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Wyszczególnienie 1990 2000 2010 2015 

Produkcja piwa  
[mln hl] 

11,3 25,4 36,4 40,9 

Liczba firm (> 49 zatrudnionych) 23 39 23 19 

Produkcja na firmę  
[mln hl] 

0,5 0,7 1,6 2,1 

Zatrudnienie  
[tys. pełnych etatów] 

15,5 13,1 7,9 7,4 

Techniczna wydajność pracy  
[tys. hl/zatrudnionego] 

0,7 1,9 4,6 5,5 

Przemysł browarniczy 

Liczba średnich i dużych przedsiębiorstw (> 49 zatrudnionych) wykazywała niewielkie 
zmiany, to nie oznacza jednak, że tych zmian nie było. Przemiany strukturalne były 
bardzo głębokie: 

procesy konsolidacji i koncentracji struktur produkcyjnych, 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne – procesy globalizacji, 

powstawanie małych lokalnych browarów, 



Struktura rynku piwa 

Wyszczególnienie 

1999 2014 

Małe 
(10-49) 

Średnie 
(50-249) 

Duże 
(>249) 

Małe 
(10-49) 

Średnie 
(50-249) 

Duże 
(>249) 

w % 

Liczba firm 36 34 29 51 33 15 

Liczba zatrudnionych 3 12 86 10 17 73 

Przychody ze sprzedaży 2 5 93 7 10 83 

W sektorze piwowarskim nastąpiły duże zmiany strukturalne: 

rynek piwa ma strukturę oligopolu: kilka wiodących koncernów browarniczych, 

w ostatnich latach następuje jednak dekoncentracja struktur rynkowych: 

duże przedsiębiorstwa zmniejszyły udział w rynku, 

małe browary zwiększyły udział w rynku, 



Nakłady inwestycyjne w browarnictwie 
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inwestycje stopa inwstowania

Duża aktywność inwestycyjna, w tym szczególnie w 
pierwszym okresie transformacji: 

W latach 1995-2015 łączna wartość nakładów 
inwestycyjnych wyniosła  ok. 12 mld zł, 

W latach 1995-2000 wartość inwestycji dwu- 
lub trzykrotnie przewyższała amortyzację, 

Rekordowe inwestycje w 2000 r. - 0,9 mln zł, 

Spowolnienie dynamiki inwestycji: 

2009-2011 - stopa inwestowania 
wynosiła 0,6-0,8, 

2015 -  stopa inwestowania wynosiła 0,9, 

Wzrost wartości kapitału trwałego i substancja pracy 
kapitałem - wzrost technicznego uzbrojenia pracy, 

Struktura wartościowa nakładów inwestycyjnych:  

maszyny i urządzenia - 80%, 

budynki i lokale - 17%, 

pozostałe (np. transport, grunty) - 3%, 

 



Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
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Przemysł piwowarski należy do najbardziej 
zglobalizowanych branż polskiego 
przemysłu spożywczego - duży udział  w 
rynku mają transnarodowe koncerny 
(TKN), 

Większy udział w bezpośrednich 
inwestycjach zagranicznych ma jedynie 
branża tytoniowa, 

Łączna wartość  bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych do 2004 r. wyniosła:  

przemył spożywczy ok. 6,6 mld USD, 

browarnictwo ok. 1,2 mld USD,  
tj.  udział 18,2%, 

Po integracji z UE nie było dużych i 
znaczących bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w przemyśle browarniczym, 



Zatrudnienie w browarnictwie 1995-2015 
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zatrudnienie wydajność pracy

Inwestycje doprowadziły do modernizacji 
zakładów i zmian w procesach 
technologicznych, 

Efektem była redukcja zatrudnienia o połowę z 
15,5 tys. etatów do ok. 7,5 tys.,  

W ostatnich latach delikatny wzrost 
zatrudnienia - działalność małych 
lokalnych browarów, 

