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1. STRESZCZENIE
Przedmiotem analizy jest określenie znaczenia gospodarczego produkcji napojów spirytusowych na tle produkcji pozostałych napojów alkoholowych oraz horyzontalna ocena polityki
alkoholowej państwa.
Spożywanie napojów alkoholowych jest wpisane w kulturę i życie społeczne w Polsce. Produkcja i sprzedaż napojów alkoholowych jest źródłem zysków przedsiębiorców oraz znacznych wpływów budżetowych. Dotyczy to w szczególności branży spirytusowej, gdyż destylowane napoje alkoholowe są najbardziej obciążone podatkiem akcyzowym ze wszystkich napojów alkoholowych.
Cała branża napojów spirytusowych jest ważnym segmentem polskiej gospodarki:
 zatrudnienie znajduje w niej bezpośrednio ponad 5 tysięcy pracowników oraz pośrednio
89 tysięcy osób;
 wpłaca do sektora finansów publicznych ponad 12,5 mld zł, głównie z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT;
 jest jednym z istotnych odbiorców produkcji rolnej, przetwarzającym rocznie 750 tysięcy ton
zbóż oraz 50 tysięcy ton ziemniaków1;
 sprzedaż napojów spirytusowych na eksport generuje przychód w wysokości ponad
700 mln zł rocznie;
 związany z nią czynnik traffic driver jest istotny dla polskich sklepów niezależnych, pozwala
im łatwiej konkurować z wielkimi międzynarodowymi sieciami handlowymi.
Należy zauważyć, że w ostatnich latach zmieniają się zwyczaje i preferencje związane z konsumpcją alkoholi. Szybciej niż cały rynek rośnie segment premium i ten trend się wzmacnia.
Polityka alkoholowa państwa, zarówno w zakresie fiskalizmu, jak i ochrony zdrowia publicznego, jest niespójna. Poważne zastrzeżenia budzi przyjęte w latach 80. do krajowego porządku
prawnego założenie, że państwo ma dążyć do ograniczenia spożycia alkoholu przez wspieranie
zmiany wzorca konsumpcji na rzecz napojów o niskiej zawartości alkoholu. Chociaż spożycie
wódki spadło blisko trzykrotnie z 14,9 l obj. w 1980 roku do 5 l obj. w 2016 roku, to promowanie
spożycia piwa doprowadziło do dużego wzrostu całkowitej konsumpcji alkoholu. Nie ograniczyło to skali problemów alkoholowych, lecz przede wszystkim zmieniło ich źródła.
Współczesne nauki medyczne wskazują, że podstawowym problemem jest zbyt częste lub
nadmiernie używanie alkoholu etylowego, bez względu na to w jakim stężeniu jest on spożywany. Wspieranie przez państwo konsumpcji piwa, poprzez niższą stawkę akcyzy oraz zgodę na
reklamowanie go w środkach masowego przekazu, budzi dodatkowe wątpliwości ze względu na
fakt, że to właśnie od piwa zaczyna się inicjacja alkoholowa młodzieży.
Najwięcej czystego alkoholu etylowego spożywamy w piwie (59%), następnie w napojach spirytusowych (32%) oraz w winie (9%)2. Natomiast według najnowszego badania RARHA udział
piwa w polskim rynku wynosi 62,6% i jest najwyższy w całej Unii Europejskiej3.
Większość Polaków spożywa alkohol w sposób odpowiedzialny. Szkodliwe picie, czyli upijanie się i zbyt regularna konsumpcja, dotyczy ok. 12% dorosłych Polaków, czyli ponad 3 milionów ludzi. Osób uzależnionych od alkoholu jest w Polsce około 800 tysięcy4.
Najczęściej spożywanym w Polsce alkoholem jest piwo. Ok. 7% dorosłych Polaków pije je
codziennie lub prawie codziennie5. Znacznie rzadziej zdarzają się przypadki tak częstego picia
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wyrobów winiarskich oraz napojów spirytusowych. Spośród osób pijących prawie 40% spożywa
piwo przynajmniej raz w tygodniu, natomiast napoje spirytusowe – mniej niż 10% badanych
i ok. 4% w przypadku wyrobów winiarskich6.

