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Wkład branży piwowarskiej w europejską gospodarkę 
 
Przedsłowie prezesa The Brewers of Europe 
 

 
Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu wyniki niezwykle ważnego 
badania. Związek The Brewers of Europe, który zrzesza organizacje piwowarskie z 
krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Turcji, zlecił opracowanie 
niniejszego raportu, aby przeprowadzić niezależną analizę wpływu całej branży 
browarniczej na europejską gospodarkę. 

 
To wszechstronne i miarodajne badanie ilustruje wkład wypracowywany przez 
branżę browarniczą w całym łańcuchu wartości – począwszy od dostawców 
surowców rolnych, sprzętu i urządzeń, opakowań, po same browary, a także firmy 

zajmujące się transportem, reklamą, sprzedażą detaliczną i gastronomią. 
 
Firma Ernst & Young oraz spółka Regioplan oszacowały wpływ branży browarniczej na gospodarkę  
każdego z państw, wyliczając liczbę miejsc pracy tworzonych przez nasz sektor, wypracowaną 
wartość w ujęciu pieniężnym oraz wpływy skarbu państwa. Jak wskazują kluczowe dane w części 
raportu poświęconej całej Unii Europejskiej, łączna sprzedaż naszej branży wyniosła 106 miliardów 
Euro, bezpośrednie i pośrednie zatrudnienie w sektorze obejmuje 2 miliony miejsc pracy, a wpływy 
skarbów państw z tytułu naszej działalności wynoszą 50,6 miliardów Euro – jest to imponujący 
wynik. 
 
W badaniu omówiono trendy obserwowane w Europie począwszy od 2008 roku. Wiele danych 
wskazuje na to, że branża piwowarska wyszła obronną ręką z kryzysu gospodarczego i zaczęła 
wykazywać oznaki nieznacznego ożywienia w 2010 roku.  Raport podkreśla, że europejski sektor 
piwowarski nie poddaje się niesprzyjającej dekoniunkturze, nadal cieszy się pozycją światowego 
lidera i wywiera bardzo korzystny wpływ na europejską gospodarkę. 
 
Musimy jednak pamiętać, że globalne ożywienie gospodarcze jest niezwykle kruchym procesem i 
musimy dbać o sektory, które przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego. Prezentowany raport 
potwierdza, że dekoniunktura wraz z jednoczesnym wzrostem opodatkowania piwa wywierają 
negatywny wpływ na europejski sektor piwowarski i jego wkład w gospodarkę. W tym kontekście 
szokująca jest liczna 260 tys. miejsc pracy, które zostały zlikwidowane na przestrzeni zaledwie 
dwóch lat. Kolejnym godnym uwagi czynnikiem jest sześcioprocentowy spadek wpływów skarbów 
państw, który wystąpił pomimo wzrostu stawek akcyzy na piwo w 15. krajach członkowskich Unii 
Europejskiej. 
 
Widocznym skutkiem tych zmian jest odejście klientów od kanału on-trade (puby, bary i 
restauracje) na rzecz kanału off-trade (supermarkety i lokalne sklepy), co doprowadziło pośrednio 
do zmniejszenia wpływu całej branży piwowarskiej na gospodarkę. Jej wkład został ograniczony, 
ponieważ w przeciwieństwie do kanału off-trade, który wiąże się ze spożywaniem piwa w domu, 
sprzedaż naszych produktów w kanale on-trade wymaga znacznie większych nakładów pracy. Raport 
w jasny sposób prezentuje wkład branży browarniczej w europejską gospodarkę i wskazuje, w jaki 
sposób z odpowiednią pomocą rządów i polityków nasz przemysł może odegrać wiodącą rolę w 
ożywieniu gospodarczym, które leży w żywotnym interesie nas wszystkich.  