Pięciokrotny wzrost technicznej wydajności 
pracy z 1,1 tys. hl do 5,5 tys. hl na 
zatrudnionego,  

Poprawa efektywności zasobów pracy - 
efektywność mierzono relacją przychodów do 
kosztów wynagrodzeń: 

2002 r. - 12,5 zł 

2015 r. – 15,7zł 



Produkcja piwa 
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Produkcja piwa wykazywała dużą dynamikę: 

1990 r. - 11,3 mln hl, 

2015 r. - 40,9 mln hl – rekordowa produkcja, 

W 2009 r.  załamanie wzrostowej tendencji - 
pogorszenie koniunktury gospodarczej - w 
kolejnych latach powrót na ścieżkę wzrostu, 

Średnioroczna dynamika produkcji: 

względna - 5,4% rocznie, 

bezwzględnie - 1,13 mln hl rocznie, 

Poszerzenie asortymentu produkcji – nowe gatunki 
piwa – innowacyjności produkcji, 

Produkcja charakteryzuje się wyraźną i regularną 
sezonowością, ale wystąpiły zmiany w tym zakresie  

 



Sezonowość produkcji piwa 1990-2015 
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Wyszczególnienie 2015 1995 = 100% 
Średnioroczna 

dynamika  

Produkcja piwa [mln hl] 40,9 269,1 5,1 

Słód [tys. ton] 

Produkcja 404,1 239,1 4,4 

Eksport 62,8 236,6 4,3 

Import 186,8 195,0 3,4 

Chmiel  

Powierzchnia uprawy [tys. ha] 1,6 69,6 -1,8 

Zbiory [tys. ton] 2,7 90,0 -0,5 

Baza surowcowa sektora browarniczego 



Konsumpcja piwa 
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per capita ogółem

Spożycie piwa wykazuje analogiczną dynamikę, 
jak produkcja, gdyż handel zagraniczny odgrywa 
małą rolę w bilansie rynkowym. 

Bilansowe spożycie w kraju wzrosło: 

1995 r. – 15,6 mln hl, 

2015 r. - 38,4 mln hl, 

Spożycie per capita wzrosło: 

1995 r. - 40 litrów, 

2015 r. - 100 litrów, 

Krajowy popyt na piwo jest bliski poziomu 
nasycenia – możliwości  dalszego wzrostu są 
bardzo ograniczone, 

Wzrost spożycia piwa odbył się kosztem 
konsumpcji krajowych wyrobów spirytusowych 
i napojów winiarskich,  

Konsumpcja charakteryzuje się analogiczną 
sezonowością jak produkcja, 



Konsumpcja piwa 
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piwo nap. spirytusowe inflacja

Wzrost konsumpcji wystąpił w warunkach 
realnego wzrostu cen względem napojów 
spirytusowych oraz win i miodów pitnych.  
Skumulowane wskaźniki cen 2000-2013: 

 inflacja - 142%, 

 napoje spirytusowe - 110%, 

 piwo - 129%, 

Podatek akcyzowy na wyroby spirytusowe: 

2003 r. - obniżono o kilkanaście pkt. proc., 

2014 r. - podwyżka akcyzy, 

Ceny napojów alkoholowych, w tym piwa 
wzrosły w mniejszym stopniu niż inflacja, 

Skumulowany wskaźnik wynagrodzeń 185%, 

O wzroście konsumpcji piwa decydowały inne 
czynniki niż zmienność cen: 

wzrost siły nabywczej – dochodowa 
elastyczność popytu, 

 zmiana modelu konsumpcji napojów 
alkoholowych, 



Handel zagraniczny piwem 
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eksport import

Branża browarnicza stała się strukturalnym 
eksporterem netto po akcesji do UE, 

Dynamiczny wzrost obrotów handlowych: 

eksport - 19% rocznie, 

Import - 13% rocznie, 

poziom bazowy w pierwszej połowie lat 90. był 
bardzo niski, 

Pomimo tego obroty handlu zagranicznego mają 
małe znacznie – decydujący jest rynek wewnętrzny.  