Rysunek 1. Struktura konsumpcji napojów alkoholowych w Polsce7
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1 Dezyderat nr 4 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie problemów i perspektyw rozwoju branży spirytusowej w Polsce
z uwzględnieniem oznaczenia geograficznego Polska Wódka do Rady Ministrów, uchwalony w dniu 21 lipca 2016 r.; Sejm
RP, Warszawa 2016.
2 Dane PARPA, www.parpa.pl.
3 Jacek Moskalewicz, Robin Room, Betsy Thom – RARHA; Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU;
Warszawa 2016.
4 Dane PARPA, www.parpa.pl.
5 Jacek Moskalewicz, Robin Room, Betsy Thom – RARHA; Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU;
Warszawa 2016.
6 Tamże.
7 Wstępne szacunki na podstawie danych GUS.
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2. WSTĘP
Jednym z głównych celów działalności Fundacji Republikańskiej jest analiza i prezentacja
wniosków dotyczących funkcjonowania gospodarki w Polsce. Fundacja przeprowadziła szereg
analiz i opracowań dotyczących różnych branż krajowego przemysłu i usług. Niniejszy raport
dotyczy polskiego rynku napojów zawierających alkohol.
Cały rynek napojów alkoholowych w Polsce wart jest ok. 50 mld zł (najnowsze szacunki firmy
KPMG wskazują na wartość rynku nawet w wysokości 57 mld zł)8. Dostępne są różne wyliczenia prezentowane wyrywkowo w mediach. Zazwyczaj nie obejmują one wyceny całego rynku,
lecz jedynie fragment, który jest monitorowany przez konkretną firmę badawczą. Do wielkości rynku można wykorzystać przede wszystkim dane statystyczne GUS o produkcji, imporcie,
eksporcie i zapasach. Posiłkowo można korzystać z danych o wpływach akcyzowych, które powinny mieć zbieżną dynamikę do dostaw rynkowych, a także powinny być zbieżne z wielkością
rynku. Na tej podstawie, przy analizie średnich cen, sprzedaż napojów spirytusowych w Polsce
w 2016 roku należy oszacować na poziomie ok. 19,5 mld zł (w tym 4,5 mld zł w gastronomii).
Sprzedaż wszystkich wyrobów winiarskich mogła wynieść ok. 4,5-5 mld zł. Określenie wartości
rynku piwa sprawia największe trudności. Wielkość sprzedaży piwa sięga ok. 3,8 mld l obj. Sprzedaż detaliczna odpowiada za ok. 80% obrotu piwa. Jeszcze większe trudności dotyczą pozostałych
20% rynku przypadającego na kanał gastronomiczny. W tym sektorze występują znaczne rozbieżności w cenach detalicznych, od 10 zł do ponad 25 zł za litr. Przyjęta do powyższych wyliczeń
średnia cena 12 zł za litr (6 zł za kufel 0,5 l) jest raczej konserwatywnym założeniem, jednak
z braku odpowiednich danych rynkowych nie ma możliwość pełnej weryfikacji. Na podstawie
powyższych danych można oszacować wartość rynku piwa na około 26 mld zł.
Rynek napojów alkoholowych dotyczy ponad 70% dorosłych Polaków, którzy deklarują spożywanie napojów zawierających alkohol. Jednocześnie w polskim społeczeństwie występuje jeden z najwyższych wskaźników alkoholowej abstynencji w całej Unii Europejskie. Aż 27% dorosłych Polaków zadeklarowało w badaniach, że nie piło alkoholu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Szczególną uwagę w tej analizie poświęcono branży spirytusowej, która ma duże znaczenie
