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REASUMPCJA

W latach 2012-2013 dynamika roz-
woju światowego rynku napojów spiry-
tusowych oraz alkoholu etylowego ule-
gła spowolnieniu. Produkcja piwa wyka-
zywała niewielkie zmiany. Spadek pro-
dukcji wystąpił w Europie, a wzrosto-
wa tendencja utrzymała się w krajach 
rozwijających się Azji, Afryki i Ameryki 
Płd. W sektorze winiarskim produkcja 
także charakteryzowała się stagnacją 
(58-60 mln hl), ale nastąpiły zmiany w jej 
strukturze. W 2012 r. spadek produkcji 
win (gronowych) wyniósł 6,6%, ale zo-
stał zrekompensowany większą o 3,2% 
produkcją fermentowanych napojów wi-
niarskich. Udział napojów fermentowa-
nych w produkcji sektora wyrobów wi-
niarskich zwiększył się do 55%. Powo-
dem malejącej produkcji win był przede 
wszystkim spadek powierzchni uprawy 
winorośli w Europie, w tym w wyniku re-
formy sektora wina w UE, a w 2012 r. do-
datkowym czynnikiem były niekorzyst-
ne warunki pogodowe. Światowa pro-
dukcja alkoholu etylowego zwiększy-
ła się w 2013 r. o 3,8%, w tym bioeta-
nolu przeznaczanego na cele paliwowe 
o 5,6%. W produkcji napojów spirytuso-
wych utrzymuje się tendencja wzrosto-
wa, ale jej dynamika jest mniejsza od re-
kordowej z 2008 r. Branża wytwarzająca 
napoje spirytusowe kreowała popyt na 
alkohol etylowy, ale głównym stymula-
torem wzrostu jego produkcji był popyt 
ze strony sektora paliwowego.

W 2013 r. wartość produkcji sprzeda-
nej napojów alkoholowych w Polsce wy-
niosła 13,3 mld zł w cenach bazowych. 
Udział branży piwowarskiej w rynku wy-
niósł ok. 64%, spirytusowej 31%, a wi-
niarskiej 5%. Produkcja piwa zwiększy-
ła się o 0,7% i była rekordowa 40 mln hl. 
Podaż na rynku wewnętrznym jest zdo-
minowana przez koncerny browarnicze, 
ale regionalne browary zwiększają swój 

udział w rynku. Sezonowość produk-
cji jest determinowana popytem, który 
wzrasta w okresie letnim. Rozwój prze-
mysłu piwowarskiego nie spowodował 
analogicznych zmian bazy surowcowej. 
Produkcja chmielu oraz jęczmienia bro-
warnego charakteryzuje się zmiennością, 
ale nie zarysowała się wyraźna tenden-
cja wzrostowa. 

Produkcja alkoholu etylowego 
w 2013 r. zwiększyła się o 5,9%, a jego 
największe ilości wytwarza się ze zbóż 
(72%). Czynnikami decydującymi o wzro-
ście produkcji były: rosnący popyt przed-
siębiorstw produkujących napoje spiry-
tusowe oraz rosnący udział biokompo-
nentów w ogólnej ilości paliw ciekłych. 
W 2013 r. Narodowy Cel Wskaźnikowy 
wzrósł do 7,1%, wobec 6,65% przed ro-
kiem. Produkcja napojów spirytusowych 
wzrosła o 9,9% do 1,4 mln hl w przelicze-
niu na alkohol 100%. Zapowiedź podwyż-
szenia podatku akcyzowego wpłynęła na 
jej zwiększenie zwłaszcza w czwartym 
kwartale. Podstawowym napojem spirytu-
sowym wytwarzanym w Polsce pozosta-
je wódka, która stanowi 80% produkcji.

Krajowy sektor wyrobów winiarskich 
w 2013 r. wytworzył o 3% więcej produk-
tów niż przed rokiem. W strukturze pro-
dukcji przeważają fermentowane napo-
je winiarskie, gdyż ze względu na wa-
runki klimatyczne produkcja win (gro-
nowych) jest bardzo mała. Spadek pro-
dukcji fermentowanych napojów winiar-
skich o 1,6% został zrekompensowany 
większą produkcją win.

W handlu zagranicznym wyrobami 
alkoholowymi ujemne saldo pogłębiło 
się do 197,4 mln EUR. Na ujemny wy-
nik finansowy wpłynął przede wszystkim 
duży import win (gronowych), napojów 

spirytusowych oraz alkoholu etylowego. 
Dodatni bilans wystąpił tylko w handlu 
zagranicznym wódką i piwem. Wyniki 
handlu zagranicznego pogorszył niele-
galny przywóz alkoholu etylowego i na-
pojów spirytusowych.

Napoje alkoholowe należą do arty-
kułów sektora żywnościowego których 
ceny charakteryzują się małą dynami-
ką. W 2013 r w porównaniu z rokiem po-
przednim, ceny detaliczne napojów alko-
holowych wzrosły o 1,1%, przy wzroście 
towarów i usług konsumpcyjnych o 0,9%, 
w tym żywności i napojów bezalkoholo-
wych o 2,0%. W 2013 r. przychody bu-
dżetowe z tytułu akcyzy od wyrobów al-
koholowych wyniosły 11,04 mld zł i były 
o 4,3% większe niż przed rokiem oraz 
stanowiły 18,2% całkowitych dochodów 
budżetu z tytułu akcyzy.