udział eksport w produkcji – tzw. specjalizacja 
eksportowa produkcji - 8%, 

 udział importu w zaopatrzeniu krajowego rynku - 2%, 

Niewielki dział browarnictwa w polskim handlu 
rolno-spożywczym, w 2015 r.: 

eksport ogółem - 23,8 mld EUR, 

piwo - 3,3 mln hl, 173 mln EUR, (0,7%), 

import ogółem - 16,1 mld EUR,  

 piwo -  0,8 mln hl, 46 mln EUR, (0,3%),  



Sytuacja ekonomiczno-finansowa 
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przychody ze sprzedaży zysk netto

Przychody ze sprzedaży w ujęciu 
nominalnym wykazuję tendencję 
wzrostową: 

Rosnąca produkcja i sprzedaż piwa, 

wzrost cen i inflacja w długim okresie, 

 polityka podatkowa – akcyza i VAT, 

W latach 2009-2015 przychody ze 
sprzedaży spadły , pomimo wolumenu 
wzrostu produkcji,   

2015 r. - 11,1 mld zł, 

Zysk netto sektora browarniczego od 2005 r. 
jest stabilny i wynosi ok. 1 mld zł, 

Browarnictwo jedną z najbardziej  
zyskownych branż  przemysły spożywczego 

Ujemny wyniki finansowy wystąpił tylko  
w 2001 r. - 112 mln zł, 



Sytuacja ekonomiczno-finansowa 

Wartość wskaźnika rentowości netto - relacja zysku 
netto do przychodów - była wyższa niż średnio w 
przemyśle spożywczym: 

browarnictwo - 7-15%, 

przemysł spożywczy - 4-5%, 

Wyższa rentowność  niż przemysłu spirytusowego i 
winiarskiego, 

Rentowność kapitału własnego (ROE) wykazywała 
tendencję wzrostową - branża piwowarska jest 
atrakcyjna dla inwestorów, gdyż zwrot z 
zainwestowanego kapitału był wyższy od 
oprocentowania bezpiecznych form inwestowania 
kapitału (np. obligacje, bony skarbowe, lokaty bankowe), 

Determinanty wysokiej  rentowności: 

Rosnący popyt krajowy i na rynkach zewnętrznych - 
rosnąca sprzedaż, 

Poprawa efektywności gospodarowania - redukcja 
kosztów, 

Innowacyjność produktowa, 

Konkurencyjność wobec innych wyrobów 
alkoholowych, 
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Posumowanie 

Sektor piwowarski osiągnął ogromy sukces w okresie transformacji gospodarczej i integracji z UE, 

Jedna z najbardziej dynamicznie rozwijanych się branż i rynków sektora żywnościowego  

Pozytywne zmiany strukturalne i własnościowe - koncentracja produkcji (efekty skali), ale 
równocześnie na rynku powstają małe lokalne browary - dywersyfikacja podaży, 

Dekoncentracja struktur rynkowych – malejący udział dużych browarów, 

Duże nakłady inwestycyjne i modernizacja zakładów, a efektem była poprawa efektywności 
gospodarowania oraz innowacyjność produktowa, 

Konkurencyjność na rynku wewnętrznym względem innych wyrobów alkoholowych, 

Duży wzrost konsumpcji piwa - kosztem innych wyrobów, 

Bardzo dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw browarniczych , 

Popyt wewnętrzny zbliża się jednak do granicy nasycenia - możliwości wzrostu ograniczone, 

Handel zagraniczny odgrywa małą rolę - eksport może być szansą dalszego rozwoju branży, 

Rozwój bazy surowcowej w rolnictwie - uprawa chmielu i jęczmienia browarnego  - nie nadąża za 
rozwojem przemysłu - duży udział importu w zaopatrzeniu w surowce, 


