
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 22 lutego 2013 r. 

 

 

Czy rzeczywiście był „efekt Euro”? 
Perspektywy dla branży piwowarskiej w 2013 r.  

 
 

Pozornie dobry 2012 

 

Oczekiwania co do znacznego wzrostu sprzedaży piwa podczas Euro okazały się mrzonką . 

Zauważalny wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku 2012 spowodowany był głównie wyjątkowo 

wczesnym i ciepłym latem oraz zwiększeniem zamówień od detalistów i hurtowników, 

spodziewających się nagłego wzrostu sprzedaży z powodu Euro. Jednak już w ciągu lata stało się 

jasne, że zgromadzone na Euro zapasy w handlu są bardzo wysokie w związku z czym wyprzedawano 

je de facto w drugiej połowie roku. 

Drugie półrocze 2012 przyniosło również znaczny spadek optymizmu konsumenckiego i związanych z 

nim wydatków, co również zaowocowało spadkiem sprzedaży piwa. To, co na początku roku 

przybierało w prognozach obietnicę 10-procentowego wzrostu, w rezultacie zatrzymało się na 4 

procentach (choć razem z eksportem wzrósł 5%). 

Co w 2013? 

Bazując na dotychczasowych obserwacjach i doświadczeniach, branża piwowarska spodziewa się 

kontynuacji trendu spadkowego w 2013 roku. Zarówno małe jak i duże browary odczują dalszy 

wzrost kosztów produkcji, co przy braku perspektyw wzrostu sprzedaży i silnej presji ze strony 

detalistów, jak i sieci handlowych zmusi niektóre browary do nieznacznej podwyżki cen. To z kolei 

będzie wywierało presję cenową na całą branżę.  Zapowiedź takiego stanu rzeczy widzieliśmy już pod 

koniec ubiegłego roku, gdy po raz pierwszy od 3 lat odnotowano realny wzrost średniej ceny piwa . 

Bez tworzenia lepszego rynku piwa niewiele będzie powodów, by patrzeć na rok 2013 z dużym 

optymizmem – mówi Robert Priday, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego 

Browary Polskie. Optymizm konsumencki wciąż spada, mimo iż Polska nadal pozostaje jedną z 

najsilniejszych gospodarek w Europie. Ogłoszony budżet UE okazał się być wyższy niż oczekiwaliśmy, 

co jest bardzo dobre dla Polski. Wierzymy w prognozy ekonomistów, mówiące o poprawie sytuacji 

gospodarczej w drugiej połowie roku i mamy nadzieję, że środki zainwestowane w nasz rynek zaczną 

szybko procentować. 



 

Z drugiej strony pozytywne jest to, jak wiele wysiłku włożyły w ostatnim czasie wszystkie browary, 

zarówno te duże jak i małe, w promowanie rzeczywistej i odpowiedzialnej kultury piwa w Polsce.  

Trend ten dobrze wróży na przyszłość, ponieważ oznacza większy i bardziej różnorodny wybór piwa 

dla konsumenta. W dłuższej perspektywie,  inicjatywy edukacyjne branży kierowane do kanału 

HoReCa, zapewnią lojalnym konsumentom piwa najwyższą jakość usług.  

 

 

*** 

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa 

w Polsce, tworzących ponad 90% rynku.  Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową 

i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim.  

W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie 

odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie.   

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego jest członkiem europejskiej organizacji The Brewers of Europe (Browary 

Europejskie), która zrzesza stowarzyszenia branżowe z 23 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii  

i Turcji. Jako członek The Brewers of Europe, Związek Pracodawców Browary Polskie jest aktywnym uczestnikiem stworzonego 

przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy  

i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej.  

Związek jest członkiem Rady Reklamy, organizacji odpowiadającej za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa na rzecz 

podnoszenia standardów komunikacji marketingowej poprzez promowanie dobrych wzorców  

oraz piętnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów reklamowych. System samoregulacji opiera się na Kodeksie Etyki 

Reklamy, dokumencie opracowanym wspólnie przez przedstawicieli trzech grup tworzących rynek reklamowy  

w Polsce: reklamodawców, agencje reklamowe i media. Kodeks Reklamowy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w 

Polsce Browary Polskie został dołączony jako aneks nr 1 (Standardy Reklamy Piwa) do Kodeksu Etyki Reklamy. 