Konsumpcja napojów alkoholowych 
wykazywała lekką tendencje wzrosto-
wą, ale równocześnie zmieniała się jej 
struktura. W 2013 r. spożycie napojów 
alkoholowych w Polsce wyniosło 9,3 l 
w przeliczeniu na czysty alkohol i było 
1,1% większe niż przed rokiem. Spoży-
cie piwa zmniejszyło się o 1,5%, a wy-
robów winiarskich o 1,7%. Wzrost kon-
sumpcji napojów spirytusowych wyniósł 
6,7%. W strukturze spożycia dominowało 
piwo (58%) i napoje spirytusowe (34%).

Sektor napojów alkoholowych oraz al-
koholu etylowego charakteryzuje się sta-
bilną i bezpieczną sytuacją finansową. 
W 2013 r. i w pierwszej połowie 2014 r. 
wszystkie branże sektora osiągały zyski 
i wysoką rentowność (5,9-9,4% przycho-
dów netto). Nakłady inwestycyjne prze-
wyższały amortyzację, co potwierdza 
kontynuację procesów modernizacji i re-
strukturyzacji.
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SUMMARY

In the years 2012-2013, the dyna-
mics of the development with regard to 
the global market of spirits and ethyl al-
cohol slowed down. The production of 
beer showed minor changes. There was 
a decrease in the production in Europe 
while an upward trend was maintained in 
the developing countries of Asia, Africa 
and South America. In the wine sector, 
the production also was affected by sta-
gnation (58-60 million hl), but its struc-
ture has changed. In 2012, the decre-
ase in the production of wines amoun-
ted to 6.6%, but was compensated by 
the increased production of fermented 
wine beverages by 3.2%. The share of 
fermented beverages in the production 
of the wine sector increased to 55%. 
The reason for the declining production 
of grape wines was, first and foremost, 
a decrease in the wine-growing area in 
Europe, also as a result of the reform of 
the wine sector in the EU, and in 2012, 
an additional factor were the adverse 
weather conditions. In 2013, the global 
production of ethyl alcohol increased 
by 3.8%, including bio-ethanol for fuel 
purposes by 5.6%. In the production of 
spirits, an upward trend is maintained, 
but its dynamics is lower than the recor-
d-breaking one in 2008. The spirit indu-
stry created the demand for ethyl alco-
hol but the main stimulus for growth in 
its production was the demand on the 
part of the fuel sector.

In 2013, the value of sales of alco-
holic beverages in Poland amounted to 
PLN 13.3 billion at baseline prices. The 
share of the brewing industry in the mar-
ket amounted to about 64%, of the spi-
rits industry – 31%, and of the wine in-
dustry – 5%. The production of beer in-
creased by 0.7%, and was record-bre-
aking – 40 million hl. The supply in the 
domestic market is dominated by bre-

wing companies, but regional brewe-
ries increase their market share. Seaso-
nality of the production is determined by 
the demand, which increases during the 
summer. The development of the brewing 
industry has not resulted in the similar 
changes in the raw materials base. The 
production of hops and brewing barley 
is characterised by volatility, but no cle-
ar upward trend has appeared.

In 2013, the production of ethyl al-
cohol increased by 5.9%, and its gre-
atest amounts are produced using cere-
als (72%). Determinants of growth of the 
production were: the growing demand on 
the part of companies producing spirits 
and the increasing share of biocompo-
nents in the total amount of liquid fuels. 
In 2013, the National Index Target incre-
ased to 7.1%, when compared to 6.65% 
in the previous year. The production of 
spirits increased by 9.9% to 1.4 million 
hl in terms of 100% alcohol. The anno-
unced increase in excise duty affected 
its rise particularly in the fourth quarter. 
Still, the primary spirit drink produced 
in Poland is vodka, which accounts for 
80% of the production.

In 2013, the national wine sector ma-
nufactured by 3% more products than 
the year before. The production structu-
re is dominated by fermented wine be-
verages, as due to the climatic condi-
tions, the production of (grape) wine is 
very low. The decrease in the produc-
tion of fermented wine beverages by 
1.6% has been compensated by the in-
creased production of wine.

In foreign trade in alcoholic bevera-
ges, the negative balance deepened to 
EUR 197,4 million. The negative finan-
cial result was affected mainly by the 
large import of wines, spirits and ethyl 

alcohol. The positive balance occurred 
only in case of foreign trade in vodka and 
beer. The results of foreign trade have 
been hampered by the illegal import of 
ethyl alcohol and spirits.

Alcoholic beverages are the food 
sector products which prices are cha-
racterised by the low dynamics. In 2013, 
when compared to the previous year, re-
tail prices of alcoholic beverages rose 
by 1.1%, with the increase in consump-
tion goods and services by 0.9%, inclu-
ding food and non-alcoholic beverages 
by 2.0%. In 2013, the budget revenues 
from excise duty on spirits amounted to 
PLN 11.04 billion, were by 4.3% higher 
than in the previous year and accoun-
ted for 18.2% of the total budget reve-
nues due to excise duty.

The consumption of alcoholic be-
verages showed a slight upward trend, 
but, at the same time, its structure was 
changing. In 2013, the consumption of 
alcoholic beverages in Poland amoun-
ted to 9.3 l in terms of pure alcohol and 
was by 1.1% higher than the year befo-
re. The consumption of beer decreased 
by 1.5% and of wine products by 1.7%. 
The increase in the consumption of spi-
rits amounted to 6.7%. The structure of 
consumption was dominated by beer 
(58%) and spirits (34%).

The sector of alcoholic beverages 
and ethyl alcohol is characterised by the 
stable and secure financial situation. In 
2013 and in the first half of 2014, all bran-
ches of the sector generated profits and 
high profitability (5.9 – 9.4% of net re-
venues). Investments exceeded the de-
preciation, which confirms the continu-
ation of the modernisation and restruc-
turing processes.
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