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REASUMPCJA

Rynek tytoniu i wyrobów tytoniowych 
w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu 
podlegał intensywnym przemianom. 
Największy wpływ na jego funkcjono-
wanie miała integracja z Unią Europej-
ską, prywatyzacja zakładów tytoniowych 
i zbudowanie na ich bazie fabryk świa-
towych koncernów tytoniowych, wzrost 
zamożności społeczeństwa postępujący 
wraz z rozwojem gospodarczym kraju 
oraz zmiany stylu życia. Istotny wpływ 
na rynek surowca tytoniowego wywarła 
także reforma Wspólnej Polityki Rol-
nej, prowadząca do likwidacji bezpo-
średniego wsparcia produkcji tytoniu, 
wysokie obciążenie tytoniu i wyrobów 
tytoniowych akcyzą oraz podejmowanie 
działań edukacyjnych zniechęcających 
do palenia 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. 

W 2017 r. w Polsce powierzchnia 
uprawy wzrosła o 8%, do 12,9 tys. ha. 
Plony, w porównaniu z rekordowym rokiem 
2016, zmalały o 4%. W rezultacie zbiory 
tytoniu wzrosły o 4%, do 32,5 tys. ton. 

Przetwórstwo tytoniu w Polsce jest 
w dużym stopniu uzależnione od importu 
surowca i nastawione na eksport wyro-
bów tytoniowych. Import nieprzetworzo-
nego tytoniu w ostatnich dziesięciu latach 
wzrósł blisko dwukrotnie, do 111,0 tys. 
ton w 2017r.

W sezonie 2016/17 zużycie kra-
jowe tytoniu wzrosło do 126 tys. ton, 
ze średnio 113 tys. ton w poprzednich 
pięciu sezonach. Produkcja papierosów 
zwiększyła się o 16,4%, do rekordowego 
poziomu 204 mld sztuk, a tytoniu do 
palenia zmalała o 9%, do 23 tys. ton. 

Krajowa konsumpcja papierosów 
wykazuje tendencję spadkową. W 2016 r. 

spożycie wynosiło 54 mld sztuk. Pro-
dukcja papierosów w 2016 r. była pra-
wie czterokrotnie większa od krajowej 
konsumpcji. 

Spadkowy trend konsumpcji papie-
rosów jest wynikiem przede wszystkim 
wzrostu cen, spowodowanego głównie 
wysoką akcyzą, a także promowanej 
w ostatnich latach mody na niepalenie 
oraz wprowadzeniem restrykcyjnych za-
kazów palenia w miejscach publicznych. 
Wzrasta jednocześnie zainteresowanie 
produktami substytucyjnymi: e-papie-
rosami oraz nowatorskimi wyrobami  
tytoniowymi.

Eksport wyrobów tytoniowych pełni 
istotną rolę w bilansie handlu zagranicz-
nego Polski. W 2016 r. wartość eksportu 
wyrobów tytoniowych stanowiła blisko 
11% wartości eksportu produktów rolno-
-spożywczych (wobec 8% w 2016 r.). 
Wyższy udział odnotowano tylko w han-
dlu mięsem i jego przetworami (21%). 
Udział tytoniu i papierosów w wartości 
importu wynosił 4% i nie zmienił się.

W 2017 r. wartość eksportu branży 
tytoniowej wyniosła 3,0 mld EUR i była 
o 45% większa niż w 2016 r., a importu 
wzrosła o 3% do 0,7 mld EUR. Dodat-
nie saldo handlu zagranicznego branży 
tytoniowej wzrosło o 68%, do 2,2 mld 
EUR. Złożyło się na to ujemne saldo wy-
miany handlowej surowcem tytoniowym 
w wysokości 0,47 mld EUR oraz dodatnie 
saldo wymiany wyrobami tytoniowymi 
w wysokości 2,7 mld EUR.

Branża tytoniowa ma kluczowe zna-
czenie dla budżetu państwa z uwagi 
na duży udział podatków pośrednich 
od wyrobów tytoniowych w ogólnych 
wpływach budżetowych. 

