
Kryzys w gastronomii odczuwalny 
również przez browary

– Czy piwo to ważna kategoria sprzedażowa dla bran-
ży gastronomicznej w Polsce?

– Niezwykle! Piwo jest bez wątpienia jednym z podsta-
wowych produktów dla sektora gastronomicznego w na-
szym kraju. Odpowiada za 15,2% wszystkich obrotów 
lokali gastronomicznych i jest drugą, po jedzeniu, kate-
gorią pod względem wartości sprzedaży. W 2019 r. na 
rynku działało ok. 76 tys. lokali gastronomicznych, z któ-
rych ok. 47 tys. sprzedawało piwo. Łączna wartość piwa 
zakupionego w tych miejscach wyniosła 4,55 mld złotych.

– W jaki sposób kryzys w branży gastronomicznej wy-
wołany pandemią odbił się na sytuacji na rynku piwa?

– Zamknięcie gastronomii podczas wiosennego lockdow-
nu oraz nowe obostrzenia dla tej branży obowiązujące 
od 24 października br. sprawiły, że sprzedaż piwa w lo-

kalach załamała się. Tylko w pierwszej połowie 2020 r. 
sprzedaż piwa lanego spadła o 57% w porównaniu z ana-
logicznym okresem w roku ubiegłym. Nawet w okresie 
wakacji, czyli w szczycie sezonu na piwo lane, odnoto-
wano spadki przekraczające 20% w porównaniu z ana-
logicznym okresem poprzedniego roku.

– Czy wspomniany kryzys dotknął całego rynku ga-
stronomicznego w równym stopniu?
– W najgorszej sytuacji znalazły się te lokale, gdzie al-
kohol stanowił najwyższy odsetek sprzedaży i której to 
straty nie mogły sobie zrekompensować sprzedażą na 
wynos i z dostawą. Wynika to z braku możliwości sprze-
daży alkoholu na odległość. Mowa tu o pubach, w któ-
rych sprzedaż piwa to 49% sprzedaży ogółem i klubach 
nocnych (37%), ale też restauracjach, dla których piwo 
stanowi istotny procent obrotu. Najczęściej są to lokale 
prowadzone przez polskich, małych przedsiębiorców.

Środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i obostrzenia sanitarne wdrażane przez państwa 
mają negatywne konsekwencje dla wielu branż. Jednym z sektorów najbardziej nimi dotkniętych jest gastro-
nomia. Do tej pory notująca wzrosty obrotów od 5 do 10% w skali roku, obecnie przechodzi przez najtrudniej-
szy okres od wielu lat. Według szacunków ekspertów, w wyniku lockdownu z rynku może zniknąć nawet kil-
kanaście tysięcy lokali, a ponad 100 tys. pracowników straci pracę. Kryzys tej branży oznacza osłabianie nie 
tylko wszystkich branż z nią powiązanych, w tym piwowarskiej, ale i całej gospodarki, poprzez redukcję za-
trudnienia i spadek wpływów podatkowych. Dlatego już teraz należy zastanowić się, w jaki sposób można 
efektywnie wspomóc branżę gastronomiczną w odbudowaniu się po pandemii.
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Z Bartłomiejem Morzyckim, 
Dyrektorem Generalnym ZPPP Browary Polskie,
rozmawiamy o powiązaniu branży piwowarskiej 
z gastronomią w naszym kraju oraz o tym, 
w jaki sposób można poprawić sytuację w obu sektorach.

 Sytuacja sektora HORECA w Polsce w czasie pandemii
Przez dwa miesiące, od połowy marca do połowy maja 2020 r., restauracje, puby i bary w Polsce pozostawały za-
mknięte dla gości, a prowadzenie sprzedaży było możliwe jedynie na wynos i w dowozie. Po tym czasie lokale ga-
stronomiczne zostały otwarte w ograniczonym rygorze sanitarnym, co wpłynęło również na liczbę klientów powraca-
jących do restauracji. Część z nich nie zdecydowała się na ponowne otwarcie. W tych działających notowano obroty 
o ok. 50% niższe od osiąganych w latach ubiegłych. Od 24 października br. wszystkie lokale znów są zamknięte, 
dozwolona jest jedynie sprzedaż jedzenia na wynos i z dowozem.



– Czy dostrzegają państwo jakieś instrumenty regu-
lacyjne, które mogłyby przynieść wymierną pomoc 
zarówno tym punktom, jak i całemu sektorowi?

