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REASUMPCJA

W 2015 r. na światowym rynku wyro-
bów alkoholowych utrwaliły się wzrosto-
we tendencje. Produkcja alkoholu etylo-
wego zwiększyła się o 3,3%, a produk-
cja win gronowych o 1,1%. Głównym 
powodem wzrostu produkcji etanolu był 
rosnący popyt ze strony sektora biopali-
wowego i przemysłu produkującego na-
poje spirytusowe. Czynnikami determi-
nującymi wzrost produkcji win były duże 
zbiory winogron oraz rosnący popyt im-
portowy w regionach świata, w których 
wino gronowe ze względów klimatycz-
nych nie jest produkowane. Światowa 
produkcja piwa w 2015 r. zmniejszyła 
się o 1,5%. Wzrostowe tendencje do-
minowały także na rynku wyrobów al-
koholowych w UE. W 2015 r. produkcja 
win gronowych wzrosła o 4,5%, napo-
jów spirytusowych o 2,5% i piwa o 1%, 
ale produkcja alkoholu etylowego była 
o 7,1% mniejsza.

W Polsce w 2015 r. wartość produkcji 
sprzedanej napojów alkoholowych (w ce-
nach bazowych) wyniosła 12,8 mld zł 
i była o 6,7% większa niż przed rokiem. 
W największym stopniu wzrosła wartość 
produkcji branży spirytusowej (o 20,1%), 
podczas gdy w branży piwowarskiej tyl-
ko o 1,7%, a branży winiarskiej spadała 
o 1,9%. Wpływ na wyniki finansowe mia-
ły duże przychody finansowe.

W 2015 produkcja piwa w Polsce 
wzrosła o 2% do 40,9 mln hl, pod wpły-
wem rosnącego popytu wewnętrzne-
go i eksportu. Produkcja wyrobów wi-
niarskich zmniejszyła się o 8,2%, do 
1421 mln hl. O spadku produkcji bran-
ży winiarskiej zadecydowała mniejsza 
o 10,2% produkcja fermentowanych na-
pojów winiarskich, której nie zrekompen-
sowała większa o 14,4% produkcja i roz-
lew win gronowych. Produkcja spirytusu 
w Polsce wzrosła o 7,4%, do 3,6 mln hl 
100% alkoholu etylowego. Wzrost pro-
dukcji był wynikiem rosnącego zapotrze-
bowania rynku krajowego na produk-

cję wyrobów spirytusowych i w sekto-
rze paliwowym oraz eksportu. Produk-
cja napojów spirytusowych zwiększyła 
się o 7,5%, do 1250,5 tys. hl 100% eta-
nolu, w tym wódki o 9%, do 960 tys. hl 
100% alkoholu etylowego. 

Na podstawie miesięcznych danych 
o produkcji w średnich i dużych przed-
siębiorstwach szacuje się, że w 2016 r. 
produkcja piwa w Polsce zwiększy się 
tylko o 0,5%, do 41,1 mln hl. W bran-
ży winiarskiej utrwali się spadkowa ten-
dencja produkcji, która zmniejszy się 
o 6,5%, do 1330 tys. hl. Powodem tego 
będzie malejąca produkcja fermentowa-
nych napojów winiarskich do 1150 tys. 
hl. Wzrost produkcji wystąpi w branży 
spirytusowej. Produkcja etanolu wzro-
śnie o 7,7%, do 3,9 mln hl 100%, a na-
pojów spirytusowych zwiększy się o 4%, 
do 1259 tys. hl 100%. 

W 2015 r. w handlu zagranicznym 
wyrobami alkoholowymi pogłębiło się 
ujemne saldo do 189,1 mln EUR, wo-
bec 167,9 mln EUR przed rokiem. Powo-
dem niekorzystnych wyników był przede 
wszystkim duży import win gronowych, 
napojów spirytusowych oraz alkoho-
lu etylowego. Dodatnie saldo wystąpi-
ło tylko w wymianie handlowej piwem 
(130 mln EUR) i wódką (107 mln EUR). 
Na podstawie wstępnych danych, doty-
czących handlu zagranicznego wyroba-
mi alkoholowymi w okresie styczeń-sier-
pień 2016 r., szacuje się, że w skali ca-
łego 2016 r. ujemne saldo może pogłę-
bić się do 232 mln EUR. Zadecydują 
o tym analogiczne tendencje rozwojo-
we w poszczególnych branżach sekto-
rach alkoholowego, które obserwowano 
w 2015 r. W szczególności pogłębi się 
deficyt w handlu zagranicznym wyroba-
mi winiarskimi, etanolem, napojami spi-
rytusowymi, którego nie zrekompensu-
je wzrost salda wymiany piwem i wódką.

