
Zeszyty Naukowe Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
Problemy Rolnictwa wiatowego tom 18 (XXXIII), zeszyt 4, 2018: 60–68 

DOI: 10.22630/PRS.2018.18.4.97 
Piotr Szajner1 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej – Pa stwowy Instytut 
Badawczy w Warszawie 

Ewolucja wiatowego rynku piwa 

The Evolution of World Beer Market 

Synopsis. W latach 1980-2016 wiatowy rynek piwa charakteryzowa  si  wysok  dynamik  rozwoju. 
Produkcja i obroty handlu zagranicznego znacz co wzros y. Istotny wp yw mia y na to procesy 
globalizacyjne. wiatowa produkcja piwa jest zdominowana przez du e koncerny browarnicze, ale w 
ostatnich latach ich udzia  w rynku zmniejszy  w zwi zku z rozwojem produkcji w ma ych browarach. 
Rosn ca produkcja piwa generuje du y popyt na surowce wytwarzane w dzia ach pierwotnego 
przetwórstwa ywno ci (s ód, ekstrakt chmielowy, cukier). Na polskim rynku piwa by y obserwowane 
analogiczne tendencje. Du e bezpo rednie inwestycje zagraniczne, koncentracja struktur 
podmiotowych i w konsekwencji dynamiczny wzrost produkcji i eksportu. Na krajowym rynku tak e 
wzrasta produkcji w ma ych browarach. 

S owa kluczowe: rynek, piwo, chmiel, globalizacja 

Abstract. Over the period of 1980-2016 the world beer market showed a dynamic development. Both 
the production and foreign trade volumes considerably increased, which largely resulted from 
globalisation processes. The production of beer in the world is dominated with large brewing 
companies. However in recent years their share contracted due to expansion of small-scale brewing. 
Growing production of beer generates demand for raw materials (malt, hops extract, sugar). The world 
tendencies were mirrored on the Polish market. Large foreign direct investments along with 
concentration of production triggered a dynamic growth of production and exports. The share of small 
breweries in Poland has recently been growing as well. 
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Wprowadzenie 

Piwo jest napojem alkoholowym, który wytwarzano ju  w staro ytno ci. 
Udokumentowane przekazy historyczne potwierdzaj  produkcj  w staro ytnym Babilonie i 
Egipcie. Nale y równie  podkre li , e rynek piwa od samego pocz tku nale a  do najbardziej 
uregulowanych rynków, a podstaw  regulacji stanowi y system podatkowy i koncesyjny 
(Wi niewski 1993). W Europie dynamiczny rozwój rzemios a piwowarskiego rozpocz  si  w 
redniowieczu. W uj ciu regionalnym dotyczy  on przede wszystkim krajów, w których ze 

wzgl dów klimatycznych nie mog a rozwin  si  uprawa winoro li. Odkrycia naukowe w 
XVIII i XIX w. (np. A, Lavoisier, L. Pasteur, itp.) spowodowa y, e rzemie lnicze browary 
przekszta ca y si  w nowoczesne zak ady o charakterze przemys owym. Du y post p 
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odnotowano tak e w organizacji i zarz dzaniu przedsi biorstwami piwowarskimi, które sta y si  
fundamentem wielu transnarodowych koncernów. Modernizacja produkcji i poprawa 
efektywno ci gospodarowania przyczyni y si  do ogromnego poszerzenia oferty 
asortymentowej (Bierkompendium 2018). W ostatnich latach wiatowy rynek piwa 
dynamicznie rozwija  si , a sprzyja y temu przybieraj ce na sile procesy globalizacyjne. 
Niezale nie od du ych bezpo rednich inwestycji zagranicznych transnarodowych koncernów 
piwowarskich w wielu krajach utrzyma a si  utrwalona przez wieki tradycja produkcji w 
lokalnych browarach. Rozwój rynku piwa by  silnie zintegrowany rozwojem kultury i sportu, 
gdy  koncerty i wydarzenia sportowe by y sponsorowane przez koncerny piwowarskie. Celem 
artyku u jest ocena ewolucji wiatowego rynku piwa i porównanie jej z tendencjami 
obserwowanymi na rynku krajowym. 