gospodarcze, generując blisko 100 tysięcy miejsc pracy9. Firmy produkujące napoje alkoholowe
są również rynkiem zbytu dla polskiego rolnictwa, przetwarzając rocznie ponad 750 tysięcy ton
zbóż, z czego połowa jest wykorzystywana do produkcji spirytusu konsumpcyjnego10.
Napoje alkoholowe, szczególnie te o dużej zawartości alkoholu, są również istotnym elementem przyciągającym klientów do małych, niezależnych sklepów spożywczych, dając im często
możliwość bardziej wyrównanej walki z wielkimi sieciami handlowymi. Produkty przemysłu alkoholowego są również bardzo często znanymi globalnie markami. Wódka na świecie jest często
kojarzona z Polską, która jest jej największym producentem w całej Unii Europejskiej. Napoje
spirytusowe są również w skali Unii Europejskiej produktem o największej wartości eksportu
w branży spożywczej, generując 10 mld EUR11.
Rynek napojów zawierających alkohol w Polsce jest zróżnicowany pod względem uregulowań
dotyczących dostępu do tych produktów, zależnie od ich zawartości czystego alkoholu. Łagodniejsze uregulowania dotyczą rynku piw, a więc napojów o niższej zawartości alkoholu, a ustawodawstwo dużo bardziej restrykcyjne traktuje napoje o zawartości alkoholu powyżej 18%.
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Minimalne poziomy opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną są czterokrotnie niższe dla
piwa i wyrobów winiarskich niż dla napojów powyżej 18% alkoholu. Przy wyższych obrotach
dysproporcja opłat się zmniejsza, ale ciągle pozostaje duża: 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piw
i wyrobów winiarskich w porównaniu do 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
Nierówne traktowanie napojów alkoholowych jest najwyraźniej widoczne w zasadach dotyczących marketingu. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
zabrania reklamy i promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa. Nie ma okoliczności
w sferze interesu publicznego, które by taki przywilej należycie uzasadniały.
Podobne nieuzasadnione nierówności występują w regulacjach dotyczących ograniczenia
liczby zezwoleń. Rada gminy może ograniczyć liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych o mocy powyżej 4,5%, z wyjątkiem piwa.
Rynkowa dyskryminacja napojów spirytusowych jest najbardziej odczuwalna w różnicach
stawek akcyzowych. Średnia stawka akcyzy na piwa oraz cydry jest trzy razy niższa niż na analogiczną ilość czystego alkoholu zawartego w napojach destylowanych. Widać to wyraźnie przy
porównaniu podobnych produktów. Akcyza na 0,5 l piwa o zawartości 5% alkoholu wynosi
0,48 zł. Akcyza na 0,5 litra napoju gotowego do spożycia sporządzonego na bazie wódki (RTD
– od Ready To Drink) wynosi 1,43 zł. Co pewien czas w Polsce powraca dyskusja na temat tych
różnic i ich celowości. Dyskusja dotyczy również ich gospodarczego aspektu. Czy rynek ten winien być traktowany jak element gospodarki rynkowej z równymi warunkami, czy może celowe
jest utrzymywanie różnic w opodatkowaniu? W niniejszym opracowaniu omówiono te kwestie
i przedstawiono, zdaniem autorów, najbardziej racjonalne wnioski.
Raport powstał przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego.

