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Przed całą branżą alkoholową w Polsce wiele wyzwań. Sektor zmaga się ze spadkiem popytu na alkohole mocne i piwa, zaś wzrost 
rynku wina nie jest już tak imponujący jak jeszcze parę lat temu. Producenci szukają więc sposobów na zwiększanie sprzedaży 
i stawiają na premiumizację, nowości produktowe, innowacje, a także liczą na nowe kategorie takie jak np. cydr.

Przed branżą alkoholową w Polsce 
wiele wyzwań

Wódka - premiumizacja
Czysta wódka traci na popularności w Polsce, choć nadal jest najczęściej ku-
powanym mocnym alkoholem w  naszym kraju. Jednak czasy, gdy popyt na 
wódkę mocno rósł już raczej nie wrócą. Od momentu, gdy polski rząd zde-
cydował o podwyżce podatku akcyzowego na alkohole mocne o 15 proc. 
od początku 2014 roku producenci wódki w Polsce dwoją się i troją, aby ich 
sprzedaż i przychody nie spadały na i tak trudnym rynku alkoholi mocnych 
w Polsce. Wymyślają coraz to nowe propozycje dla konsumentów. Sektor 
spirytusowy coraz głośniej mówi więc o premiumizacji (sprzedaż produk-
tów lepszej jakości) oraz o alkoholach smakowych. To odpowiedź nie tylko 
na zmieniające się gusta konsumentów, ale też na przeciwności losu takie 
jak właśnie podwyżka akcyzy na alkohole mocne od początku 2014 roku. 
Poziom konkurencji w tym segmencie też znacząco wzrósł i ostatnie lata 
charakteryzowały się mocnym nastawieniem większości graczy na udział 
ilościowy w rynku. Podwyżka akcyzy na napoje spirytusowe tylko ten trend 
zaostrzyła. Trzech największych graczy, skupionych przede wszystkim na 
kategorii szeroko rozumianych wódek, czyli Stock Spirits Group, CEDC oraz 
Grupa Belvedere, odpowiadało w 2013 roku za prawie 72 proc. wolumenu 
sprzedaży napojów spirytusowych w Polsce.
Od początku 2014 roku wzrósł podatek akcyzowy na alkohole mocne i na 
początku ubiegłego roku produkcja wódki drastycznie spadła, zaś zwięk-
szona produkcja i  nasilone zakupy przypadły na ostatnie miesiące 2013 
roku. W ciągu całego 2014 roku producenci wódki w Polsce wyproduko-
wali łącznie 87,9 miliona litrów wódki czystej, czyli o niemal 24 proc. mniej 
niż w 2013 roku.
Tak ostre spadki produkcji to m.in. właśnie efekt decyzji rządu o podwyższe-
niu akcyzy na alkohole spirytusowe od początku 2014 roku i - jak 
oceniali przedstawiciele branży - rosnących przez to cen alkoholi oraz spad-

ków konsumpcji. W 2013 roku produkcja wódki w Polsce wzrosła o po-
nad 12 proc. i wyniosła 115,4 mln litrów. Taki wzrost w całym 2013 roku 
był efektem gwałtownie zwiększonej produkcji w ciągu ostatnich miesięcy 
2013 roku, przed podwyżką akcyzy.
Podwyżka akcyzy miała stosunkowo najmniejszy wpływ na segment top 
premium, a  najprawdopodobniej najsilniej stracił segment ekonomiczny, 
dlatego segment wódek top premium, a być może i premium będzie roz-
wijał się coraz mocniej. Producenci będą odchodzić od strategii nakierunko-
wanych wyłącznie na udział rynkowy, koncentrując się na zyskowności, co 
przełoży się na mniejsze wolumeny, ale wyższą wartość sprzedaży.
Polacy coraz chętniej sięgają po produkty alkoholowe o niższej mocy i o cie-
kawych smakach, a równocześnie temu trendowi towarzyszy stały wzrost 
zainteresowania produktami z  segmentu premium. Polacy coraz chętniej 
sięgają po alkohole z wyższej półki, gdzie liczy się jakość. To skłania produ-
centów do wprowadzania na rynek coraz to nowych produktów. 
Najlepszą, jeśli nie jedyną drogą podnoszenia wartości marki jest dziś 
więc premiumizacja - trend, który coraz wyraźniej dyktuje kierunki zmian 
na rynku alkoholi i będzie dominował na nim w najbliższych latach. Wy-
edukowani konsumenci stają się coraz bardziej wymagający i otwarci na 
nowości, poszukują oryginalnych produktów. Zmiana struktury spożycia 
i nowe zwyczaje konsumenckie wymuszają także kreatywność: rozszerza-
nie oferty o zupełnie nowe kategorie produktów - innowacje, by w pełni 
sprostać oczekiwaniom klientów.
Na rynku dużą rolę będzie więc też dalej odgrywał segment wódek sma-
kowych, w tym o niższej zawartości alkoholu. Wzrostu cen raczej tutaj nie 
będzie, ale można się jednak spodziewać dalszego obniżania zawartości 
alkoholu, co pozwoli producentom na uzyskanie większej marży dzięki 
redukcji kwoty podatku akcyzowego.