Dane i metody  

W ocenie tendencji na wiatowym rynku piwa wykorzystano analiz  dynamiki 
produkcji i handlu zagranicznego. Analiz  redniorocznej dynamiki przeprowadzono 
dwoma metodami w celu potwierdzania poprawno ci uzyskanych wyników. Pierwsza 
metoda bazowa a na koncepcji procentu sk adanego poprzez przekszta cenie formu y na 
stop  zwrotu (1) (Luderer, Nollau, Vetters 2010). Drugim podej ciem analitycznym by o 
wykorzystanie wyk adniczej funkcji trendu. W formule funkcji wyk adniczej wspó czynnik 
przy wyk adniku pot gi odpowiada redniorocznej dynamice zmian (2) (Aczel 2000), 
(Górecki 2013). Metody badawcze obejmowa y tak e zmiany struktury podmiotowej rynku 
oraz struktury geograficznej produkcji i handlu zagranicznego. 

  (1) 

gdzie: 
P0 – produkcja w okresie pocz tkowym, 
Pn – produkcja w okresie ko cowym, 
r – rednioroczna dynamika produkcji. 

  (2) 
gdzie: 
P – zmienna zale na (produkcja), 
n – zmienna niezale na (czas), 
a, b – wspó czynniki funkcji wyk adniczej. 
Dane statystyczne dotycz ce wiatowej produkcji piwa i chmielu pochodzi y z 

raportów firmy analitycznej Barth-Haas Group2. Dane statystyczne w zakresie wiatowego 
handlu zagranicznego pochodzi y z FAO i UN Comtrade. Zakres czasowy analizy rynku 
wiatowego obejmowa  lata 1980-2016. Dane dotycz ce krajowej produkcji (1990 -2016) i 

struktury podmiotowej rynku (1999-2015) pochodzi y z GUS. W ocenie polskiego handlu 
zagranicznego wykorzystywano dane Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego (1995-
2003) i Centrum Analitycznego Administracji Celnej Ministerstwa Finansów (2004-2016). 

                                                 
2
Barth-Haas Group: Barth Market Reports www.barthhaasgroup.com/en/media-library/ 



62     P. Szajner 

wiatowa produkcja piwa 

W latach 1980-2016 wiatowa produkcja piwa wykazywa a tendencj  wzrostow . W 
omawianym okresie produkcja wzros a dwukrotnie do 1958 mln hl. Analiza statystyczna 
wykaza a, e rednioroczna dynamika produkcji wynios a ok. 2%. Du e ró nice dynamiki 
produkcji wyst pi y w uk adzie regionalnym. Wzrost produkcji odnotowano na wszystkich 
kontynentach z wyj tkiem Oceanii. Decyduj cy wp yw na wzrost wiatowej produkcji mia a 
dynamicznie rosn ca produkcja na kontynencie azjatyckim. rednioroczna dynamika 
produkcji w Azji wynosi a ok. 6% W rezultacie produkcja w Azji zwi kszy a si  prawie 
dziewi ciokrotnie i w 2016 r. osi gn a poziom ok. 681 mln hl. W Ameryce P d., Ameryce 
P n. i Europie, które charakteryzuj  si  ugruntowanymi tradycjami piwowarskimi, dynamika 
produkcji by a znacznie mniejsza. Na kontynentach ameryka skich produkcja zwi ksza a si  
redniorocznie o 1,5% do ok. 581 mln hl. W Europie rednioroczna dynamika produkcji by a 

niewielka (0,8%) i w 2016 r. wynios a ona ok. 531 mln hl. Niewielka dynamika produkcji w 
Amerykach i Europie wynika z faktu, e popyt jest bliski granicy nasycenia i mo liwo ci jego 
wzrostu s  ograniczone. Relatywnie wysok  dynamik  (1,5% rocznie) charakteryzowa a si  
produkcja piwa w Afryce, która w analizowanym okresie zwi kszy a si  prawie czterokrotnie 
do 145 mln hl (tab. 1, rys. 1). Na kontynentach azjatyckim i afryka skim stymulatorem 
wzrostu produkcji by  du y wzrost popytu w wyniku poprawy sytuacji dochodowej ludno ci 
oraz zmiany modelu konsumpcji ywno ci, w tym tak e u ywek (Pingali 2006). Drugim 
czynnikiem determinuj cym wzrost produkcji by y procesy globalizacyjne, których wyrazem 
by y du e bezpo rednie inwestycje transnarodowych koncernów globalnych w krajach 
przechodz cych transformacj  gospodarcz . Analogiczne tendencje odnotowano w krajach 
Europy rodkowo-Wschodniej. 