W 2017 r. budżet państwa z tytułu 
akcyzy uzyskał dochody w wysokości 
68,8 mld zł, w tym z akcyzy na wyroby 
tytoniowe i tytoń 18,8 mld zł. W strukturze 
dochodów z akcyzy dochody z wyro-
bów tytoniowych wyniosły 27,5% (wobec 

28,1% rok wcześniej). Większy udział 
w dochodach z podatku akcyzowego 
(46,0%) miały tylko paliwa silnikowe. 
Dochody z akcyzy ogółem w 2017 r. 
były o 4,5% większe niż rok wcześniej, 
a dochody z akcyzy na wyroby tytoniowe 
o 1,6% większe. 

W 2017 r. sytuacja ekonomiczno-
-finansowa przemysłu tytoniowego ule-
gła znaczącej poprawie w porównaniu 
z rokiem poprzednim, który również był 
bardzo korzystny dla branży. Utrzymana 
została wysoka dynamika wzrostu war-
tości produkcji sprzedanej, zatrudnie-
nia i wydajności pracy, przy niewielkim 
ograniczeniu inwestycji i zbliżonym do 
roku poprzedniego poziomie zadłużenia.

Zysk netto zakładów przemysłu tyto-
niowego wyniósł w 2017 r. 436,2 mln zł 
i był o 35,6% wyższy niż przed rokiem. 
Przychody ze sprzedaży zwiększyły 
się o 10,1%, do 13,7 mld zł, natomiast 
uzyskiwane ze sprzedaży samych pro-
duktów tytoniowych wzrosły o 16%, do 
9,4 mld zł. Wartość produkcji sprzedanej 
liczonej w cenach bazowych wzrosła 
o 31,4%, do 7,1 mld zł, a udział branży 
tytoniowej w wartości produkcji całego 
przemysłu rolno-spożywczego zwiększył 
się o 0,56 pkt. proc., do 3,3%.

W 2017 r. przeciętny poziom cen wy-
robów tytoniowych był o 2,8% wyższy niż 
w 2016 r., przy wzroście przeciętnego 
poziomu cen towarów i usług konsump-
cyjnych o 2,0%. Ceny papierosów wzrosły 
średnio o 2,8%, cygar o 2,9%, a pozosta-
łych wyrobów tytoniowych o 6,3%.

Według szacunków GUS spoży-
cie papierosów w 2016 r. wyniosło 
1891 sztuk/mieszkańca i było o 29,0% 
wyższe niż w 2015 r. Według szacunków 
IERiGŻ-PIB spożycie papierosów maleje. 
W 2016 r. bilansowa konsumpcja papie-
rosów (bez uwzględnienia strat i zapa-
sów) wyniosła 1400 sztuk/mieszkańca 
i była o ok. 4,5% mniejsza niż w 2015 r. 
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SUMMARY

In the last two decades, the market of 
tobacco and tobacco products in Poland 
has been subject to intense transforma-
tions. The greatest impact on it was that 
of the integration with the European Un-
ion, privatisation of tobacco companies 
and construction of factories of global to-
bacco concerns, increased wealth of the 
society along with the national economic 
development and lifestyle changes. The 
common agricultural policy reform has 
also had a significant impact on the raw 
tobacco market, by leading to the liqui-
dation of direct support for the tobacco 
production, high burdening of tobacco 
and tobacco products with excise tax 
and taking educational measures to dis-
courage people from smoking. 

The labour intensity and high costs 
of tobacco growing, in particular costs of 
labour, make the tobacco production in 
Europe less competitive when compared 
to the developing countries having high 
low-cost labour resources and favourable 
climate conditions. 

In 2017 in Poland, the cultivation area 
increased by 8%, to 12.9 thousand ha. 
The yields, when compared to the re-
cord-breaking 2016, declined by 4%. As 
a result, the tobacco harvest increased 
by 4%, to 32.5 thousand tonnes. 