Piwo – nowości produktowe  
i innowacje
Również rynek piwa boryka się ze spadkami konsumpcji i rynek ten nie 
będzie już rósł, tak jak jeszcze dekadę temu. W tym roku będzie oscylo-
wał wokół poziomów ubiegłorocznych i tak też może być w kolejnych 
latach. Branża szuka więc sposobów na zwiększanie sprzedaży. 
Rynek piwa w Polsce stał się rynkiem dojrzałym i nasyconym, a staty-
styczny Polak wypija ok. 96 litrów piwa rocznie.
Na rynku piwa w Polsce będzie kontynuowany spadek zainteresowania 
piwami mocnymi, a  wzrost piwami smakowymi, regionalnymi i  rze-
mieślniczymi. Coraz większe jest zainteresowanie piwami niskoalko-
holowymi, a branża zaczyna nieśmiało mówić o piwach zeroalkoho-
lowych. W  2014 roku branża piwowarska zanotowała w  2014 roku 
wartościowy spadek sprzedaży na poziomie 0,6 proc., natomiast ilo-
ściowo zanotowała niewielki wzrost na poziomie 0,8 proc. 
Podobnie jak w 2013 roku główne przyczyny tej sytuacji w branży, to 
głównie dość niski poziom optymizmu konsumenckiego i wynikająca 
z niego ostrożność zakupowa oraz ustabilizowany poziom konsumpcji 
w okolicach 96 litrów piwa na głowę. Dobrym sygnałem jest rosnący 
popyt na droższe piwa (piwne specjalności, piwa smakowe, rzemieśl-
nicze, etc.), których wyższe ceny częściowo skompensowały spadek 
wartości sprzedaży kategorii. Rok 2014 to również kontynuacja presji 
cenowej.
Rok 2014 obfitował w  nowości. Kategoria piwnych specjalności cie-
szy się uznaniem wśród bardziej wyrafinowanej grupy konsumentów. 
W minionym roku urosła ilościowo o 23 proc., zaś wartościowo o 24 
proc. w porównaniu do 2013 roku.

 BARBARA WOŹNIAK, portalspozywczy.pl 



700
L I S T A

S I E C I  D E TA L I C Z N Y C H  I  H U R TO W Y C H  
W  P O L S C E

Również kategoria tzw. piw smakowych (Beer Mix-y i radlery) według Nie-
lsena zanotowała wzrost w ujęciu ilościowym o 4,5 proc. w porównaniu 
do poprzedniego roku, ponieważ polski konsument jest już dojrzały, po-
siada dość szeroką wiedzę na temat piwa, oczekuje interesujących nowo-
ści i świadomie po nie sięga.
Spożycie piwa w 2013 roku w Polsce spadło o ok. 2,0 proc. do 37,2 mi-
liona hektolitrów. W 2013 roku branżę piwną zawiodła nie tylko sytuacja 
gospodarcza w kraju, a co za tym idzie konsumenci, ale też niesprzyjająca 
pogoda, jak również dość wysoka baza z roku 2012, gdy w Polsce odby-
wały się mistrzostwa Euro 2012 napędzające sprzedaż piwa.
W 2014 roku produkcja piwa w Polsce wzrosła zaś o 0,8 proc., a browary 
wyprodukowały łącznie 39,87 miliona hektolitrów piwa.  
Największym producentem piwa w Polsce jest Kompania Piwowarska, na 
drugim miejscu plasuje się Grupa Żywiec, zaś na trzecim jest Carlsberg 
Polska.

Wino – stabilny wzrost rynku, 
cydr motorem napędowym 
Segment wina w Polsce nie cieszy się już kilkunastoprocentowymi wzrosta-
mi sprzedaży jak bywało kilka lat temu, ale mimo to rynek wina od lat rośnie 
i ma przed sobą dobre perspektywy. 
Spożycie wina w Polsce jest bowiem daleko w  tyle za poziomem spoży-
cia w krajach, gdzie tradycja picia wina jest mocno zakorzeniona, dlatego 
też istnieje potencjał dla wzrostu polskiego rynku. I chociaż wzrosty rynku 
zwolniły, to jednak są stabilne i systematyczne.
Obecnie wzrosty na rynku wina w Polsce sięgają kilku procent rocznie i ta-
kich też wzrostów – rzędu 5-10 proc. - eksperci spodziewają się w najbliż-
szych latach. Nie są wykluczone natomiast spadki sprzedaży win musują-
cych i wermutów, przede wszystkim tych ze średniej półki cenowej.
Z analiz firmy Euromonitor International wynika, że w 2015 roku Polacy wy-
dadzą na wino ponad 4,6 mld zł, czyli o 5,7 proc. więcej niż w roku 2014. 

