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REASUMPCJA

Krajowy rynek tytoniu i wyrobów ty-
toniowych w latach 2001-2014 podlegał 
intensywnym przemianom. Największy 
wpływ na jego funkcjonowanie miała 
integracja z Unią Europejską, wzrost 
zamożności społeczeństwa postępujący 
wraz z rozwojem gospodarczym kraju 
oraz zmiany stylu życia. Istotny wpływ 
wywarła także reforma Wspólnej Polityki 
Rolnej prowadząca do likwidacji bezpo-
średniego wsparcia produkcji tytoniu, 
rosnące obciążenie tytoniu i wyrobów 
tytoniowych akcyzą oraz podejmowanie 
działań edukacyjnych zniechęcających 
do palenia tytoniu. Nie bez znaczenia 
były zmiany zachodzące na światowym 
i wspólnotowym rynku tytoniu. 

Pracochłonność uprawy tytoniu i wy-
sokie koszty, przede wszystkim pracy 
sprawiają, że produkcja tytoniu w Europie 
jest mało konkurencyjna w stosunku do 
krajów rozwijających się, dysponujących 
wysokimi zasobami taniej siły roboczej 
i sprzyjającymi warunkami klimatycznymi. 

Według FAO światowe zbiory tytoniu 
w 2013 r. wzrosły o 2,6% do 7,44 mln 
ton, a areał uprawy wzrósł o 3,6% do 
4238,2 tys. ha. Czołowymi producen-
tami były: Chiny, Brazylia, Indie, USA, 
Indonezja, Unia Europejska, Zimbabwe, 
Malawi, Argentyna, Pakistan z których 
pochodzi ponad 80% światowej produkcji 
tytoniu. W Europie powierzchnia, plony 
i zbiory tytoniu obniżyły się. Areał uprawy 
tytoniu obniżył się o 1% do 124,1 tys. ha, 
a plony wyniosły 20,4 dt/ha. Produkcja 
wyniosła 252,7 tys. ton, wobec 254,8 tys. 
ton w 2012 r. Udział Europy w światowej 
produkcji tytoniu zmalał do 3,5%.

W Polsce powierzchnia uprawy tytoniu 
w 2014 r. zmniejszyła się o 1% do 14,6 tys. ha, 
średnie plony wzrosły o 14% do 23,9 dt/ha. 
Zbiory tytoniu wyniosły 34,9 tys. ton i były 
o 13% większe niż w 2013 r. 

Rynek tytoniu w Polsce jest w dużym 
stopniu uzależniony od importu surowca 
i eksportu wyrobów tytoniowych. Wysoki 

import wynika z zapotrzebowania prze- 
mysłu na odmiany tytoniu, jakich w Pol-
sce nie uprawia się głównie ze względu 
na warunki klimatyczne. Import nieprze-
tworzonego tytoniu w ostatnich 10 latach 
wzrósł ponad dwukrotnie do 96,1 tys. 
ton w 2014 r.

Zapotrzebowanie polskiego przemy-
słu tytoniowego na surowiec utrzymywało 
się w ostatnich latach na średnim pozio-
mie 104 tys. ton. W ostatnim sezonie 
zużycie krajowe wzrosło do 115 tys. ton. 
Produkcja papierosów w 2014 r. wzrosła 
o 3,5% do 155,7 mld sztuk a tytoniu do 
palenia o 114% do 34,9 tys. ton.

Eksport wyrobów tytoniowych 
pełni istotną rolę w bilansie handlu 
zagranicznego Polski. W 2014 r. jego 
wartość stanowiła 9,1% wartości eks-
portu produktów rolno-spożywczych. 
W 2014 r. wartość eksportu sektora 
tytoniowego wyniosła 1941,4 mld EUR, 
a importu 567,4 mln. Dodatnie saldo 
handlu zagranicznego branży tytoniowej 
osiągnęło 1374,0 mln EUR. Polska jest 
importerem netto surowca tytoniowego 
i eksporterem netto wyrobów tytonio-
wych. W 2014 r. ujemne saldo wymia-
ny handlowej surowcem tytoniowym 
wyniosło 333,1 mln EUR, a dodatnie 
saldo wymiany wyrobami tytoniowymi 
1707,1 mln EUR.