 

Dodatkowe informacje: 

Joanna Pieniążek 

Marketing & Communications Consultants 

e-mail: pieniazek@mcconsultants.pl 

tel. 728 361 682 
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Czy rzeczywiście był „efekt Euro”? 
Perspektywy dla branży piwowarskiej w 2013 r.  

 
 

Pozornie dobry 2012 

 

Oczekiwania co do znacznego wzrostu sprzedaży piwa podczas Euro okazały się mrzonką . 

Zauważalny wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku 2012 spowodowany był głównie wyjątkowo 

wczesnym i ciepłym latem oraz zwiększeniem zamówień od detalistów i hurtowników, 

spodziewających się nagłego wzrostu sprzedaży z powodu Euro. Jednak już w ciągu lata stało się 

jasne, że zgromadzone na Euro zapasy w handlu są bardzo wysokie w związku z czym wyprzedawano 

je de facto w drugiej połowie roku. 

Drugie półrocze 2012 przyniosło również znaczny spadek optymizmu konsumenckiego i związanych z 

nim wydatków, co również zaowocowało spadkiem sprzedaży piwa. To, co na początku roku 

przybierało w prognozach obietnicę 10-procentowego wzrostu, w rezultacie zatrzymało się na 4 

procentach (choć razem z eksportem wzrósł 5%). 

Co w 2013? 

Bazując na dotychczasowych obserwacjach i doświadczeniach, branża piwowarska spodziewa się 

kontynuacji trendu spadkowego w 2013 roku. Zarówno małe jak i duże browary odczują dalszy 

wzrost kosztów produkcji, co przy braku perspektyw wzrostu sprzedaży i silnej presji ze strony 

detalistów, jak i sieci handlowych zmusi niektóre browary do nieznacznej podwyżki cen. To z kolei 

będzie wywierało presję cenową na całą branżę.  Zapowiedź takiego stanu rzeczy widzieliśmy już pod 

koniec ubiegłego roku, gdy po raz pierwszy od 3 lat odnotowano realny wzrost średniej ceny piwa . 

Bez tworzenia lepszego rynku piwa niewiele będzie powodów, by patrzeć na rok 2013 z dużym 

optymizmem – mówi Robert Priday, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego 

Browary Polskie. Optymizm konsumencki wciąż spada, mimo iż Polska nadal pozostaje jedną z 

najsilniejszych gospodarek w Europie. Ogłoszony budżet UE okazał się być wyższy niż oczekiwaliśmy, 

co jest bardzo dobre dla Polski. Wierzymy w prognozy ekonomistów, mówiące o poprawie sytuacji 

gospodarczej w drugiej połowie roku i mamy nadzieję, że środki zainwestowane w nasz rynek zaczną 

szybko procentować. 



 

Z drugiej strony pozytywne jest to, jak wiele wysiłku włożyły w ostatnim czasie wszystkie browary, 

zarówno te duże jak i małe, w promowanie rzeczywistej i odpowiedzialnej kultury piwa w Polsce.  

Trend ten dobrze wróży na przyszłość, ponieważ oznacza większy i bardziej różnorodny wybór piwa 

dla konsumenta. W dłuższej perspektywie,  inicjatywy edukacyjne branży kierowane do kanału 

HoReCa, zapewnią lojalnym konsumentom piwa najwyższą jakość usług.  

 

 

*** 

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa 

w Polsce, tworzących ponad 90% rynku.  Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową 

i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim.  

W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie 

odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie.   

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego jest członkiem europejskiej organizacji The Brewers of Europe (Browary 

Europejskie), która zrzesza stowarzyszenia branżowe z 23 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii  

i Turcji. Jako członek The Brewers of Europe, Związek Pracodawców Browary Polskie jest aktywnym uczestnikiem stworzonego 

przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy  

i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej.  