8 KPMG; Rynek dóbr luksusowych w Polsce; Warszawa 2016.
9 CEPS – E&Y; The contribution of spirits industry to EU economy; Amsterdam 2010.
10 Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego; Wpływ społeczno-gospodarczy branży spirytusowej w Polsce
w 2013-2014; Warszawa 2015.
11 Spirits Europe, Made For Trade, Bruksela 2016.
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3. SPOŻYCIE ALKOHOLU
A POLITYKA ZDROWOTNA
W UJĘCIU HISTORYCZNYM
Do prawidłowej oceny polityki alkoholowej i obecnych regulacji prawnych należy wyjść od
analizy rejestrowanej konsumpcji alkoholu od zakończenia II wojny światowej. Takich danych
dostarcza Główny Urząd Statystyczny oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Należy zauważyć, że bazy te zawierają dane podawane w różnych jednostkach, a ponadto – mimo dużego
poziomu zbieżności – na przestrzeni lat wykorzystywane są różne przeliczniki.
Na podstawie danych GUS i WHO widać wyraźne przedziały czasowe o silnych trendach
w spożyciu alkoholu. Na zachowania konsumentów miały wpływ czynniki społeczne, polityczne
oraz ekonomiczne.

Tabela 1. Spożycie napojów alkoholowych na jednego mieszkańca
w litrach 100% alkoholu w latach 1950-201012
Piwo

Wino i miody pitne

Napoje spirytusowe

Razem

1950

0,8

0,1

2,3

3,2

1960

1,3

0,5

2,4

4,2

1970

1,7

0,7

3,2

5,6

1980

1,7

1,2

6,0

8,9

1990

1,7

0,9

3,8

6,4

2000

3,7

1,4

2,0

7,1

2010

5,0

0,8

3,2

9,0

Od 1945 r. do 1979 r.
Od zakończeniu II wojny światowej rosło spożycie wszystkich rodzajów napojów alkoholowych, proporcjonalnie do wzrostu zamożności społeczeństwa. W latach 50. statystyczny Polak
wypijał 3,2 litra 100% etanolu, z czego 2,3 l stanowiła wódka, 0,8 l piwo i 0,1 l wyroby winiarskie. Lata 70. przyniosły silny wzrost rejestrowanej konsumpcji napojów spirytusowych oraz
wina, przy wahaniach konsumpcji piwa. W 1979 roku spożycie wódki było najwyższe w historii
i osiągnęło 6 l 100% etanolu (15 l obj.). Dla porównania konsumpcja piwa wynosiła wówczas
1,7 l 100%, a wina, 1,2 l 100%.
Lata 80. XX wieku
Głęboki kryzys gospodarczy i społeczny w latach 1981–1983 spowodował znaczące spadki
konsumpcji wszystkich kategorii napojów alkoholowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego
sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych została reglamentowana systemem kartkowym. Ponadto 26 października 1982 r. weszła w życie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
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łaniu alkoholizmowi, która wprowadziła daleko idące restrykcje w sprzedaży alkoholu. Jednym
z filarów tej ustawy było ograniczenie poziomu spożycia alkoholu przez zmianę struktury konsumpcji na rzecz napojów o niskiej zawartości alkoholu. Było to w tamtych warunkach o tyle
uzasadnione, że blisko 70% alkoholu etylowego było spożywane w formie wódki. Warto zwrócić
uwagę, że również średnia moc piw wynosiła wówczas 4%.
Po 1989 roku
Zmiana systemu społeczno-gospodarczego wprowadziła zasady wolnego rynku także w zakresie obrotu napojami alkoholowymi. Widać to było bardzo wyraźnie w skokowym wzroście
produkcji piwa, któremu towarzyszył równie silny spadek konsumpcji wódki w latach 1990–1992.
Postępująca prywatyzacja branży piwowarskiej wzmocniła jeszcze wzrost podaży piwa. Równolegle, cyklicznie podwyższano stawkę akcyzy na napoje spirytusowe. Łącznie wprowadzono 13 podwyżek tej stawki od listopada 1993 roku do stycznia 2001 roku, o skumulowanym efekcie +320%.
Od końca lat 90. podwyżki te nie przynosiły pozytywnych rezultatów budżetowych. Wspierały
one rozwój alkoholowej szarej strefy oraz konsumpcję piwa i tanich wyrobów fermentowanych.
W 2000 roku sprzedaż win owocowych osiągnęła rekordowy wynik ok. 350 milionów l obj. Trend
wypierania konsumpcji napojów spirytusowych przez piwo dominował na rynku jeszcze do
2002 roku. Wówczas państwo po raz pierwszy i jedyny w historii Polski obniżyło stawkę akcyzy
na napoje spirytusowe o 30%.
2002–2013
Warunkiem redukcji stawki akcyzy było obniżenia cen przez producentów o 20% w stosunku
do wcześniejszego roku. Miało to zapobiec nadmiernemu zwiększenia marży przedsiębiorców.
Obniżenie akcyzy umożliwiło rozpoczęcie procesu prywatyzacji skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych Polskiego Monopolu Spirytusowego, które działały pod marką POLMOS.
Odważny ruch, zainicjowany przez Ministerstwo Finansów, przyniósł też natychmiastowe
efekty w postaci widocznego spadku szarej strefy i zwiększenia wpływów budżetowych już
w 2003 roku. W następnym okresie dynamiczne wzrosła legalna sprzedaż napojów spirytusowych oraz piwa. Wiązało się to przede wszystkim ze wzrostem zamożności konsumentów i rozwojem gospodarczym. W latach 2003–2008 znaczące spadki odnotowano w sprzedaży win owocowych: z 330 milionów l obj., do poziomu poniżej 100 milionów l obj. Ten spadek w większości
był skojarzony ze wzrostem na rynku piwa i wódki, a w niewielkiej części – ze zwiększeniem
importu win gronowych. W styczniu 2005 roku wprowadzono podwyżkę stawki akcyzy na mocne alkohole, uzasadniając to inflacją. W styczniu 2009 roku kolejny raz podwyższono stawkę
akcyzy, tym razem na wszystkie napoje alkoholowe, zgodnie ze skumulowaną stopą inflacji od
ostatniej podwyżki. Podwyżka akcyzy na wyroby fermentowane wyniosła 16,2% i przyczyniła
się do wzmocnienia trendu spadkowego sprzedaży detalicznej. Jedynie w przypadku piwa Ministerstwo Finansów zamiast stawki 16,2% zastosowano podwyżkę akcyzy o 13,6%, co w efekcie
dało branży piwowarskiej szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej nie tylko względem branży

