
Stabilizacja już za nami? 
Ostatnie kilka lat na rynku piwa upłynęło pod znakiem stabilności 

w zakresie produkcji i nasycenia w obszarze konsumpcji. Te dwie wiel-

kości od ponad sześciu lat utrzymywały się na względnie stałym pozio-

mie. Co prawda browarnicy notowali niewielkie wahania w górę lub 

w dół, ale wpływ na te różnice miały zwykle aura lub obecność dużych 

wydarzeń sportowych w danym sezonie. 

Piwowarzy bacznie obserwowali wpływ trendów konsumenckich 

na rynek. Moda na zdrowy styl życia i zainteresowanie nowościami dały 

początek rewolucji 0,0%. Jej rozmiary zaskoczyły samych producentów 

oraz skłoniły ich do rozbudowania kategorii piw bezalkoholowych oraz 

do poszerzenia oferty o kolejne smaki i style piwne. Ogromne znacze-

nie dla wartości rynku miał trend premiumizacji, czyli sięgania po trun-

ki droższe, lepszej jakości. Producenci zaznaczali przy tym, że warunkiem 

koniecznym dla utrzymania dobrej kondycji branży jest zachowanie 

stabilnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego.

Nowe obciążenia, nieprzewidywalne wyzwania
Niestety, wielokrotnie powtarzane apele nie uchroniły browarników 

przed zmianami legislacyjnymi, które zostały ogłoszone pod koniec 

2019 r.  Zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2020, sektor 

piwowarski był przygotowany na podwyżkę akcyzy od piwa o 3%. Ku 

zaskoczeniu piwowarów, akcyza na piwo wzrosła od 1 stycznia br. aż 

o 10%, czyli 3-krotnie więcej niż zapowiadano. Krótki czas przeznaczo-

ny na wejście ustawy w życie uniemożliwił przedsiębiorcom właściwe 

dostosowanie się do nowych realiów rynkowych.

Nie zdążyliśmy zmierzyć się jeszcze ze 

skutkami podwyżki akcyzy, a już stanęliśmy 

w obliczu kolejnego wyzwania, jakim jest pan-

demia – mówi Bartłomiej Morzycki, Dyrektor 
Generalny ZPPP Browary Polskie. Nasza 

branża negatywnie odczuła jej skutki. Piwo to 

napój najchętniej pity w towarzystwie, a izolacja 

społeczna, czasowe zamknięcie gastronomii 

oraz ograniczenia w sklepach spowodowały, że jego sprzedaż spadła. 

Browarnikom nie pomaga też odwołanie dużych wydarzeń sportowych 

jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz brak imprez plenerowych, 

koncertów czy festiwali, których zawsze wiele odbywało się w okresie 

letnim. Podsumowując, tegoroczny sezon piwny jest bardzo trudny dla 

branży – dodaje.

Po tzw. odmrożeniu gospodarki, sytuacja nie wróciła w pełni do 

normy – wciąż obowiązują ograniczenia w liczbie osób mogących prze-

bywać w restauracjach czy na imprezach. Wiele lokali gastronomicznych 

nie otworzyło się wcale, w wielu widać znacząco mniejszy ruch. Wynika 

to choćby z dużo mniejszej liczby turystów zagranicznych, co odczu-

walne jest w miastach żyjących z turystyki. Część ludzi woli unikać 

zgromadzeń i ze względów bezpieczeństwa, wciąż się nie spotyka, nie 

celebruje w gronie rodziny czy znajomych różnego rodzaju wydarzeń. 

Wszystko to powoduje, że tych naturalnych sytuacji, w których ludzie 

sięgali po piwo, jest po prostu mniej.

Biznes potrzebuje spokoju
Przedsiębiorcy liczyli na to, że ze względu na niezwykle trudny 

biznesowo czas spowodowany COVID-19, w tym roku rząd nie będzie 

wprowadzał nowych regulacji nakładających na firmy dodatkowe obcią-

żenia. Tymczasem ustawodawca niespodziewanie zaskoczył browarni-

ków powrotem do prac nad tzw. podatkiem cukrowym. Ma on objąć 

znaczącą część rynku piw bezalkoholowych. Proponowany przez 

Ministerstwo Zdrowia podatek może doprowadzić do załamania się 

pozytywnego trendu, jakim jest przenoszenie konsumpcji z piw zawie-

rających alkohol na warianty bezalkoholowe. Piwowarzy wątpią więc, 

czy ta regulacja skutecznie przyczyni się do poprawy zdrowia konsu-

mentów.