Związek jest członkiem Rady Reklamy, organizacji odpowiadającej za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa na rzecz 

podnoszenia standardów komunikacji marketingowej poprzez promowanie dobrych wzorców  

oraz piętnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów reklamowych. System samoregulacji opiera się na Kodeksie Etyki 

Reklamy, dokumencie opracowanym wspólnie przez przedstawicieli trzech grup tworzących rynek reklamowy  

w Polsce: reklamodawców, agencje reklamowe i media. Kodeks Reklamowy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w 

Polsce Browary Polskie został dołączony jako aneks nr 1 (Standardy Reklamy Piwa) do Kodeksu Etyki Reklamy. 
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Perspektywy dla branży piwowarskiej w 2013 r.  

 
 

Pozornie dobry 2012 

 

Oczekiwania co do znacznego wzrostu sprzedaży piwa podczas Euro okazały się mrzonką . 

Zauważalny wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku 2012 spowodowany był głównie wyjątkowo 

wczesnym i ciepłym latem oraz zwiększeniem zamówień od detalistów i hurtowników, 

spodziewających się nagłego wzrostu sprzedaży z powodu Euro. Jednak już w ciągu lata stało się 

jasne, że zgromadzone na Euro zapasy w handlu są bardzo wysokie w związku z czym wyprzedawano 

je de facto w drugiej połowie roku. 

Drugie półrocze 2012 przyniosło również znaczny spadek optymizmu konsumenckiego i związanych z 

nim wydatków, co również zaowocowało spadkiem sprzedaży piwa. To, co na początku roku 

przybierało w prognozach obietnicę 10-procentowego wzrostu, w rezultacie zatrzymało się na 4 

procentach (choć razem z eksportem wzrósł 5%). 

Co w 2013? 

Bazując na dotychczasowych obserwacjach i doświadczeniach, branża piwowarska spodziewa się 

kontynuacji trendu spadkowego w 2013 roku. Zarówno małe jak i duże browary odczują dalszy 

wzrost kosztów produkcji, co przy braku perspektyw wzrostu sprzedaży i silnej presji ze strony 

detalistów, jak i sieci handlowych zmusi niektóre browary do nieznacznej podwyżki cen. To z kolei 

będzie wywierało presję cenową na całą branżę.  Zapowiedź takiego stanu rzeczy widzieliśmy już pod 

koniec ubiegłego roku, gdy po raz pierwszy od 3 lat odnotowano realny wzrost średniej ceny piwa . 

Bez tworzenia lepszego rynku piwa niewiele będzie powodów, by patrzeć na rok 2013 z dużym 

optymizmem – mówi Robert Priday, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego 

Browary Polskie. Optymizm konsumencki wciąż spada, mimo iż Polska nadal pozostaje jedną z 

najsilniejszych gospodarek w Europie. Ogłoszony budżet UE okazał się być wyższy niż oczekiwaliśmy, 

co jest bardzo dobre dla Polski. Wierzymy w prognozy ekonomistów, mówiące o poprawie sytuacji 

gospodarczej w drugiej połowie roku i mamy nadzieję, że środki zainwestowane w nasz rynek zaczną 

szybko procentować. 



 

Z drugiej strony pozytywne jest to, jak wiele wysiłku włożyły w ostatnim czasie wszystkie browary, 

zarówno te duże jak i małe, w promowanie rzeczywistej i odpowiedzialnej kultury piwa w Polsce.  

Trend ten dobrze wróży na przyszłość, ponieważ oznacza większy i bardziej różnorodny wybór piwa 

dla konsumenta. W dłuższej perspektywie,  inicjatywy edukacyjne branży kierowane do kanału 

HoReCa, zapewnią lojalnym konsumentom piwa najwyższą jakość usług.  

 

 

*** 

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa 

w Polsce, tworzących ponad 90% rynku.  Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową 

i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim.  

W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie 

odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie.   