Tabela 1. Dynamika wiatowej produkcji piwa w latach 1980-2016 

Table 1. Dynamics of the world beer production in 1980-2016 

Wyszczególnienie 2016 1980=100 

rednioroczna dynamika 

formu a procentu 

sk adnego 

wyk adnicza 

funkcja trendu 

Afryka 145,0 369,0 3,7 3,2 

Ameryka P d i Ameryka P n. 580,7 165,0 1,4 1,5 

Azja 680,6 860,4 6,2 6,4 

Europa 530,8 121,4 0,5 0,8 

Oceania 20,3 84,6 -0,5 -0,5 

wiat 1957,5 210,2 2,1 2,3 

ród o: obliczenia w asne, dane Barht-Haas Group. 

Zró nicowana dynamika produkcji na poszczególnych kontynentach skutkowa a 
zmianami struktury geograficznej wiatowej produkcji. W 1980 r. najwi kszy udzia  w 
produkcji mia y Europa (ok. 47%) oraz Ameryka P d. i Ameryka P n. ( cznie ok. 38%). 
Dynamicznie rosn ca produkcja na kontynentach azjatyckim i afryka skim spowodowa a, 
e Europa i Ameryki systematycznie zmniejsza y udzia  w wiatowym rynku. W 2016 r. 

najwi kszy udzia  w wiatowej produkcji mia a Azja (ok. 35%), a udzia  Afryki zwi kszy  
si  do ok. 7%. Udzia  Ameryk i Europy zmniejszy  si  odpowiednio do 30% i 27% (tab. 2). 

wiatowa produkcja piwa jest silnie skoncentrowana w uk adzie krajów, gdy  
pi tna cie krajów wytwarza ok. 75% wiatowej produkcji. W analizowanym okresie 



Ewolucja wiatowego rynku piwa     63 

najwi ksz  rednioroczn  dynamik  produkcji charakteryzowa y si  Chiny (12,8%), które 
w 2016 r. by y najwi kszym producentem (460 mln hl). W Brazylii i Meksyku produkcja 
zwi ksza a si  o ok. 4% rocznie i w 2016 r. osi gn a odpowiednio 139 mln hl i 97 mln hl. 
Na kontynencie azjatyckim du y wzrost produkcji odnotowano tak e w Wietnamie (40 mln 
hl). W grupie najwi kszych wiatowych producentów wysok  dynamik  produkcji 
odnotowano tak e w Polsce, gdzie produkcja zwi ksza a si  redniorocznie o 3,7% do 41,4 
mln hl. Analogiczna dynamika produkcji wyst pi a w RPA, gdzie wytworzono ok. 32 mln 
hl. Du ymi producentami s  tak e Rosja (ok. 78 mln hl) i Japonia (55 mln hl), ale 
dynamika produkcji by a niewielka (po ok. 0,5% rocznie). 

Odmienne tendencje obserwowano w krajach rozwini tych gospodarczo i 
charakteryzuj cych si  nowoczesnym przemys em piwowarskim. W Niemczech3 w latach 
1980-2016 produkcja piwa spada a o redniorocznie o 0,6% do ok. 95 mln hl. W Wielkiej 
Brytanii rednioroczne tempo spadku produkcji by o jeszcze wi ksze (1,1%), która 
zmniejszy a si  do 44 mln hl. W USA rednioroczna dynamika produkcji by a niewielka 
(0,1%) i w konsekwencji spad a ona do ok. 221 mln hl. 

