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REASUMPCJA

W 2016 r. na światowym i unijnym 
rynku wyrobów alkoholowych wyraźnemu 
spowolnieniu uległy wzrostowe tenden-
cje, które były obserwowane w poprzed-
nich latach. Niewielki wzrost światowej 
produkcji (0,2%) dotyczył tylko alkoholu 
etylowego, a zdecydował o tym popyt 
ze strony branży paliwowej. Światowa 
produkcja piwa spadła o 0,2%, a win 
gronowych o 3,3%. Powodem spadku 
produkcji winiarskiej były mniejsze zbiory 
winogron, które są silnie uzależnione od 
warunków klimatycznych w okresie we-
getacji. Na rynku UE produkcja alkoholu 
etylowego spadła o 4,4%, win gronowych 
o 2,2%, ale produkcja piwa wzrosła o 1%.

W Polsce w 2016 r. wartość produkcji 
sprzedanej napojów alkoholowych (w ce-
nach bazowych) wyniosła 12,4 mld zł 
i była o 0,3% mniejsza niż przed rokiem. 
W największym stopniu zmniejszyła się 
wartość produkcji branży spirytusowej 
(o 8,3%) i winiarskiej (2,9%). W prze-
myśle piwowarskim wartość produkcji 
sprzedanej nie zmieniała się.

W 2016 r. produkcja piwa w Polsce 
wzrosła o 0,5% do 41,4 mln hl, pod 
wpływem rosnącego popytu wewnętrz-
nego i eksportu. Produkcja wyrobów 
winiarskich zmniejszyła się o 9,9% do 
1279,4 tys. hl. Spadek produkcji odnoto-
wano we wszystkich grupach towarowych 
branży winiarskiej, w tym przede wszyst-
kim fermentowanych napojów winiarskich 
o 11,4%. Produkcja spirytusu wzrosła 
o 7,3%, do 3,8 mln hl 100% alkoholu 
etylowego. Wzrost produkcji był wynikiem 
rosnącego zapotrzebowania na wyroby 
spirytusowe, branży paliwowej oraz eks-
portu. Produkcja napojów spirytusowych 
zwiększyła się o 2% do 1236,2 tys. hl 
100% etanolu, w tym wódki o 1,8%, do 
977 tys. hl 100% alkoholu etylowego. 

Na podstawie miesięcznych danych 
o produkcji w średnich i dużych przed-
siębiorstwach szacuje się, że w 2017 r. 
produkcja piwa w Polsce zmniejszy się 
o 2,2%, do 40,5 mln hl. W branży winiar-
skiej produkcja wyniesie 1117,5 tys. hl 
i będzie o 13% mniejsza niż przed ro-
kiem. Powodem tego będzie malejąca 
produkcja fermentowanych napojów wi-
niarskich do 950 tys. hl. Wzrost produkcji 
wystąpi w branży spirytusowej. Produkcja 
etanolu wzrośnie o 9,5% do 4,2 mln hl 
100%, a napojów spirytusowych zwięk-
szy się o 1,6% do 1,3 mln hl 100%.

W 2016 r. w handlu zagranicznym 
wyrobami alkoholowymi pogłębiło się 
ujemne saldo do 228,4 mln EUR, wobec 
189,1 mln EUR przed rokiem. Powodem 
niekorzystnych wyników był przede 
wszystkim duży import win gronowych, 
napojów spirytusowych oraz alkoholu 
etylowego. Dodatnie saldo wystąpiło tylko 
w wymianie handlowej piwem (113,2 mln 
EUR) i wódką (106,9 mln EUR). Na pod-
stawie wstępnych danych, dotyczących 
handlu zagranicznego wyrobami alkoholo-
wymi w okresie styczeń-sierpień 2017 r., 
szacuje się, że w 2017 r. ujemne saldo 
może pogłębić się do 327 mln EUR. Za-
decydują o tym analogiczne tendencje 
rozwojowe w poszczególnych działach 
branży alkoholowej, które obserwowano 
w 2016 r. W szczególności pogłębi się 
deficyt w handlu zagranicznym wyrobami 
winiarskimi do 310 mln EUR i napojami 
spirytusowymi do 80 mln EUR. Deficyt 
wystąpi także w handlu zagranicznym eta-
nolem (26 mln EUR). Nadwyżka wystąpi 
jedynie w handlu zagranicznym piwem 
(90 mln EUR) i wódką (123 mln EUR).