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego jest członkiem europejskiej organizacji The Brewers of Europe (Browary 

Europejskie), która zrzesza stowarzyszenia branżowe z 23 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii  

i Turcji. Jako członek The Brewers of Europe, Związek Pracodawców Browary Polskie jest aktywnym uczestnikiem stworzonego 

przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy  

i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej.  

Związek jest członkiem Rady Reklamy, organizacji odpowiadającej za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa na rzecz 

podnoszenia standardów komunikacji marketingowej poprzez promowanie dobrych wzorców  

oraz piętnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów reklamowych. System samoregulacji opiera się na Kodeksie Etyki 

Reklamy, dokumencie opracowanym wspólnie przez przedstawicieli trzech grup tworzących rynek reklamowy  

w Polsce: reklamodawców, agencje reklamowe i media. Kodeks Reklamowy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w 
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Pozornie dobry 2012 

 

Oczekiwania co do znacznego wzrostu sprzedaży piwa podczas Euro okazały się mrzonką . 

Zauważalny wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku 2012 spowodowany był głównie wyjątkowo 

wczesnym i ciepłym latem oraz zwiększeniem zamówień od detalistów i hurtowników, 

spodziewających się nagłego wzrostu sprzedaży z powodu Euro. Jednak już w ciągu lata stało się 

jasne, że zgromadzone na Euro zapasy w handlu są bardzo wysokie w związku z czym wyprzedawano 

je de facto w drugiej połowie roku. 

Drugie półrocze 2012 przyniosło również znaczny spadek optymizmu konsumenckiego i związanych z 

nim wydatków, co również zaowocowało spadkiem sprzedaży piwa. To, co na początku roku 

przybierało w prognozach obietnicę 10-procentowego wzrostu, w rezultacie zatrzymało się na 4 

procentach (choć razem z eksportem wzrósł 5%). 

Co w 2013? 
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Trend ten dobrze wróży na przyszłość, ponieważ oznacza większy i bardziej różnorodny wybór piwa 

dla konsumenta. W dłuższej perspektywie,  inicjatywy edukacyjne branży kierowane do kanału 

HoReCa, zapewnią lojalnym konsumentom piwa najwyższą jakość usług.  
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Pozornie dobry 2012 

 

Oczekiwania co do znacznego wzrostu sprzedaży piwa podczas Euro okazały się mrzonką . 

Zauważalny wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku 2012 spowodowany był głównie wyjątkowo 

wczesnym i ciepłym latem oraz zwiększeniem zamówień od detalistów i hurtowników, 

spodziewających się nagłego wzrostu sprzedaży z powodu Euro. Jednak już w ciągu lata stało się 

jasne, że zgromadzone na Euro zapasy w handlu są bardzo wysokie w związku z czym wyprzedawano 

je de facto w drugiej połowie roku. 

Drugie półrocze 2012 przyniosło również znaczny spadek optymizmu konsumenckiego i związanych z 

nim wydatków, co również zaowocowało spadkiem sprzedaży piwa. To, co na początku roku 

przybierało w prognozach obietnicę 10-procentowego wzrostu, w rezultacie zatrzymało się na 4 

procentach (choć razem z eksportem wzrósł 5%). 

Co w 2013? 
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optymizmem – mówi Robert Priday, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego 
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Trend ten dobrze wróży na przyszłość, ponieważ oznacza większy i bardziej różnorodny wybór piwa 

dla konsumenta. W dłuższej perspektywie,  inicjatywy edukacyjne branży kierowane do kanału 

HoReCa, zapewnią lojalnym konsumentom piwa najwyższą jakość usług.  
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wczesnym i ciepłym latem oraz zwiększeniem zamówień od detalistów i hurtowników, 
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je de facto w drugiej połowie roku. 
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i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim.  

W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie 

odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie.   

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego jest członkiem europejskiej organizacji The Brewers of Europe (Browary 

Europejskie), która zrzesza stowarzyszenia branżowe z 23 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii  

i Turcji. Jako członek The Brewers of Europe, Związek Pracodawców Browary Polskie jest aktywnym uczestnikiem stworzonego 

przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy  

i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej.  