 

Rys. 1. wiatowa produkcja piwa 

Fig. 1. The world production of beer 

ród o: obliczenie w asne, dane Barth-Haas Group. 

Tabela 2. Geograficzna struktura wiatowej produkcji piwa 

Table 2. Geographical structure of beer production 

Wyszczególnienie 1980 1990 2000 2010 2016 

Afryka 4,2 5,1 4,4 5,6 7,4 

Ameryka P d i Ameryka P n. 37,8 36,7 34,0 29,9 29,7 

Azja 8,5 16,3 25,8 33,9 34,8 

Europa 46,9 39,8 34,3 29,4 27,1 

Oceania 2,6 2,1 1,5 1,2 1,0 

wiat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ród o: obliczenia w asne, dane Barth-Haas Group. 

                                                 
3 W latach 1980-1989 produkcj  w Niemczech potraktowano jako sum  produkcji w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej i w Republice Federalnej Niemiec. 
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Procesy globalizacyjne na wiatowym rynku piwa 

Zmiany zachodz ce w wiatowej produkcji i przetwórstwie ywno ci maj  podobny 
charakter, jak w innych sektorach gospodarki, a ich motorem by y post p technologiczny 
oraz post puj ca liberalizacja przep ywów kapita owych, wspieraj ca bezpo rednie 
inwestycje zagraniczne (Szyma ski 2002). W rezultacie na wiatowym rynku ywno ci 
coraz wi ksz  rol  odgrywaj  du e korporacje transnarodowe, które rozszerzaj  swoj  
dzia alno  na obszar innych krajów i kontynentów. Globalizacja znacz co zmieni a 
podej cie do problematyki geograficznego zakresu rynku (Pietrzak 2014). 

Bran a piwowarska nale y do dzia ów przemys u spo ywczego, które wykazuj  
zaawansowane procesy globalizacyjne. wiatowa produkcja piwa jest zdominowana przez 
transnarodowe koncerny browarnicze. Du e bezpo rednie inwestycje zagraniczne tych 
koncernów maj  przede wszystkim na celu ekspansj  rynkow  i wysokie stopy zwrotu z 
zainwestowanego kapita u ( yszkiewicz 2000), (Köster 2010). W konsekwencji wiatowy 
rynek piwa charakteryzuje si  bardzo siln  walk  konkurencyjn  (Porter 2006). W ostatnich 
latach w wielu krajach dynamicznie ro nie jednak produkcja w ma ych lokalnych 
browarach, które zwi kszaj  swój udzia  w rynku. W 2013 r. czterdzie ci najwi kszych 
koncernów browarniczych wytworzy o 81,4% wiatowej produkcji piwa, a dziesi  
najwi kszych koncernów 64,6%. W 2016 r. najwi ksze koncerny browarnicze zmniejszy y 
swój udzia  w wiatowej produkcji odpowiednio do 78,7% i 62,5% (tab. 3). 

Tabela 3. Produkcja transnarodowych koncernów browarniczych 

Table 3. The output of trans-national brewing companies 

2013 2016 

Wyszczególnienie mln hl % Wyszczególnienie mln hl % 

Ab InBev (Belgia) 399,0 20,2 Ab InBev (Belgia) 433,9 22,2 

SABMiller (W. Brytania) 187,4 9,5 Heineken (Holandia) 200,1 10,2 

Heineken (Holandia) 178,3 9,0 Res. SnowBreweries (Chiny) 118,8 6,1 

Carlsberg (Dania) 119,7 6,1 Carlsberg (Dania) 116,9 6,0 

Res.SnowBreweries (Chiny) 117,1 5,9 Molson-Cross (USA) 95,2 4,9 

Tsingato Brewery (Chiny) 78,3 4,0 Tsingato Brewery (Chiny) 79,2 4,0 

Molson-Cross (USA) 59,7 3,0 Asahi (Japonia) 59,0 3,0 

Yanjing (Chiny) 57,1 2,9 Yanjing (Chiny) 45,0 2,3 

Kirin (Japonia) 49,3 2,5 Kirin (Japonia) 42,5 2,2 

BGI (Francja) 28,4 1,4 BGI (Francja) 32,9 1,7 

Razem 10 koncernów 1 274,3 64,6 Razem 10 koncernów 1 223,5 62,5 

Razem 40 koncernów 1 606,1 81,4 Razem 40 koncernów 1 540,7 78,7 

ród o: obliczenia w asne, dane Barth-Haas Group. 