12 Opracowanie własne na podstawie PARPA; www.parpa.pl.

ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa
tel.: +48 22 891 07 37, tel.: +48 512 435 471, www.fundacjarepublikanska.org
NIP: 952-207-86-26, REGON: 142075516, KRS: 0000340559
nr konta bankowego: Alior Bank 84 2490 0005 0000 4520 9156 1754

7

PRODUKCJA I RYNEK NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

spirytusowej, ale również branży winiarskiej. W latach 2010–2013 spadek sprzedaży win owocowych dotyczyły wyrobów gatunkowych i można go w większości wytłumaczyć zwiększeniem
zainteresowania krajowych konsumentów importowanymi winami gronowymi.

Wykres 1. Spożycie napojów alkoholowych w latach 1992-201513

2014-2017
W 2014 roku kolejny raz podniesiono stawkę podatku akcyzowego, ale tym razem wyłącznie
na mocne alkohole, i to aż o 15%. Zakładano przy tym osiągnięcie wzrostu wpływów do budżetu
o 780 milionów zł, czyli o 12%. Zgromadzenie zapasów przez największych producentów napojów spirytusowych oraz duże sieci detaliczne, a także większy niż zakładano spadek legalnej
sprzedaży detalicznej, spowodował, iż finalnie wpływy zamiast wzrosnąć – spadły o 2%. Jednocześnie nastąpiło stosunkowo niewielkie przesunięcie konsumpcji na piwo i wina owocowe,
co w efekcie dało niewielki wzrost rejestrowanej konsumpcji alkoholu. Równocześnie znacznie
wzrosła ilość spirytusu skażonego, sprowadzonego z zagranicy, w szczególności z Węgier, co nie
znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Brak jest też statystycznego powiązania tego wzrostu
z zapotrzebowaniem na alkohol przemysłowy w gospodarce i sugeruje, że mogło dojść do wzrostu nielegalnej (nierejestrowanej) produkcji alkoholu do konsumpcji.

13 Opracowanie własne na podstawie danych PARPA; www.parpa.pl.
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4. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC
PRZEMYSŁU ALKOHOLOWEGO
4.1. Porównanie praw i obowiązków
producentów napojów alkoholowych
Obowiązki akcyzowe
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwolnieniu podlega m.in. piwo
otrzymane ze słodu14. Rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym15 z dnia 6 grudnia 2008 r., która zezwala Ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, zwolnić z obowiązku oznaczania niektórych wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w przypadku, gdy:
1) uzasadnia to ważny interes państwa lub podmiotów obowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;
2) wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych;
3) wskazuje na to przeznaczenie niektórych wyrobów akcyzowych, w postaci próbek do badań naukowych, laboratoryjnych lub jakościowych.
W przypadku piwa zastosowano pkt. 1), czyli zwolnienie uzasadniono ważnym interesem państwa lub podmiotów obowiązanych do oznaczenia akcyzy, jakimi są między innymi
producenci tych napojów. Niewątpliwie producenci piwa zyskują na takim rozwiązaniu. Butelka cydru o 4% alkoholu musi być opatrzona banderolą, a na butelkę super mocnego piwa
o 10% zawartości alkoholu nie ma nałożonego takiego obowiązku. Oznakowanie wyrobów
akcyzowych banderolami wymaga inwestycji w odpowiednie maszyny do naklejania znaków oraz sejfy lub kasy pancerne do ich przechowywania. Nie powinien więc dziwić fakt, że
piw super mocnych jest na rynku dużo więcej niż cydru.
Koszty bycia podatnikiem akcyzy zostały wskazane na przykładzie producentów wyrobów
tytoniowych w raporcie Fundacji Republikańskiej „Opodatkowanie akcyzą e-papierosów”: „Jednorazowy koszt stania się podatnikiem akcyzy szacowany jest na 50–100 tys. zł. Coroczny koszt
obsługi systemu akcyzowego dla przedsiębiorcy jest szacowany na 100 tys. zł”16. Procedury
związane ze znakami i zabezpieczeniem akcyzy są istotnym obciążeniem szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw. Jest to jeden z powodów postępującej od wielu lat koncentracji wszystkich branż produkujących wyroby akcyzowe. Pewna preferencja przyznana producentom piwa
(oprócz wskazanych powyżej również zwolnienie z części stawki akcyzy w przypadku małego
wolumenu produkcji) spowodowała w ostatnich latach znaczny wzrost liczby małych manufaktur (browarów), co praktycznie nie występuje na rynku wyrobów spirytusowych.