W 2015 r. wzrost cen detalicznych 
napojów alkoholowych w Polsce wyniósł 
0,1%, podczas gdy ceny detaliczne żyw-
ności i napojów bezalkoholowych spadły 
o 1,7%. W grupie wyrobów alkoholowych 
wzrosły tylko ceny wyrobów spirytuso-
wych i likierów o 1,1%. Ceny detaliczne 
piwa spadły o 0,6%, a wyrobów winiar-
skich o 0,5%. W okresie styczeń-paź-
dziernik 2016 r. ceny napojów alkoho-
lowych spadły średnio o 0,6%, a żyw-
ności i napojów bezalkoholowych wzro-
sły o 0,7%. Ceny detaliczne piwa spadły 
o 0,8%, wyrobów winiarskich 0,6% i na-
pojów spirytusowych o 0,5%.

W 2015 r. na krajowym rynku bilan-
sowa konsumpcja napojów alkoholowych 
wzrosła o 1,1% do 9,5 l 100% etanolu, 
a zdecydowało o tym głównie większe 
spożycie piwa. Konsumpcja wyrobów 
spirytusowych i winiarskich nie zmieni-
ła się. W strukturze spożycia nadal do-
minowało piwo (58%) i napoje spirytu-
sowe (34%) przy niewielkim udziale wy-
robów winiarskich (8%).

Produkcja napojów alkoholowych 
charakteryzuje się stabilną i bezpieczną 
sytuacją finansową. W 2015 r. wszyst-
kie branże sektora alkoholowego osią-
gały zyski i wysoką rentowność netto 
(5,4-15,2% przychodów netto). Bran-
ża piwowarska, pomimo niewielkiej po-
prawy, nadal charakteryzowała się niską 
płynnością. Nakłady inwestycyjne wzro-
sły w branży spirytusowej, ale spadły 
w branżach piwowarskiej i winiarskiej.

W 2015 r. przychody budżetu pań-
stwa z tytułu podatku akcyzowego od na-
pojów alkoholowych wzrosły o 5,4% do 
11,1 mld zł i stanowiły 17,7% całkowi-
tych dochodów budżetowych z podatku 
akcyzowego. Dochody z podatku akcy-
zowego od napojów spirytusowych i al-
koholu etylowego wyniosły 7,1 mld zł, 
od piwa 3,6 mld zł oraz od wyrobów wi-
niarskich 0,4 mld zł.
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SUMMARY

In 2015, upward trends became es-
tablished in the world market of alcoho-
lic products. The production of ethanol 
increased by 3.3%, and of grape wines 
by 1.1%. The main reason for the incre-
ased production of ethanol was a growing 
demand on the part of the biofuel sec-
tor and industry producing spirit drinks. 
On the other hand, the factors determi-
ning the increase in the production of wi-
nes is the large harvest of grapes and 
the growing import demand in these re-
gions of the world, where, for climate re-
asons, grape wine is not produced. The 
world beer production in 2015 decreased 
by 1.5%. Growth trends also domina-
ted the market of alcoholic products in 
the EU. In 2015, the production of gra-
pe wines increased by 4.5%, of spirits 
of 2.5% and of beer by 1%, but the pro-
duction of ethanol, according to the Eu-
ropean Commission, was lower by 7.1%.

In Poland, in 2015, the value of the 
marketed production of alcoholic be-
verages (at basic prices) amounted to 
PLN 12.8 billion and was by 6.7% hi-
gher than in the previous year. The va-
lue of the production in the spirits indu-
stry increased most (by 20.1%), while in 
the beer industry only by 1.7% and the 
value in the wine industry decreased by 
1.9%. Financial results were determined 
by high financial income.