Równolegle w Ministerstwie Klimatu trwają prace nad wdrożeniem 

modelu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Branża 

bacznie się im przygląda, ponieważ piwowarzy, jako jedyni w Polsce, 

na tak dużą skalę utrzymują system opakowań wielokrotnego użytku, 

stanowiący ich dobrowolną inicjatywę, którą w całości finansują. 

Pamiętajmy, że opakowania wielokrotnego użytku, czyli w naszym przy-

padku butelki zwrotne, są jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań 

z punktu widzenia zmniejszenia ilości odpadów. Dla przedsiębiorstw, 

które obecnie posiadają systemy zwrotnych opakowań, wprowadzane 

zmiany mogą być impulsem do ich dalszego rozwoju oraz moderniza-

cji. Z kolei wsparcie otrzymane od państwa może również w długofa-

lowej perspektywie zachęcić innych producentów oraz branże do 

korzystania z ekologicznych rozwiązań, jakimi są opakowania wielokrot-

nego użytku – mówi Bartłomiej Morzycki. Aby jednak tak się stało, 

państwo musi stworzyć korzystne warunki, które będą zachęcać przed-

siębiorców do implementacji prośrodowiskowych rozwiązań. Przykładem 

takiej zachęty będzie zwolnienie przedsiębiorców korzystających z opa-

kowań zwrotnych z opłat z tytułu selektywnej zbiórki odpadów, ich 

transportu oraz przetwarzania.

Niepewna przyszłość polskiego piwa
Jak podkreślają producenci piwa, biznes potrzebuje spokoju. 

Jakiekolwiek dodatkowe obciążenia finansowe destabilizują plany przed-

siębiorstw i mogą odbić się negatywnie na kondycji całej branży piwo-

warskiej oraz branż powiązanych. Mogą mieć również negatywne konse-

kwencje dla budżetu państwa. Prognozy te potwierdzają doświadczania 

z 2009 r., kiedy branża piwna doświadczyła negatywnych skutków pod-

wyżki akcyzy. Rynek piwa zmniejszył się wtedy o ponad 4%, zatrudnienie 

związane z produkcją i sprzedażą spadło o 24%, a dochody budżetu 

okazały się dwukrotnie mniejsze niż zakładano. Branża piwowarska potrze-

bowała trzech lat, aby odbudować rynek do poziomu sprzed podwyżki. 

Dziś, w obliczu tak wielu nieprzewidywalnych wyzwań, browarnicy z jesz-

cze większym niepokojem patrzą w nadchodzącą przyszłość.

2020 – trudny rok dla polskiego piwa
Bieżący rok to czas pełen wyzwań dla branży piwowarskiej. I myli się ten, kto ma na myśli tylko pandemię i jej skutki. Na koniec 2019 r.  
piwowarzy zostali zaskoczeni aż 10% podwyżką akcyzy. W parlamencie trwają prace nad podatkiem cukrowym. Ministerstwo Klimatu 
tworzy model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), który może mieć ogromne znaczenie dla funkcjonowania systemu 
butelek zwrotnych. A wszystkim tym wyzwaniom towarzyszy presja rosnących kosztów, w tym cen surowców, energii czy kosztów 
pracy. Nic więc dziwnego, że firmy piwowarskie patrzą w przyszłość z coraz większym niepokojem.

Bartłomiej Morzycki
dyrektor generalny Związku 
Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego 
– Browary Polskie 

Ad 1. Najpilniejszą potrzebą związaną ze sta-

nem epidemii było dostosowanie wszystkich pro-

cedur bezpieczeństwa pracy, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony 

pracownikom browarów. Kluczowym zadaniem było także zapewnienie 

ciągłości dostaw, utrzymanie produkcji i dystrybucji.

Branża piwowarska odczuła restrykcje związane z pandemią i od-

notowała wyraźne zmniejszenie sprzedaży, zwłaszcza zauważalne 

w pierwszych tygodniach, kiedy wszelkie ograniczenia dotyczące prze-

mieszczania się, spotykania czy nawet robienia zakupów były największe. 

Na mniejszą konsumpcję wpływ miało zamknięcie lokali gastronomicz-

nych oraz odwołanie wszelkich imprez masowych, np. koncertów, pod-

czas których piwo jest chętnie spożywane w towarzystwie.

Ad 2. Nie mam w tym zakresie żadnych informacji. Podejrzewam, 

że istotne zmiany nie zaszły, choć możliwe, że browary były zmuszone 

do rewizji swoich niektórych planów, np. marketingowych, dostosowując 

się do zmienionych realiów, uwzględniając choćby brak dużych imprez 

czy dostosowując swój przekaz do klientów.