Branża tytoniowa ma kluczowe zna-
czenie dla budżetu państwa z uwagi na 
blisko 10% udział podatków pośrednich 
od wyrobów tytoniowych w ogólnych 
wpływach budżetowych. W 2014 r. bu-
dżet państwa z tytułu akcyzy na wyroby 
tytoniowe uzyskał dochody w wysokości 
17,9 mld zł, co stanowiło 29% dochodów 
z tytułu akcyzy. Większy udział w docho-
dach z podatku akcyzowego miały tylko 
paliwa silnikowe.

Poważnym problemem w sektorze 
tytoniowym jest występowanie szarej 
strefy. Według organizacji Pracodaw-
cy RP szara strefa w Polsce w 2014 r.  

wynosiła 14% rynku papierosów, a wraz 
z tytoniem bez akcyzy odpowiadała 25% 
całości rynku.

W 2014 r. spadek popytu krajowego 
na wyroby tytoniowe został z nawiązką 
zrekompensowany wzrostem ich eks-
portu. W rezultacie kondycja finansowa 
przemysłu tytoniowego, w porównaniu 
z 2013 r. uległa poprawie. Zysk brutto 
zwiększył się o 13,1% do 292,8 mln zł 
w 2014 r., a zysk netto do 236,6 mln 
zł (o 11,4%). Poprawa wyników finan-
sowych znalazła odzwierciedlenie we 
wskaźnikach rentowności. Rentowność 
brutto wzrosła o 0,5 pkt. proc. do 5,3%, 
a mierzona na poziomie netto o 0,3 pkt. 
proc. do 4,0%. Podobnie jak w latach 
poprzednich wartość nakładów inwesty-
cyjnych przewyższała wartość zużytego 
majątku (o 70%), w tym część inwesty-
cji finansowana była kapitałem obcym 
(wzrost zadłużenia długoterminowego) 
co jest zjawiskiem nowym w branży  
tytoniowej.  

W 2014 r. podobnie jak w latach 
poprzednich, wyroby tytoniowe należały 
do najszybciej drożejących artykułów 
konsumpcyjnych. Od grudnia 2013 r. do 
grudnia 2014 r. łączne ceny wyrobów 
tytoniowych, głównie ze względu na 
podniesienie stawki akcyzy, wzrosły 
o 6,7% (wobec wzrostu o 7,8% przed 
rokiem), przy spadku cen towarów 
i usług konsumpcyjnych o 1,0%. Wzrost 
średniego poziomu cen wyrobów ty-
toniowych w 2014 r., w stosunku do 
2013 r. wyniósł 7,0%.

Wzrost cen wyrobów tytoniowych 
znalazł odzwierciedlenie w ich spożyciu. 
Według szacunków IERiGŻ w 2014 r. 
bilansowa konsumpcja papierosów wy-
niosła 1360 sztuk na mieszkańca i była 
o 12,4% mniejsza niż w 2013 r. Tenden-
cja ta w 2015 r. będzie kontynuowana, 
jednak spadek konsumpcji papierosów 
będzie mniejszy i może wynieść 4-5% 
do ok. 1300 sztuk.
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SUMMARY

In the years 2001-2014, the domestic 
market of tobacco and tobacco products 
was subject to intense transformations. 
The biggest impact on its functioning 
had the integration with the European 
Union, growth in the prosperity of the 
society which progressed along with the 
economic development of the country as 
well as lifestyle changes. A significant 
impact was also exerted by the reform of 
the Common Agricultural Policy leading 
to the abolition of direct support for the 
production of tobacco, growing excise 
burden on tobacco and tobacco products 
and undertaking educational activities 
to discourage smoking tobacco. Not 
without significance, were the changes 
taking place in the global and Community 
tobacco market.

Labour intensity of tobacco growing 
and high costs, mainly of labour, are the 
reasons for which the tobacco produc-
tion in Europe is not much competitive 
in relation to developing countries with 
high resources of cheap labour force and 
favourable climatic conditions.