In 2015, the production of beer in Po-
land increased by 2%, to 40.9 million hl, 
under the influence of the growing dome-
stic demand and export. The production 
of wine products decreased by 8.2%, to 
1,421 million hl. A decrease in the pro-
duction in the wine industry was deter-
mined by the production of fermented 
wine drinks, lower by 10.2% which is 
not compensated for by an increase of 
14.4% in the production and bottling of 
grape wines. The production of spirit in 
Poland increased by 7.4% to 3.6 million 
hl of 100% ethanol. The increase in the 

production resulted from the increasing 
demand of the domestic market for the 
production of spirits and in the fuel sec-
tor and export. The production of spirits 
increased by 7.5%, to 1,250.5 thousand 
hl of 100% ethanol, including vodka by 
9%, to 960 thousand of 100% ethanol.

On a basis of monthly data on the 
production in medium-sized and large 
enterprises, it is estimated that in 2016, 
the production of beer in Poland will in-
crease only by 0.5%, to 41.1 million hl. 
In the wine industry, the downward trend 
in the production will be strengthened – 
the production will decrease by 6.5%, to 
1,330 thousand hl. The reason for this 
will be the decreasing production of fer-
mented wine drinks to 1,150 thousand 
hl. The increase in the production will oc-
cur in the spirit industry. The production 
of ethanol will increase by 7.7% to 3.9 
million hl of 100% ethanol and of spirits 
will increase by 4%, to 1,259 thousand 
hl of 100% ethanol.

In 2015, in foreign trade in alcohol 
the negative balance increased to EUR 
189.1 million, when compared to EUR 
167.9 million in the previous. The re-
ason for the unfavourable results was 
primarily the large import of grape wi-
nes, spirit drinks and ethanol. The po-
sitive balance occurred only in trade in 
beer (EUR 130 million) and vodka (EUR 
107 million). Based on the preliminary 
data concerning foreign trade in alco-
holic products in the period from Janu-
ary to August 2016, it is estimated that 
throughout 2016, the negative balance 
may deepen to EUR 232 million. This 
will be determined by similar develop-
ment trends in the individual branches of 
the alcohol sector, as observed in 2015. 
In particular, the deficit in foreign trade 
in wine products, ethanol, spirit drinks 
will increase and will not be compensa-
ted for by the increased balance of tra-
de in beer and vodka.

In 2015, the increase in the retail 
prices of alcoholic beverages in Poland 
amounted to 0.1%, while the retail pri-
ces of food and non-alcoholic beverages 
decreased by 1.7%. In the group of alco-
holic products, only the prices of spirits 
and liqueurs increased by 1.1%. The re-
tail prices of beer decreased by 0.6% and 
of wine products by 0.5%. In the period 
from January to October 2016, the pri-
ces of alcoholic beverages decreased, 
on average, by 0.6%, and the prices of 
food and non-alcoholic beverages incre-
ased by 0.7%. The retail prices of beer 
decreased by 0.8%, of wine products 
0.6% and of spirits with 0.5%.

In 2015, in the domestic market the 
balance sheet consumption of alcoho-
lic beverages increased by 1.1% to 9.5 l 
of 100% ethanol, and this was determi-
ned monstly by the higher consumption 
of beer. The consumption of spirits and 
wine has not changed. The consump-
tion structure was still dominated by beer 
(58%) and spirits (34%) with the small 
share of wine products (8%).

The production of alcoholic bevera-
ges is characterised by a stable and se-
cure financial situation. In 2015, all bran-
ches of the alcohol sector gained profits 
and high net profitability (5.4-15.2% of 
net revenue). The beer industry, despite 
a small improvement, still was charac-
terised by low liquidity. Capital inputs 
increased in the spirits branch, but de-
creased in the beer and wine branches.

In 2015, the revenues of the state 
budget from excise duty on alcoholic be-
verages rose by 5.4% to PLN 11.1 bil-
lion and accounted for 17.7% of the to-
tal budget revenues from excise duty. 
The revenues from excise duty on spi-
rits and ethanol amounted to PLN 7.1 
billion, on beer PLN 3.6 billion and on 
wine products PLN 0.4 billion.
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Ł Prenumerata Analizy (1 numer) w 2016 roku wynosi 21 zł.
Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować 

do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego,

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa. Tel.: (22) 505-46-85, faks: 505-47-57
e-mail: dw@ierigz.waw.pl     http://www.ierigz.waw.pl
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