Tobacco processing in Poland is 
heavily dependent on the raw material 
import and is geared towards the ex-
port of tobacco products. The import of 
unprocessed tobacco over the last ten 
years has increased almost twice, to 
111.0 thousand tonnes in 2017.

In the 2016/17 season, the domes-
tic tobacco consumption increased to 
126 thousand tonnes, from 113 thousand 
tonnes, on average, in the previous five 
seasons. The production of cigarettes 
increased by 16.4%, to the record-break-
ing level of 204 billion cigarettes, and 
the production of smoking tobacco de-
creased by 9%, to 23 thousand tonnes. 

The domestic cigarette consumption 
shows a downward trend. In 2016, the 
consumption was 54 billion cigarettes. 
The production of cigarettes in 2016 
was nearly four times higher than the 
domestic consumption.

The downward trend in the cigarette 
consumption is mainly due to the price 
rise caused primarily by high excise tax, 
as well as the trend towards non-smok-
ing, strongly promoted in recent years 
and the introduction of restrictive smoking 
bans in public places. At the same time, 
the interest in substitutes: e-cigarettes 
and novel tobacco products, is growing.

The export of tobacco products plays 
an important role in the foreign trade 
balance of Poland. In 2016, the export 
value of tobacco products accounted 
for nearly 11% of the export value of 
agri-food products (when compared to 
8% in 2016). The higher share was re-
corded only in trade in meat and meat 
products (21%). The share of tobacco 
and cigarettes in the import value was 
4% and remained unchanged.

In 2017, the export value of the tobac-
co industry amounted to EUR 3.0 billion 
and was by 45% higher than in 2016 and 
while the import value increased by 3% 
to EUR 0.7 billion. The positive foreign 
trade balance of the tobacco industry 
increased by 68%, to EUR 2.2 billion. 
This resulted from the negative balance 
of trade in raw tobacco amounting to EUR 
0.47 billion and the positive balance of 
trade in tobacco products amounting to 
EUR 2.7 billion.

The tobacco industry is crucial for the 
state budget because of the large share 
of indirect taxes on tobacco products in 
general budgetary receipts. 

In 2017, the state budget received 
revenues from excise tax in the amount 
of PLN 68.8 billion, including excise tax 
on tobacco products and tobacco of PLN 
18.8 billion. In the structure of revenues 

from excise tax, revenues from tobac-
co products amounted to 27.5% (when 
compared 28.1% the year before). The 
higher share of revenues from excise 
tax (46.0%) was only that of motor fuels. 
Total revenues from excise tax in 2017 
were by 4.5% higher than the year before 
and revenues from excise tax on tobacco 
products were by 1.6% higher.

In 2017 the economic and financial 
situation of the tobacco industry signifi-
cantly improved when compared to the 
previous year, which was also very prof-
itable for the industry. The high growth 
rate of the sold production, employment 
and labour productivity has been main-
tained, with small limiting of investments 
and the debt level close to that of the 
previous year.

The net profit of the tobacco industry 
amounted to PLN 436.2 million in 2017 
and was by 35.6% higher than the year 
before. Sales revenues rose by 10.1%, 
to PLN 13.7 billion, while tobacco prod-
ucts sales revenues rose by 16%, to 
PLN 9.4 billion. The value of production 
marketed in basic prices increased by 
31.4%, to PLN 7.1 billion, and the share 
of the tobacco industry in the production 
value of the whole agri-food industry 
increased by 0.56% to 3.3%.

In 2017, the average price level of to-
bacco products was by 2.8% higher than 
in 2016, with the average rise in the level 
of consumer goods and services prices 
by 2.0%. The prices of cigarettes rose, 
on average, by 2.8%, of cigars by 2.9% 
and of other tobacco products by 6.3%.

According to the CSO estimates, 
the consumption of cigarettes in 2016 
was 1,891 per capita and was by 29.0% 
higher than in 2015. According to the 
IAFE-NRI estimates, the consumption 
of cigarettes is decreasing. In 2016, the 
consumption of cigarettes (excluding 
losses and stocks) amounted to 1,400 
per capita and was by about 4.5% lower 
than in 2015.
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