Ad 3. Większość z rozwiązań tzw. Tarcz skierowana była do mniej-

szych podmiotów, podczas gdy w naszym Związku zrzeszone są duże 

firmy. Być może nasi członkowie skorzystali z pewnych niewielkich uła-

twień, np. z przesunięć terminów administracyjnych itp.

Na początku pandemii wszystkie nasze browary zadeklarowały na-

tychmiastową pomoc dla branży gastronomicznej, polegającą na od-

biorze niesprzedanego piwa z zamkniętych lokali. Należy zauważyć, że 

wśród napojów alkoholowych piwo jest jedynym, które posiada termin 

przydatności do spożycia. Pracownicy browarów zadbali też o odpo-

wiednie serwisowanie instalacji do serwowania piwa w lokalach, tak by 

były one gotowe do użycia po ponownym otwarciu. Z zadowoleniem 

więc przyjęliśmy rozporządzenie Ministra Finansów, które pozwala na 

odliczenie zapłaconej akcyzy od tego piwa, które przeterminowało się 

w związku z zamknięciem placówek gastronomicznych. Jest to jedno-

Wpływ pandemii na spożywcze branże przetwórcze 
– wyniki sondy

#Wolę Piwo, 
ponieważ jest w butelce zwrotnej

Fakt, że piwo można kupić w butelce zwrotnej jest 
dla wszystkich oczywisty. Mało kto zdaje sobie jednak 
sprawę z tego, że utrzymanie systemu opakowań 
wielokrotnego użytku przez browary zrzeszone 
w ZPPP Browary Polskie jest ich dobrowolną inicja-
tywą, którą w całości finansują. O tym, dlaczego pi-
wowarzy stawiają na OWU (opakowania wielokrotne-
go użytku) opowiada Bartłomiej Morzycki, dyrektor 
generalny Związku Pracodawców Przemysłu 
Piwowarskiego – Browary Polskie.

– Jak dużo piwa warzonego przez członków ZPPP 
Browary Polskie jest sprzedawane w butelkach 
zwrotnych?

– Bartłomiej Morzycki: Roczna sprzedaż piwa w Polsce 
to ponad 38 mln hektolitrów. Prawie połowa (46%) trafia 
do klientów w opakowaniach wielokrotnego użytku. 
Podobna ilość jest sprzedawana w puszkach. Jedynie  
5% uwarzonego piwa sprzedajemy w butelkach bezzwrot-
nych. Opakowania KEG, które trafiają do barów i restau-
racji to kolejne 5% naszej sprzedaży.

– Co by się stało, gdyby butelki zwrotne zniknęły  
z rynku?

– BM: Z naszych szacunków wynika, że gdybyśmy chcie-
li zastąpić opakowania zwrotne bezzwrotnymi, oznacza-
łoby to wprowadzenie na rynek ponad 1 mln t odpadów 
szklanych rocznie, które powinny zostać poddane recy-
klingowi. To niewyobrażalna wręcz skala. I choćby na tym 
przykładzie doskonale widać efektywność zbudowanego 
przez nas systemu.

– Zarządzanie nim w skali kraju wydaje się być nieła-
twym zadaniem. Jak radzą sobie z tym zadaniem firmy?

– BM: Rzeczywiście, wykorzystywanie butelek wielokrot-
nego użytku to proces bardzo wymagający i generujący 
spore koszty. Poza tymi oczywistymi, które wynikają z pro-
dukcji oraz napełnienia butelki, dochodzą także opłaty 
związane z ich zbiórką, transportem do browarów, segre-
gacją otrzymanych opakowań, a także zakupem sprzętów 
do ich czyszczenia. Nie można też pominąć kosztów 
wody, energii, środków do mycia butelek oraz skrzynek, 
jak i przestrzeni do składowania nadwyżek opakowań 
zwrotnych poza sezonem piwnym. Jednak na opakowa-
nia wielokrotnego użytku nie możemy patrzeć tylko przez 
pryzmat kosztów. Powinniśmy pamiętać o tym, że są one 
jednym z najbardziej ekologicznych rozwiązań z punktu 
widzenia zmniejszenia ilości odpadów.

– A ile butelek zwrotnych wraca do browarów?

– BM: System, który stosujemy, jest bardzo efektywny. 
Analizy pokazują, że aż ponad 90% butelek zwrotnych 
wraca do browarów do ponownego napełnienia. 

– Skoro system tak dobrze działa, dlaczego w ostatnim 
czasie widzimy, że firmy piwowarskie namawiają klien-
tów do zwrotu butelek?