Będzie to przede wszystkim zasługa klasycznych win gronowych, czyli sto-
łowych, na które wydamy w tym roku prawie 2,4 mld zł, czyli wzrosną 
o 7,2 proc. Dla porównania w 2011 roku  było to niecałe 1,7 mld zł.
Polska jest jednak daleko w tyle do innych krajów europejskich, w których 
pije się najwięcej tego trunku, dlatego w naszym kraju istnieje potencjał 
do rozwoju rynku wina. 
Według KPMG dorosły Polak wypija rocznie 5,5 l wina, podczas gdy Francuzi 
czy Włosi ponad 40 l, Czesi ponad 21 l, a Słowacy 19 l.
W 2013 r. Polacy kupili 142,5 mln litrów win gronowych (spokojnych i mu-
sujących) o wartości 2,6 miliarda złotych, wydając więc o 56 proc. więcej niż 
w 2004 roku. W 2013 roku kupili też 84 mln litrów win owocowych. Na wina 
przypada blisko 9 proc. wydatków Polaków na napoje alkoholowe.
W  oparciu o  dane historyczne dotyczące wzrostu polskiego rynku wina, 
a także wielokrotnie niższy poziom konsumpcji per capita w porównaniu do 
innych krajów Europy największy producent i dystrybutor wina w Polsce Gru-
pa Ambra spodziewa się, że ten rynek może w kolejnych latach wzrosnąć 
w naszym kraju w granicach 5-10 proc. 
Trwałym i sprzyjającym wzrostowi rynku wina czynnikiem będzie też zmiana 
stylu życia w Polsce, w wyniku której konsumenci odchodzą od konsumpcji 
alkoholi mocnych, w szczególności wódki i zwiększają konsumpcję np. wina.
Głównym zagrożeniem dla wzrostu tego rynku mogłoby być pogorszenie 
ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce i obniżenie zamożności społe-
czeństwa.

Rozwój tej branży utrudnia nieco fakt, że - w przeciwieństwie do innych 
segmentów rynku napojów alkoholowych - rynek win, szczególnie grono-
wych, jest bardzo rozdrobniony. 
Choć największym dystrybutorom udało się wypromować kilka silnych ma-
rek, to rynek podzielony jest między dużą liczbę średniej wielkości graczy. 
Specyficzną rolę - w porównaniu do innych kategorii - odgrywają na rynku 
wina dyskonty, działające w dużej mierze jako samodzielni importerzy.
Obok średnich i dużych dystrybutorów działa bardzo duża liczba małych 
importerów win (nawet ok. 1000), często ściśle wyspecjalizowanych, np. 
w  winach z  konkretnego regionu lub tylko w  konkretnym gatunku, jak 
szampan.
Najwięksi polscy producenci i dystrybutorzy win jak np. Grupa Ambra czy 
grupa Jantoń stawiają też mocno na cydr i dynamiczny wzrost tego rynku. 
Zdaniem ekspertów to właśnie cydr będzie motorem wzrostu tej branży 
w najbliższych latach.
Cydr to bardzo młoda kategoria alkoholi w Polsce, która w naszym kraju za-
częła raczkować dopiero niedawno. Zaczęło się o nim głośniej mówić w po-
łowie 2013 roku, gdy na rynek ze swoim Cydrem Lubelskim mocno weszła 
Grupa Ambra, producent i dystrybutor win, a następnie grupa Jantoń.
Ambra sprzedała ponad pięć milionów litrów cydru od momentu wprowa-
dzenia go na rynek, czyli w czerwcu 2013 roku, i jej udział w rynku wynosi 
ponad 50 proc, zaś grupa Jantoń ze sprzedażą na poziomie ok. jednego 
miliona litrów, ma udział około 10 proc.
Rynek cydru osiągnął w 2014 roku ok. 9-10 milionów litrów i w porównaniu 
do 2013 roku, gdy ten rynek dopiero zaistniał, był to pięciokrotny wzrost. 
W 2013 roku firmy alkoholowe w Polsce sprzedały ok. 2,0 milionów litrów.
W 2015 roku rynek cydru może podwoić się wobec 9-10 milionów litrów 
w 2014 roku.
Według prognoz ekspertów rynek cydru w Polsce w perspektywie pięciu lat 
może dojść do poziomu ok. 30-50 milionów litrów, czyli ok. 0,8-1,5 proc. 
rynku piwa, a docelowo może sięgnąć nawet ok. 2,0 procent rynku piwa, 
czyli ok. 70-80 milionów litrów.
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