W 2016 r. spadek cen detalicznych 
napojów alkoholowych w Polsce wyniósł 
0,6%, podczas gdy ceny detaliczne 

żywności i napojów bezalkoholowych 
wzrosły o 0,8%. Ceny detaliczne piwa 
spadły o 0,8%, wyrobów winiarskich 
o 0,5%, a napojów spirytusowych 
o 0,4%. W okresie styczeń-wrzesień 
2017 r. ceny napojów alkoholowych 
wzrosły średnio o 0,2%, a żywności 
i napojów bezalkoholowych o 3,8%. 
Ceny detaliczne piwa i wyrobów wi-
niarskich wzrosły o 0,1%, a napojów 
spirytusowych nie zmieniły.

W 2016 r. na krajowym rynku bilan-
sowa konsumpcja napojów alkoholowych 
spadła o 1,1% do 9,4 litrów 100% etano-
lu, a zdecydowało o tym głównie większe 
spożycie piwa i napojów winiarskich. 
Konsumpcja wyrobów spirytusowych nie-
znacznie wzrosła. W strukturze spożycia 
nadal dominowało piwo (59%) i napoje 
spirytusowe (34%) przy niewielkim udzia-
le wyrobów winiarskich (7%).

Działy przemysłu spożywczego 
produkujące napoje alkoholowe cha-
rakteryzują się stabilną i bezpieczną sy-
tuacją finansową. W 2016 r. wszystkie 
działy branży alkoholowej osiągały zyski 
i wysoką rentowność netto (6,0-11,5% 
przychodów netto). Branża piwowarska, 
pomimo niewielkiej poprawy, nadal cha-
rakteryzowała się niską płynnością.

W 2016 r. przychody budżetu pań-
stwa z tytułu podatku akcyzowego od 
napojów alkoholowych wzrosły o 4,3% 
do 11,6 mld zł i stanowiły 17,6% cał-
kowitych dochodów budżetowych z po-
datku akcyzowego. Dochody z podatku 
akcyzowego od napojów spirytusowych 
i alkoholu etylowego wyniosły 7,6 mld zł, 
od piwa 3,6 mld zł oraz od wyrobów 
winiarskich 0,4 mld zł. 
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SUMMARY

In 2016, the upward trends observed 
on the world and EU alcoholic beverag-
es markets in previous years were no 
longer that profound. A slight increase 
(by 0.2%) in the global production was 
recorded only in the case of ethanol, 
which was due to the demand from the 
fuel industry. The global production of 
beer declined by 0.2%, while that of 
grape wines – by 3.3%. The reason for 
the decline in the latter case was a small-
er harvest of grapes, which are strongly 
dependent on climatic conditions in the 
growing season. As regards the EU, 
the production of ethanol and that of 
grape wines decreased by 4.4% and 
2.2%, respectively, while beer production 
increased by 1%.

In Poland, the value of the sold pro-
duction of alcoholic beverages (at ba-
sic prices) amounted in 2016 to PLN 
12.4 billion and was by 0.3% lower than 
in the previous year. The greatest de-
clines in the value of alcoholic beverages 
production were recorded in the spirit 
industry (by 8.3%) and in the wine indus-
try (by 2.9%). The value of production 
in the brewing industry remained at an 
unchanged level.