Na polskim rynku piwa obserwowano analogiczne tendencje, jak w na rynku 
wiatowym (Urban 2004). Krajowy przemys  piwowarski nale y do dzia ów przemys u 

spo ywczego, które charakteryzowa y si  du ymi bezpo rednimi inwestycjami 
zagranicznymi. W latach 1990-2004 czna warto  tych inwestycji wynios a 1,2 mld USD 
(Chechelski 2008). Wi ksze inwestycje zagraniczne odnotowano jedynie w przemy le 
tytoniowym. Po akcesji do UE w bran y piwowarskiej nie by o znacz cych bezpo rednich 
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inwestycji zagranicznych. W wyniku procesów prywatyzacyjnych, a nast pnie przemian 
strukturalnych polski przemys  piwowarski charakteryzuje si  bardzo skoncentrowan  
struktur  podmiotow  (Dro d  2016). Kluczow  rol  odgrywaj  trzy transnarodowe 
koncerny browarnicze, które wytwarzaj  cznie ok. 80% produkcji (PKO BP 2017). W 
ostatnich latach coraz wi kszy udzia  w produkcji maj  ma e lokalne browary. Wed ug 
danych GUS w 1999 r. du e przedsi biorstwa (>250 zatrudnionych) generowa y 93% 
przychodów ze sprzeda y. W 2015 r. udzia  tych przedsi biorstw w przychodach bran y 
zmniejszy  si  do 83%. W tym samym czasie ma e firmy (10-49 zatrudnionych) zwi kszy y 
swój udzia  w przychodach ze sprzeda y przemys u browarniczych z dwóch do 7% (rys. 2). 

 
Bezpo rednie inwestycje zagraniczne  

w polskim przemy le spo ywczym 

Struktura podmiotowa  

polskiego przemys u piwowarskiego 

 

Rys. 2. Bezpo rednie inwestycje zagraniczne i struktura podmiotowa polskiego przemys u piwowarskiego  

Fig. 2. Foreign direct investments and the structure of Polish brewing sector 

ród o: opracowanie w asne, niepublikowane dane GUS, (Chechelski 2008). 

Handel zagraniczny piwem 

W latach 1980-2016 odnotowano dynamiczny wzrost wiatowych obrotów 
handlowych piwem4, pomimo intensyfikacji procesów globalizacyjnych i du ych 
bezpo rednich inwestycji zagranicznych transnarodowych koncernów browarniczych. 

wiatowych eksport piwa wzrós  siedmiokrotnie do 158 mln t hl. W uj ciu warto ciowym 
dynamika eksportu by a jeszcze wi ksza, gdy  wzrós  on jedenastokrotnie do ok. 13 mln 
USD. rednioroczna dynamika wiatowego handlu zagranicznego wyznaczona przy u yciu 
wyk adniczej funkcji trendu wynios a w uj ciu ilo ciowym 5,7%, a warto ciowo 7,6% (rys. 
3). Powodem wi kszej dynamiki obrotów handlowych w uj ciu warto ciowym by y 
rosn ce ceny transakcyjne. 

Analiza porównawcza wiatowej produkcji i eksportu piwa wykaza a, e 
systematycznie zwi ksza  si  udzia  eksportu w produkcji. W uj ciu globalnym coraz 
wi ksze ilo ci piwa s  produkowane na sprzeda  na rynkach zewn trznych. W 1980 r. 
wiatowy eksport stanowi  2,6% wiatowej produkcji, a w 2016 r. udzia  wzrós  do 7,7%. 