Związek jest członkiem Rady Reklamy, organizacji odpowiadającej za samoregulację w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa na rzecz 

podnoszenia standardów komunikacji marketingowej poprzez promowanie dobrych wzorców  

oraz piętnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów reklamowych. System samoregulacji opiera się na Kodeksie Etyki 

Reklamy, dokumencie opracowanym wspólnie przez przedstawicieli trzech grup tworzących rynek reklamowy  

w Polsce: reklamodawców, agencje reklamowe i media. Kodeks Reklamowy Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w 

Polsce Browary Polskie został dołączony jako aneks nr 1 (Standardy Reklamy Piwa) do Kodeksu Etyki Reklamy. 

 

Dodatkowe informacje: 

Joanna Pieniążek 

Marketing & Communications Consultants 

e-mail: pieniazek@mcconsultants.pl 

tel. 728 361 682 
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Czy rzeczywiście był „efekt Euro”? 
Perspektywy dla branży piwowarskiej w 2013 r.  

 
 

Pozornie dobry 2012 

 

Oczekiwania co do znacznego wzrostu sprzedaży piwa podczas Euro okazały się mrzonką . 

Zauważalny wzrost sprzedaży w pierwszej połowie roku 2012 spowodowany był głównie wyjątkowo 

wczesnym i ciepłym latem oraz zwiększeniem zamówień od detalistów i hurtowników, 

spodziewających się nagłego wzrostu sprzedaży z powodu Euro. Jednak już w ciągu lata stało się 

jasne, że zgromadzone na Euro zapasy w handlu są bardzo wysokie w związku z czym wyprzedawano 

je de facto w drugiej połowie roku. 

Drugie półrocze 2012 przyniosło również znaczny spadek optymizmu konsumenckiego i związanych z 

nim wydatków, co również zaowocowało spadkiem sprzedaży piwa. To, co na początku roku 

przybierało w prognozach obietnicę 10-procentowego wzrostu, w rezultacie zatrzymało się na 4 

procentach (choć razem z eksportem wzrósł 5%). 

Co w 2013? 

Bazując na dotychczasowych obserwacjach i doświadczeniach, branża piwowarska spodziewa się 

kontynuacji trendu spadkowego w 2013 roku. Zarówno małe jak i duże browary odczują dalszy 

wzrost kosztów produkcji, co przy braku perspektyw wzrostu sprzedaży i silnej presji ze strony 

detalistów, jak i sieci handlowych zmusi niektóre browary do nieznacznej podwyżki cen. To z kolei 

będzie wywierało presję cenową na całą branżę.  Zapowiedź takiego stanu rzeczy widzieliśmy już pod 

koniec ubiegłego roku, gdy po raz pierwszy od 3 lat odnotowano realny wzrost średniej ceny piwa . 

Bez tworzenia lepszego rynku piwa niewiele będzie powodów, by patrzeć na rok 2013 z dużym 

optymizmem – mówi Robert Priday, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego 

Browary Polskie. Optymizm konsumencki wciąż spada, mimo iż Polska nadal pozostaje jedną z 

najsilniejszych gospodarek w Europie. Ogłoszony budżet UE okazał się być wyższy niż oczekiwaliśmy, 

co jest bardzo dobre dla Polski. Wierzymy w prognozy ekonomistów, mówiące o poprawie sytuacji 

gospodarczej w drugiej połowie roku i mamy nadzieję, że środki zainwestowane w nasz rynek zaczną 

szybko procentować. 



 

Z drugiej strony pozytywne jest to, jak wiele wysiłku włożyły w ostatnim czasie wszystkie browary, 

zarówno te duże jak i małe, w promowanie rzeczywistej i odpowiedzialnej kultury piwa w Polsce.  

Trend ten dobrze wróży na przyszłość, ponieważ oznacza większy i bardziej różnorodny wybór piwa 

dla konsumenta. W dłuższej perspektywie,  inicjatywy edukacyjne branży kierowane do kanału 

HoReCa, zapewnią lojalnym konsumentom piwa najwyższą jakość usług.  
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