 

                                                                               Alberto Da Ponte 
Prezes The Brewers of Europe  
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Rozdział 29 
 
 
 
 

29 Polska: Wkład branży piwowarskiej 
w gospodarkę  

29.1 Najważniejsze informacje  

 

Dane kraju 
 

Ludność1 
38,167,329 

Waluta Złoty 
PKB per capita in PPS (2009, EU27 = 100)2 61 

 

Rynek piwa3 2008 2009 2010 

Produkcja (w hektolitrach) 
37,107,500 36,235,800 36,621,000 

Export (w hektolitrach) 
1,575,000 1,576,000 1,911,900 

Import (w hektolitrach) 
341,000 360,100 297,500 

Konsumpcja (w hektolitrach) 
35,861,000 34,383,400 34,504,909 

Konsumpcja per capita (w litrach) 
94 85 

91 

Firmy prowadzące działalność piwowarską  
(wliczając mikrobrowary)  

43 n.a. 69 

Firmy prowadzące działalność piwowarską 
(bez  mikrobrowarów) 

n.a. n.a. 42 

Browary 
(wliczając mikrobrowary) 

86 89 103 

Browary  
(bez mikrobrowarów) 

47 47 48 

  

Wpływ piwa na gospodarkę: 2010 Vs. 2008 
Miejsca pracy związane z piwem 157 tys.  -24.5% 
Wartość dodana generowana przez piwo 2.0 mld euro -25.4% 
Całkowite wpływy budżetowe związane z piwem 2.4 mld euro -15.8% 

 
Źródło: Ernst & Young  

 

                                                             
1 Źródło: Eurostat, dane na 31.12 2010 
2 Źródło:Eurostat, 2011 
3 Bez uwzględniania firm wyłącznie importujących piwo 
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29.2 Struktura rynku, trendy i wydarzenia  

   Eksport 
 
W 2010 roku wyeksportowano z Polski 1,9 milionów hektolitrów piwa wyprodukowanego w naszym 
kraju. Główne rynki eksportowe dla polskiego piwa to Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania 
i Australia.  
 

Import 

Około 0,9% sprzedawanego w Polsce piwa pochodzi z importu. Jest to nieduża ilość, bo Polska 
produkcja jest wystarczająca, by pokryć zapotrzebowanie krajowego rynku. Importowane piwo 
pochodzi głównie z Belgii i Włoch.  
 

Wzorce konsumpcji  

Spożycie per capita wraca do poziomu sprzed kryzysu gospodarczego w 2009 roku. Konsumenci 
coraz częściej wybierają niepasteryzowane, lokalne piwa, które mają niższą zawartość alkoholu i 
zdobywają coraz większy udział w rynku. Obserwuje się także zmiany w udziałach rynkowych 
trzech największych graczy w polskiej branży piwowarskiej. Większość spożywanego piwa jest 
kupowane przez konsumentów w sklepach detalicznych.  

 
Ź
r
ó
d
ł
Żródło: The Brewers of Europe Beer Statistics 2010 edition and Browary Polskie  

Wydatki 

W 2010 roku małe browary deklarowały dość niewielką zwyżkę wydatków na opakowania i surowce 
do produkcji piwa, który wiązał się ze wzrostem jego sprzedaży. Wydatki na media i marketing były 
relatywnie niższe, ponieważ domy mediowe obniżyły swoje ceny z powodu kryzysu gospodarczego 
w 2009 roku. W porównaniu z 2008 rokiem, zaobserwowano spadek kosztów działań 
marketingowych i reklamowych. 

Podatki 

Od stycznia 2011 roku stawka podatku VAT wzrosła z 22% do 23%. 

Marketing 

Segment piwa niepasteryzowanego szybko rozwija się w Polsce.  W 2010 roku jedna z czterech 
działających w Europie międzynarodowych korporacji wprowadziła do swojej ogólnopolskiej oferty 
niepasteryzowane piwo lub tak zwane piwo głęboko filtrowane na zimno. 

Handel, dystrybucja i sprzedaż detaliczna  

Rośnie wolumen sprzedaży piwa w dyskontach w porównaniu z innymi segmentami handlu. 
Ponieważ cena piwa jest najważniejszym z czynników, które mają wpływ na decyzję o zakupie, 
zaobserwowano znaczny wzrost sprzedaży piwa w takich sieciach dyskontowych, jak m.in. Aldi, 
Lidl, czy Netto. Dodatkowo, konsumenci coraz częściej sięgają po piwo w butelkach zwrotnych. 