                                                 
4 wiatowe obroty handle zagranicznego piwem analizowano na podstawie eksportu przyjmuj c za o enie, e w 
skali rynku wiatowego eksport jest równy importowi. Za o enie to potwierdzaj  dane statystyczne. Dane 
statystyczne eksportu i importu wykorzystano jedynie w analizie struktury geograficznej obrotów handlowych. 
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wiatowy eksport piwa 
Udzia  eksportu piwa w wiatowej produkcji  

i w eksporcie produtami ywno ciowymi 

 

Rys. 3. wiatowy handel zagraniczny piwem 

Fig. 3. The world foreign trade in beer 

ród o: opracowanie w asne, dane FAO (www.faostat.org), UN Comtrade (www.wits.worldbank.org). 

W 2016 r. najwi kszymi wiatowymi eksporterami by y: Meksyk (2,8 mld USD), 
Holandia (1,9 mld USD), Belgia (1,4 mld USD), Niemcy (1,3 mld USD), Wielka Brytania 
(0,8 mld USD) i USA (0,6 mld). Du ymi eksporterami s  przed wszystkim pa stwa o 
ugruntowanej tradycji piwowarskiej. Najwi kszymi wiatowymi importerami by y: USA 
(5,1 mld USD), Wielka Brytania (0,7 mld USD), Francja i Chiny (po 0,7 mld USD) oraz 
W ochy i Kanada (po 0,6 mld EUR). USA i Wielka Brytania s  zarówno du ymi 
eksporterami, jak i importerami, co wskazuje, e wiatowy handel zagraniczny piwem 
charakteryzuje si  du  intensywno ci  wewn trzga ziow . Analogiczne tendencje 
wyst puj  na rynku UE, gdy  kraje cz onkowskie b d ce du ymi producentami (Hiszpania, 
Holandia, Francja) s  tak e du ymi importerami. Powodem tego jest podobny popyt i 
preferencje konsumentów w krajach o zbli onym poziomie rozwoju gospodarczego (tzw. 
hipoteza Lindera). 

Analogiczne tendencje odnotowano w polskiej bran y piwowarskiej, które w latach 
1990-2016 charakteryzowa a si  du ym wzrostem wymiany handlowej. rednioroczna 
dynamika wolumenu eksportu wynios a 18,7%, a importu 7,8%, W 2016 r. eksport wyniós  
3,3 mln hl i stanowi  8% produkcji. Import wzrós  do 0,7%, ale jego udzia  w zaopatrzeniu 
rynku krajowego pozosta  niewielki (2%). Bilansowa konsumpcja piwa w Polsce (100 
l/mieszka ca) zbli a si  do granicy nasycenia i w zwi zku z tym dalszy rozwój bran y 
b dzie w znacznym stopniu uzale niony od mo liwo ci wzrostu eksportu (Rynek wyrobów 
alkoholowych … 2017). 

Tendencje w uprawie j czmienia i chmielu 

Przemys  piwowarski mo na zaliczy  do dzia ów wtórnego przetwórstwa ywno ci, 

gdy  w procesie produkcyjnym s  wykorzystywane surowce wytwarzane w innych 

bran ach przemys u spo ywczego (Urban 2004). G ównym surowcem do produkcji piwa 

jest s ód, który jest wytwarzany z j czmienia browarnego, a w mniejszym zakresie z 

pszenicy. Przemys  s odowniczy jest bran  pierwotnego przetwórstw zbó , ale wyst puj  

równie  browary, które posiadaj  w asne linie do produkcji s odu. Drugim wa nym 

surowcem wykorzystywanym w piwowarstwie jest chmiel. Szyszki chmielowe s  

przetwarzane w wyspecjalizowanych przedsi biorstwach na ekstrakt chmielowy (alfa-
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kwasy). Ponadto w produkcji piwa surowcami s  cukier oraz dro d e (Solomon, Katz 

2003). Rosn ca wiatowa produkcja piwa generowa a du y popyt na s ód. Przyjmuj c, e 

rednia zawarto  ekstraktu w piwie wynosi ok. 13%, to zapotrzebowanie na s ód wynosi 

ok. 24 mln t. Do produkcji jednej tony s odu zu ywa si  jedn  ton  j czmienia browarnego. 