– Warto odnotować, że szerokie działania pomocowe 
podejmowane są przez rządy niemal w całej Unii 
Europejskiej. Najczęściej dotyczą one obniżenia staw-
ki VAT na piwo serwowane w lokalach. W 2020 roku 
obniżoną stawkę VAT na piwo w gastronomii wprowa-
dziły: Czechy, Włochy, Hiszpania, Luksemburg i Cypr. 
Wcześniej obniżoną do 5% stawkę VAT na piwo lane 
wprowadzono również w Rumunii. Zastosowanie ukie-
runkowanej obniżki podatku VAT w branży gastro-
nomicznej, jako elementu polityki fiskalnej i instru-
mentu wsparcia, umożliwia Dyrektywa Rady 
2006/112/WE. Obecnie w Polsce napoje, w tym alko-
holowe, sprzedawane w gastronomii, są objęte podsta-
wową (23%) stawką VAT. Innym instrumentem wsparcia 
jest także możliwość odliczenia akcyzy od piwa, które 
nie zostało sprzedane i przekroczyło datę przydatności 
do spożycia. Takie rozwiązanie funkcjonowało już wcze-
śniej w wielu krajach, ale w trakcie pandemii zaistniało 
jako działanie pomocowe w kolejnych państwach UE, 
w tym również w Polsce. Z uznaniem przyjmujemy de-
cyzję Ministra Finansów o przedłużeniu obowiązywania 
tej regulacji do czasu zakończenia pandemii. Warto 
pamiętać, że spośród alkoholi jedynie piwo ma okre-
śloną datę ważności i niestety, w przypadku zamknięcia 
lokali gastronomicznych, było konieczne odebranie 
wielu tysięcy beczek z niesprzedanym piwem.

– Mówiąc o piwie lanym – o jaki rodzaj piwa konkret-
nie chodzi?

– Ten rodzaj piwa sprzedawany jest wyłącznie przez 
podmioty działające w branży HoReCa. Przechowywane 
jest ono w specjalnych opakowaniach – beczkach do 
piwa o pojemności zazwyczaj 10–50 litrów lub specjal-
nych zbiornikach w lokalu, napełnianych z mobilnej 
cysterny. Do jego serwowania niezbędne jest posiada-
nie specjalistycznych urządzeń – nalewaka, schładzar-
ki i instalacji do nalewania piwa.

– Co przemawia na jego korzyść?

– Ze sprzedażą piwa lanego wiąże się szereg korzyści 
ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Piwo lane 
tworzy wyższą wartość dodaną niż piwo w butelkach 
i puszkach sprzedawane w sklepach. Serwowanie piwa 
lanego w barach, restauracjach, podczas imprez wiąże 
się z wykonywaniem konkretnej pracy (barmana, kel-
nera itp.) i sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy. 
Opakowania piwa lanego są opakowaniami wielokrot-

nego użytku, w pełni zwrotnymi, a więc tym samym 
najbardziej przyjaznymi dla środowiska.

– Jakie są perspektywy rozwoju dla branży gastro-
nomicznej w Polsce? Czy Polacy lubią chodzić na 
piwo do pubów, barów, restauracji? 
– Patrząc na przykłady innych państw, o zbliżonym do 
Polski poziomie konsumpcji, jak: Czechy, Austria, czy 
Niemcy widzimy, że Polska jest jednym z krajów euro-
pejskich z najmniejszym udziałem sprzedaży piwa w ga-
stronomii, który nie przekracza nawet 10%. Tymczasem 
w wielu krajach nawet połowa piwa konsumowana jest 
w pubach i barach. Dlatego myślę, że Polska ma ogrom-
ny potencjał wzrostu rynku gastronomicznego w przy-
szłości, co przyniesie korzyści nie tylko branżom po-
wiązanym, ale całej gospodarce. Ten rodzaj konsump-
cji sprzyja także podnoszeniu kultury piwnej i służy 
rozwojowi całego sektora, wliczając w to powstające 
coraz częściej browary rzemieślnicze, restauracyjne 
serwujące piwo na miejscu produkcji. A przecież klient, 
który przyjdzie na piwo, najczęściej zamówi coś jeszcze, 
posiłek lub choćby przekąskę, co dodatkowo wpływa 
na obrót, tworzy miejsca pracy i podatki.

Każdy litr piwa w sektorze gastronomicznym gene-
ruje ponad 8-krotnie wyższe zatrudnienie niż w sektorze 
handlu. Pośredni wpływ piwa na miejsca pracy jest zatem 
znacznie większy w przypadku lokali gastronomicznych. 
Sektor ten generuje z kolei znacznie wyższe marże, co 
przekłada się na większe wpływy podatkowe z VAT. Warto 
o tym pamiętać, gdy za jakiś czas lokale będą znów 
otwarte.

– Dziękuję za rozmowę.
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