– BM: Jak wspomniałem, mamy bardzo dobre statystyki 
zwrotu opakowań wielokrotnego użytku, ale staramy się 
je jeszcze poprawić. Inna kwestia to handel. Pamiętajmy, 
że stosowanie i upowszechnianie opakowań zwrotnych 
nie może się odbywać bez jego udziału. A z tym, nieste-
ty, bywa różnie. Obecnie jednym z głównych problemów, 
które ograniczają zwrotność butelek, jest wymaganie 
sprzedawców, aby klienci okazywali paragony potwier-
dzające nabycie piwa w tych opakowaniach. Nie jest to 
wymóg prawny, lecz praktyka rynkowa o wieloletniej już 
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Pandemia koronawirusa zatrzymała lub mocno ograniczyła na 

ponad dwa miesiące działalność wszystkich działów gospodarki. 

Zwróciliśmy się do organizacji branżowych piwowarstwa, branży 

spirytusowej i owocowo-warzywnej z pytaniami, jak firmy radziły 

sobie z nowymi wyzwaniami, czy korzystały z programów pomo-

cowych i jakich skutków gospodarczych pandemii dla branż moż-

na się spodziewać w tym roku. Publikujemy otrzymane odpowie-

dzi, które napłynęły do redakcji w pierwszej dekadzie czerwca.

1. W jaki sposób ograniczenia i restrykcje związane z pandemią 
wpłynęły na kondycję branży piwowarskiej? Czy firmy szybko dosto-
sowały się do nowych wymagań?

2. Czy nastąpiła zmiana asortymentu produkcji i sposobu prowa-
dzenia biznesu?

3. Czy browary korzystały z pomocy państwa – tarcz antykryzy-
sowych?

4. Jakiej jeszcze pomocy browary oczekują?
5. Jakie mogą być skutki ekonomiczne – i nie tylko – pandemii 

dla branży w tym roku?

razowa ulga, w ramach całej akcji odebrano kilkadziesiąt tysięcy KEG-ów 

z piwem.

Ad 4. W chwili obecnej wydaje się, że branża piwowarska najbar-

dziej potrzebuje stabilności i spokoju. Musimy mieć trochę oddechu 

po trudnym czasie epidemii, zobaczyć jak będzie wyglądał rynek w tej 

tzw. nowej normalności. To wszystko jest ważne dla utrzymania za-

trudnienia oraz wpływów podatkowych do budżetu pochodzących 

z naszego sektora. Dlatego mamy nadzieję, że co najmniej w najbliż-

szych kilku – kilkunastu miesiącach nie będą rozważane, ani prowa-

dzone żadne zmiany legislacyjne, które miałyby negatywny skutek dla 

kondycji przedsiębiorstw branży piwowarskiej. Nie ma w tej chwili 

absolutnie przestrzeni dla jakichkolwiek dodatkowych obciążeń czy 

podwyżek.

Ad 5. Piwo jest napojem, który chętnie spożywa się w towarzystwie, 

zarówno w gronie przyjaciół, jak i np. na popularnym rodzinnym grillo-

waniu na działce. Okres, podczas którego byliśmy zmuszeni do izolacji, 

a następnie zniechęcani do kontaktów z innymi ludźmi, spowodował, że 

ten naturalny kontekst i impuls do konsumpcji był mniejszy lub nawet 

czasowo całkowicie zanikł. Stopniowe odmrożenie działalności barów, 

pubów, hoteli i innych miejsc jest oczywiście pozytywne, ale wciąż da-

leko nam do stanu sprzed epidemii. Zasadnym pytaniem jest, jak szyb-

ko ludzie bezpiecznie powrócą do spotkań towarzyskich i bez obaw 

będą spotykać się ze znajomymi czy rodziną. Czy izolacja przypadkiem 

nie pozostanie nawykiem podsycanym wciąż żywą obawą przed wiru-

sem? Powrót do sytuacji sprzed epidemii i ponowne pełne otwarcie 

wszystkich branż, w tym także powrót masowej turystyki, może zająć 

jeszcze dużo czasu. Może się więc okazać, że nawet dobra pogoda 

w sezonie letnim nie pozwoli nadrobić spadków konsumpcji z wiosny 

bieżącego roku. Skutki ekonomiczne epidemii będą odczuwane przez 

wiele branż, możliwe są spadki dochodów ludności, okresowy wzrost 

bezrobocia itp. To zaś negatywnie może przełożyć się na poziom wy-

datków gospodarstw domowych i skład koszyka zakupów. Już w trakcie 

lockdownu obserwowaliśmy, że część klientów ostrożniej wydaje pie-

niądze, ogranicza zakupy do niezbędnego minimum, wybiera tańsze 

produkty. To może przełożyć się na całą gospodarkę, w tym także nie-

stety na naszą branżę.
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