14 Dz.U.2016.1466 t.j. z dnia 2016.09.14.
15 Dz.U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.
16 Zbigniew Makowski, Radosław Żydok, Fundacja Republikańska; Opodatkowanie akcyzą e-papierosów; Warszawa 2016.
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Reklama
Co do zasady, w polskim prawie obowiązuje zakaz reklamowania oraz promocji napojów alkoholowych. Istnieje jednak wyjątek, który w praktyce oznacza ogromną dysproporcję
w swobodzie działalności pomiędzy różnymi sektorami branży alkoholowej. Wyjątkiem tym
jest piwo, które pod pewnymi szczegółowymi warunkami może być reklamowane w sferze
publicznej.
Definicja reklamy została uregulowana w art. 2(1) ust. 1. pkt 3) ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uprawnione jest stwierdzenie, że zawarte w definicji formy identyfikacji określonego produktu są bardzo szerokie, co powoduje, że
obejście definicji jest praktycznie niemożliwe. Nie oznacza to, że takie próby nie były podejmowane, jednakże szeroka definicja pozwalała sądom na zdecydowane i jednoznaczne działania. Jako przykład może posłużyć wyrok WSA w Łodzi (I SA/Łd 862/15), gdzie sąd uznał, że
„Każde działanie zmierzające do publicznego rozpowszechnienia znaków towarowych napojów alkoholowych uznaje się za reklamę napojów alkoholowych”. Ponadto zakazem jest objęta
promocja napojów alkoholowych, a sama promocja jest zdefiniowana w art. 2 ust. 1 pkt. 2)
jako „publiczna degustacja napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także
inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych”.
Sam zakaz reklamy i promocji został uregulowany w art. 13 (1) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi17. Z zakazu
wyłączone jest piwo, którego reklama i promocja są dozwolone, jeżeli zostaną spełnione ściśle
określone warunki enumeratywnie wymienione w ustawie. Zgodnie z tymi zapisami, reklama nie może „być kierowana do małoletnich, łączyć spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdem, wywoływać skojarzenia z atrakcyjnością seksualną czy
relaksem, pracą i sukcesem życiowym”. Dodatkowo przepis określa godziny, zakres i media,
w których nie może być publikowana reklama. Co więcej, w ustępach 3. i 4. art. 13 (1) zabrania się promocji usług i produktów oraz reklamy usług, które wykorzystują podobieństwo lub
są tożsame z oznaczeniem piwa. W dalszych ustępach wprowadza się ponadto ograniczenia
w kwestiach sponsorowania imprez sportowych i innych wydarzeń. Piwo, pomimo tak wielu
obostrzeń, nadal ma możliwość reklamowania i promocji, podczas gdy takiej możliwości są
pozbawione wszelkie inne napoje alkoholowe.
Przepis dotyczący zakazu reklamowania napojów alkoholowych został wprowadzony
nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.01.60.610)18, która weszła w życie
14 września 2001 roku. W tej nowelizacji został również wprowadzony wyjątek w zakazie reklamowania napoju alkoholowego, jakim jest piwo. Wyjątek ten został dodany w toku prac
sejmowych – w pierwotnej wersji projektu ustawy zakaz reklamowania i promocji miał bowiem obejmować wszystkie napoje alkoholowe. Jak tłumaczyli wnioskodawcy: „reklama napojów alkoholowych, w tym również piwa, jest z perspektywy zdrowia publicznego, a także
bezpieczeństwa i porządku społecznego, działaniem szkodliwym i wysoce ryzykownym, nie
akceptuje go również większa część społeczeństwa”. Uzasadnienie wskazywało również na
bezpośrednią korelację pomiędzy reklamą napojów alkoholowych, a ich konsumpcją przez
młodzież. W toku prac w komisjach sejmowych projekt został zmodyfikowany tak, aby wyłączyć piwo z bezwzględnego zakazu reklamy.
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Można przypuszczać, że posłowie, którzy wprowadzili do ustawy poprawkę związaną
z dopuszczeniem do reklamy piwa pod szczególnymi warunkami, kierowali się przesłankami zdrowotnymi, związanymi z ogólnym duchem polityki przeciwdziałania alkoholizmowi
i uznali piwo za „mniejsze zło”. Takie działania powinny być jednak ewaluowane, a ich wpływ
na konsumpcję alkoholu – starannie zbadany. Jak wskazano w dalszej części tego opracowania, powszechne przekonanie o mniejszej szkodliwości napojów o niższej zawartości alkoholu
może być bezpodstawne, a w związku z tym nie powinny być stosowane ulgi i zachęty dla
branży, która produkuje takie napoje.