In 2016, beer production in Poland 
increased by 0.5% to 41.4 million hec-
tolitres, which was due to the growing 
domestic demand and exports. The pro-
duction of wine products decreased by 
9.9% to 1,279.4 thousand hectolitres. 
Lower production was recorded in all 
product groups in the wine industry, 
mainly fermented wine beverages 
(by 11.4%). The production of spirits 
increased by 7.3%, to 3.8 million hec-
tolitres of 100% ethanol. The increase 
in the production was due to the grow-
ing demand for spirits, the fuel industry 
and exports. The production of spirits 
increased by 2%, to 1,236.2 thousand 
hectolitres of 100% ethanol, including 

that of vodka (by 1.8%), to 977 thousand 
hectolitres of 100% ethanol. 

Based on monthly data on the pro-
duction in medium-sized and large enter-
prises, it is estimated that the production 
of beer in Poland in 2017 will decrease 
by 2.2%, to 40.5 million hectolitres. 
The production in the wine industry will 
amount to 1,117.5 thousand hectolitres, 
and will be 13% lower than last year. This 
will be due to the decreasing production 
of fermented wine drinks, which will 
amount to 950 thousand hectolitres. An 
increase in production will be recorded 
in the spirit industry. Ethanol produc-
tion will increase by 9.5%, to 4.2 million 
hectolitres of 100% ethanol, while the 
production of spirit drinks will increase 
by 1.6%, to 1.3 million hectolitres of 
100% ethanol.

In 2016, the negative balance in 
foreign trade in alcohol increased to 
EUR 228.4 million, compared to EUR 
189.1 million in the previous year. The 
unfavourable results were primarily 
due to large imports of grape wines, 
spirit drinks and ethanol. A positive 
balance was recorded only in trade 
in beer (EUR 113.2 million) and vod-
ka (EUR 106.9 million). Based on the 
preliminary data concerning foreign 
trade in alcoholic products in the pe-
riod from January to August 2017, it 
is estimated that throughout 2017, the 
negative balance may increase to EUR 
327 million. This will be determined by 
similar development trends in the various 
branches of the alcohol sector, as ob-
served in 2016. In particular, the deficit 
in foreign trade in wine products will 
increase to EUR 310 million, while that 
in spirits – to EUR 80 million. A deficit 
will be recorded also in foreign trade 
in ethanol (EUR 26 million). A positive 
balance will be recorded only in foreign 

trade in beer (EUR 90 million) and vodka 
(EUR 123 million).

In 2016, the decrease in retail pric-
es of alcoholic beverages in Poland 
amounted to 0.6%, while retail prices 
of food and non-alcoholic beverages 
increased by 0.8%. Retail prices of 
beer declined by 0.8%, and those of 
wine products and spirits – by 0.5% and 
0.4%, respectively. In the period from 
January to September 2017, prices of 
alcoholic beverages increased by 0.2% 
on average, while those of food and 
non-alcoholic beverages increased by 
3.8%. Retail prices of beer and wine 
products increased by 0.1%, while those 
of spirits remained unchanged.

In 2016, the domestic consump-
tion of alcoholic beverages (calculated 
as the production less the balance of 
foreign trade) decreased by 1.1%, to 
9.4 litres of 100% ethanol, mainly due 
to the increased consumption of beer 
and wine products. There was a slight 
increase in the consumption of spirits. 
The consumption structure continued 
to be dominated by beer (59%) and 
spirits (34%) with a small share of wine 
products (7%).Food industry branches 
that produce alcoholic beverages are 
characterised by a stable and secure 
financial situation. In 2016, all branches 
of the alcohol sector generated profits 
and high net profitability (6.0-11.5% 
of net revenue). The brewing industry, 
despite slight improvement, was still 
characterized by low liquidity.The state 
budget revenue from excise duty on 
alcoholic beverages increased by 4.3%, 
to PLN 11.6 billion, and accounted for 
17.6% of the total state budget revenue 
from excise duty. Revenue from excise 
duty on spirits and ethanol amounted 
to PLN 7.6 billion, on beer – to PLN 
3.6 billion and on wine products – to 
PLN 0.4 billion.
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