Najważniejsze zagrożenia, jakie stoją przed branżą piwowarską w nadchodzących latach to:  

-wyższe stawki różnych obciążeń podatkowych  
-spadek lub stagnacja spożycia piwa  

 2008 2009 2010 
Sprzedaż w handlu (w tym 
wielkopowierzchniowym) 

80% 85% 85% 

Sprzedaż w gastronomii 20% 15% 15% 
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-rosnące ceny produktów rolnych oraz surowców  
-konkurencja cenowa między najważniejszymi graczami  
-zmiany w handlu w Polsce (konsolidacja dystrybutorów, wzrost liczby supermarketów, sieci małych   
sklepów detalicznych i dyskontowych), przechodzenie konsumentów do nowoczesnych kanałów 
sprzedaży (sieci małych sklepów i dyskonty) 
-ograniczenia dotyczące reklamy  
 
29.3 Bezpośredni wpływ wywierany przez branżę piwowarską  

Polskie browary zatrudniają około 15 tys. pracowników i produkują łącznie 36,6 milionów 
hektolitrów piwa. Wartość produkcji wynosi 2,3 miliardów Euro. 
 
Wykres 29.1: Bezpośredni wpływ sektora piwowarskiego na gospodarkę: 
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Źródło: Ernst & Young  
 
Branża piwowarska wywiera także wpływ na gospodarkę, ponieważ z jej działalnością wiążą się 
podatki oraz akcyza, które płacą zarówno producenci piwa, jak i konsumenci.. W 2010 roku łączne 
wpływy z tytułu podatku akcyzowego osiągnęły wartość 804 milionów Euro, a wpływy polskiego 
skarbu państwa z tytułu podatku VAT szacuje się na 939 milionów Euro. Wpływy z tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych i prawnych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku od 
funduszu płac, płaconych przez pracowników i pracodawców z sektora piwowarskiego to kolejne 56 
milionów Euro. 
 
Jak już wspominano, wartość produkcji polskich browarów wynosi 2,3 miliardów Euro. Dość duża 
część (34%) łącznych obrotów zostaje w sektorze jako wartość dodana. Wartość dodana to łączne 
wynagrodzenie za wszystkie wykorzystane w produkcji czynniki: koszty pracy, koszt zapłaconych 
odsetek i wypracowanego zysku. 
 
29.4 Pośredni wpływ sektora piwowarskiego na gospodarkę.  

Ponieważ 34% wartości produkcji zostaje w polskiej branży browarniczej jako wartość dodana, 
pozostałe 66% z 2,3 miliardów Euro łącznych obrotów płynie do dostawców. Ten dopływ środków w 
kwocie 1,5 miliarda Euro ma duży wpływ gospodarczy na sektory związane z przemysłem 
piwowarskim, głównie na rolnictwo. Ten efekt jest szczególnie widoczny w  przypadku rolnictwa, 
bo jest to branża, która charakteryzuje się dość niskim poziomem obrotów na jednego pracownika 
w porównaniu z pozostałymi gałęziami przemysłu.  



 
7 

 

 

 

Sektory Bodziec 
ekonomiczny - 
EU 

Bodziec ekonomiczny -  
Polska 

obrót na pracownika 

 (mln €) % środków 
wydawany w 
kraju 

(mln €) (w €) 

Liczba zatrudnionych 

Rolnictwo 226.6 93.7 212.3 8,194 25,913 
Urządzenia 59.4 100.0 59.4 167,648 354 
Opakowania 441.0 85.2 375.8 78,936 4,760 
Sprzęt i 
wyposażenie 34.9 24.7 8.6 78,936 109 
Transport 88.4 100.0 88.4 55,328 1,598 
Media, marketing 1,025.0 98.7 1,022.8 61,946 16,333 
Usługi 20.0 6.3 1.3 61,946 20 
Razem 1,895.0 - - - 49,089 
Całkowite pośrednie zatrudnienie generowane przez sektor piwowarski 75,521 
 
Źródło: Ernst & Young  
 

Około 35% zatrudnienia pośredniego to miejsca pracy w sektorze rolniczym. Branża piwowarska ma 
także znaczny wpływ na sektor mediów oraz usług marketingowych. Szacuje się, że łączna liczba 
miejsc tworzona przez nią w sektorach dostawczych daje zatrudnienie około 49,1 tys. osób a łączny 
poziom zatrudnienia wynosi około 75 tys. osób. 
 