According to FAO, the world tobacco 
harvest in 2013 increased by 2.6% to 
7.44 million tonnes and the growing area 
increased by 3.6% to 4,238.2 thousand ha. 
The leading producers were: China, Brazil, 
India, USA, Indonesia, European Union, 
Zimbabwe, Malawi, Argentina, Pakistan, in 
which more than 80% of the world produc-
tion of tobacco origin. In Europe, the area, 
yields and harvest of tobacco decreased. 
The tobacco growing area decreased by 
1% to 124.1 thousand ha and the yield 
amounted to 20.4 dt/ha. The production 
amounted to 252.7 thousand tonnes when 
compared to 254.8 tonnes in 2012. The 
share of Europe in the world production 
of tobacco decreased to 3.5%.

In Poland, in 2014 the tobacco grow-
ing area decreased by 1% to 14.6 thou-
sand ha, the average yields increased by 
14% to 23.9 dt/ha. The tobacco harvest 
amounted to 34.9 thousand tonnes and 
were by 13% higher than in 2013.

The tobacco market in Poland is 
largely dependent on the import of raw 
materials and export of tobacco products. 
The high import results from the indus-
try’s demand for tobacco varieties which 
are not grown in Poland mainly due to 
climatic conditions. In the last 10 years, 
the import of unprocessed tobacco has 
more than doubled, to 96.1 thousand 
tonnes in 2014.

In the recent years, the demand of the 
Polish tobacco industry for raw material 
has remained at the average level of 
104 thousand tonnes. In the last season, 
the national consumption increased to 
115 thousand tonnes. The production of 
cigarettes in 2014 increased by 3.5% to 
155.7 billion pieces and of smoking to-
bacco by 114% to 34.9 thousand tonnes.

The export of tobacco products plays 
an important role in the Polish foreign 
trade balance. In 2014, its value account-
ed for 9.1% of the value of the export of 
agri-food products. In 2014, the export 
value of the tobacco sector amounted 
to EUR 1,941.4 million and the import 
value – EUR 567.4 million. The positive 
balance of foreign trade of the tobacco 
industry reached EUR 1,374.0 million. 
Poland is a net importer of raw tobacco 
and a net exporter of tobacco products. 
In 2014, the negative balance of trade in 
raw tobacco amounted to EUR 333,1 mil-
lion and the positive balance of trade in 
tobacco products – EUR 1,707.1 million.

The tobacco industry is essential for 
the state budget due to the nearly 10% 
share of indirect taxes on tobacco prod-
ucts in the general budget revenues. In 
2014, the state budget due to excise duty 
on tobacco products gained revenues of 
PLN 17.9 billion, which accounted for 
29% of the revenues from excise duty. 
Only engine fuels had the greater share 
in the revenues from excise duty.

A major issue in the tobacco sector 
is the existence of a grey zone. Ac-
cording to the Employers of Poland 

organisation, the grey zone in 2014 
accounted for 14% of the cigarette mar-
ket, and together with tobacco without 
excise duty it corresponded to 25% of 
the total market.

In 2014, the decline in the domes-
tic demand for tobacco products was 
compensated for with interest by the 
increase in their export. As a result, the 
tobacco industry’s financial condition 
improved, when compared to 2013. In 
2014, gross profit increased by 13.1% to 
PLN 292.8 million and net profit to PLN 
236.6 million (11.4%). An improvement 
in financial results was reflected in the 
profitability indices. The gross profitability 
increased by 0.5 percentage point to 
5.3% and when measured at the net 
level – by 0.3 percentage points to 4.0%. 
Similarly as in previous years, the value 
of the investment inputs exceeded the 
value of used assets (by 70%), where 
some investments were financed by 
foreign capital (increase in long-term 
debt) which is a new phenomenon in 
the tobacco industry.

In 2014, as in previous years, tobacco 
products belonged to consumer goods 
whose price rose fastest. From December 
2013 to December 2014, total prices of 
tobacco products, mainly due to increas-
ing excise duty, rose by 6.7% (against the 
growth of 7.8% in the year before), with 
the decline in prices of consumer goods 
and services by 1.0%. The increase in 
the average price level of tobacco prod-
ucts in 2014, when compared to 2013, 
amounted to 7.0%.

The rise in the prices of tobacco 
products has been reflected in their 
consumption. According to estimates 
by IERiGŻ, in 2014, the balance-sheet 
consumption of cigarettes amounted to 
1,360 per capita and was by 12.4% lower 
than in 2013. This trend will continue in 
2015, however, the decrease in the con-
sumption of cigarettes will be smaller and 
may amount to 4-5%, to 1,300 pieces. 
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