Wed ug danych IGC wiatowe zbiory j czmienia wynosz  145-150 ml t5. Do produkcji 

s odu zu ywa si  16-17% wiatowej produkcji j czmienia. Potwierdzaj  to tak e dane 

Euromalt, e potencja  produkcyjny w wiatowego s odownictwa wynosi ok. 23 mln t, w 

tym 42% mocy produkcyjnych przypada na zak ady w UE6. 

 
Produkcja chmielu Produkcja alfa-kwasów 

 

Rys. 4. Tendencje w wiatowej produkcji chmielu 

Fig. 4. Tendencies in the world hops production 

ród o: opracowanie w asne, dane Barth-Haas Group. 

Pomimo dynamicznie rosn cej produkcji piwa powierzchnia uprawy i zbiory chmielu 

w latach 1980-2016 wykazywa y tendencj  spadkow . Powierzchnia uprawy zmniejsza a 

si  redniorocznie o 6% do 52 tys. ha. W latach 2000-2016 dynamika spadku area u uprawy 

uleg a spowolnieniami z 59 tys. ha do 52 tys. ha. rednioroczna dynamika spadku 

produkcji by a nieznacznie mniejsza (ok.5%), która w 2016 r. wynios a 87,4 tys. t. Spadek 

produkcji szyszek chmielowych by  rekompensowany rosn c  zawarto ci  alfa-kwasów z 

5,9% do 9,5%. W rezultacie pomimo spadku zbirów chmielu nieznacznie wzros a 

produkcja ekstraktu chmielowego (alfa-kwasów) do ok. 8 tys. t (rys. 4). 

Podsumowanie 

W analizowanym okresie wiatowy rynek piwa charakteryzowa  si  wysok  dynamik  

rozwoju. Potwierdzeniem tego jest rosn ca produkcja i obroty handlu zagranicznego. 

Analiza zmian produkcji w uj ciu regionalnym wykaza a, e produkcja rozwija a si  przede 

wszystkim na kontynencie azjatyckim i afryka skim. Równocze nie w wielu krajach o 

ugruntowanej tradycji piwowarskiej uleg a ona zmniejszeniu lub stabilizacji. 

Stymulatorem rozwoju produkcji piwa w krajach rozwijaj cych si  gospodarczo by y 

procesy globalizacyjne. Transnarodowe koncerny piwowarskie inwestowa y w krajach 

charakteryzuj cych si  du ym potencja em wzrostu popytu. W konsekwencji tych przemian 

wiatowy rynek piwa nale y do najbardziej zglobalizowanych rynków ywno ciowych. 

                                                 
5 International Grains Council, http://www.igc.int/en/markets/marketinfo-sd.aspx, (data odczytu 26.01.2018). 
6 Euromalt, http://www.euromalt.be/list_infos/euromalt%20statistics/1011306087/list1353668317.html, (data 

odczytu 26.01.2018). 
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Du e koncerny browarnicze wytwarzaj  dominuj c  cz  wiatowej produkcji. W 

ostatnich latach ich udzia  w rynku uleg  zmniejszeniu, co wskazuje na rozwój ma ych 

lokalnych browarów. 

Wzrostowi wiatowej produkcji towarzyszy dynamiczny wzrost obrotów handlowych 

piwem. W rezultacie systematycznie zwi ksza  si  udzia  eksportu w wiatowej produkcji. 

Wskazuje to, e w uj ciu globalnym coraz wi ksze ilo ci piwa s  produkowane z 

przeznaczaniem na eksport. 

Polski rynek piwa w okresie transformacji polityczno-gospodarczej oraz cz onkostwa 

w UE przeszed  analogiczne tendencje rozwojowe jak rynek wiatowy. Du e bezpo rednie 

inwestycje globalnych koncernów skutkowa y siln  koncentracj  struktury podmiotowej 

bran y. Modernizacja zak adów i poprawa efektywno ci (dodatnie efekty sakli) skutkowa y 

dynamicznym wzrostem produkcji i eksportu. W ostatnich latach tak e w Polsce jest 

obserwowany wzrost liczby ma ych browarów, które zwi kszy y swój udzia  w produkcji i 

przychodach przemys u browarniczego. 
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