Efekt zatrudnienia pośredniego ilustruje poniższy wykres: 
 
Wykres 29.2: Zatrudnienie pośrednie 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Agriculture Utilities
Packaging industry Equipment and other industrial activities
Transport and storage Media and marketing
Services and other

 
Źródło: Ernst & Young   
 
29.5 Wpływ indukowany sektora piwowarskiego  

                         Gastronomia  
Gospodarczy wpływ branży piwowarskiej na gastronomię został obliczony w następujący sposób: 
Około 15% łącznego spożycia piwa w Polsce przypada na gastronomię (kanał on-trade), co oznacza, 
że 5,2 mln hektolitrów jest sprzedawane przez kanał on-trade. 
Przeciętna cena piwa w polskich pubach i restauracjach wynosi 2,7 Euro za litr (włącznie z 
podatkiem VAT), czyli łączne wydatki konsumentów na piwo w branży gastronomicznej wynoszą 
prawie 1,4 miliarda Euro (włącznie z podatkiem VAT). 
Wydatki konsumenckie netto na zakup piwa zostały oszacowane na poziomie 1,1 miliarda Euro 
(przy 22-procentowej stawce podatku VAT). 
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Przeciętne obroty w branży gastronomicznej wynoszą 25,688 Euro na osobę (bez podatku VAT), co 
oznacza, że sprzedaż piwa tworzy 44,426 miejsc pracy w tym sektorze.  
 
 
Branża detaliczna  
Znaczenie branży browarniczej dla handlu detalicznego jest łatwe do oszacowania: 
Około 85% łącznego spożycia piwa (29,3 milionów hektolitrów) w Polsce przypada na piwo 
sprzedawane przez supermarkety oraz inne punkty sprzedaży detalicznej. 
Przy przeciętnej cenie piwa na poziomie 1,3 Euro za litr (włącznie z podatkiem VAT), łączne 
wydatki konsumentów na piwo w handlu detalicznym wynoszą 3,8 miliardów Euro.  
Łączne wydatki konsumentów bez podatku VAT wynoszą 3.1 miliardów Euro. 
Obroty na jednego pracownika wynoszą 141,544 Euro (bez podatku VAT), co oznacza, że 22,080 
osób zawdzięcza swoje miejsca pracy sprzedaży detalicznej piwa. 
 
 
29.6 Łączne zatrudnienie tworzone przez branżę piwowarską  

W polskich browarach zatrudnionych jest około 15 tys. osób. Liczbę miejsc pracy stworzonych w  
sektorach dostawczych szacuje się na 75,5 tys. Dzięki sprzedaży piwa około 44,4 tys. miejsc pracy 
powstało w gastronomii, a 22,1 tys. w handlu hurtowym i detalicznym. Łączna liczba zatrudnionych 
wynosi więc 157 tys. osób.  

Wykres 29.3: Całkowite zatrudnienie związane z piwem: 157,000 osób 

 
Źródło: Ernst & Young  
 
29.7 Łączna wartość dodana wypracowana przez branżę piwowarską  

Wkład branży browarniczej w polską gospodarkę może być także wyrażony w kategorii wartości 
dodanej. Łączna wartość dodana, jaka została wytworzona na miejscach pracy związanych ze 
sprzedażą piwa jest szacowana na 2,0 miliardy Euro. Wartość dodana jest niższa o 25,4% w 
porównaniu z 2008 rokiem. 
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Wykres 28.4: Wartość dodana dla gospodarki generowana przez piwo: 2.0 mld euro 

 
29.8 Łączne wpływy państwa z tytułu sprzedaży piwa  

W 2010 roku wpływy skarbu państwa z tytułu podatku akcyzowego, podatku VAT  oraz podatku 
dochodowego od osób fizycznych i prawnych z tytułu produkcji i sprzedaży piwa były 
szacowane na 2,4 miliardów Euro. W porównaniu z 2008 rokiem, wpływy skarbu państwa spadły 
o 450 milionów Euro.  

 
 W 2010 roku: 

-Wpływy z tytułu podatku VAT były szacowane na 939 milionów Euro. Płatnikiem głównej części 
tych wpływów był sektor detaliczny.  
-Łączna akcyza, jaką nałożono na piwo, przyniosła wpływy w kwocie 804 milionów Euro. 
-Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i firm w związku z produkcją i 
sprzedażą piwa wyniosły około 659 milionów Euro, z czego zobowiązania związane z podatkiem 
dochodowym były szacowane na  131 milionów Euro, płacone przez pracowników składki na 
ubezpieczenia społeczne na 243 milionów Euro, a pokrywane przez pracodawców składki na 
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na 284 milionów Euro. 
 
Wykres 29.5: Wpływy budżetowe związane z produkcją i sprzedażą piwa: 2.4 mld euro  

 
Źródło: Ernst & Young  

 