4.2. Porównanie stawek akcyzy na napoje alkoholowe
Konstrukcja stawek
Stawki podatku akcyzowego od napojów alkoholowych tylko w przypadku napojów spirytusowych zależą proporcjonalnie od zawartości w nich czystego alkoholu. W winie i pozostałych wyrobach fermentowanych punktem odniesienia jest litr objętości gotowego wyrobu
i wynika to z prawodawstwa unijnego. Najbardziej skomplikowane jest wyliczenie stawki akcyzy w piwie, dla którego podatek ten nalicza się od stopnia zawartości ekstraktu. W praktyce
piwa o niższej zawartości ekstraktu, a wyższej zawartości alkoholu, płacą mniejszą akcyzę niż
piwa o wyższej zawartości alkoholu. Niestety piwa w Polsce odstają od standardu jakościowego opracowanego podczas prac nad Dyrektywą akcyzową 92/83/EWG. Jeden stopień Plato
prawnie miał być odpowiednikiem zawartości alkoholu równej 0,4% objętości19. Większość
mocnych piw, których w Polsce jest wyjątkowo dużo w porównaniu z innymi państwami
Unii Europejskiej, ma znacznie efektywniejsze proporcje ekstraktu do mocy alkoholu, np.
popularna marka piwa mocnego ma 10% alkoholu i jedynie 18% ekstraktu. Oznacza to, że
w cenie butelki piwa 10% o pojemności 0,9 l zawarte jest 1,26 zł akcyzy. W przypadku napoju,
który podlegałby procesowi destylacji, o takiej samej mocy (10%) i objętość (0,9 l) akcyza
wynosiłaby 5,13 zł, czyli ponad 4 razy więcej niż w napoju piwnym. Z danych Związku Pracodawców Browary Polskie wynika, że piwa mocne mają 14,3% udziału w rynku, co stanowi ok.
540 milionów litrów obj. Warto mieć na uwadze, że w przypadku piwa prawo unijne zezwala
również na prostszy system naliczania akcyzy w zależności od zawartości alkoholu.
Zróżnicowanie sposobów naliczania akcyzy oraz duża dysproporcja pomiędzy stawkami powoduje, że producenci różnego typu napojów alkoholowych mają różną pozycję na rynku. Wpływa
również na dużo większą atrakcyjność napojów spirytusowych w szarej strefie, gdzie ponad 3/4
w przeliczeniu czystego alkoholu jest konsumowane w napojach spirytusowych, zaś tylko 11% przypada na piwo, które w legalnej sprzedaży odpowiada za 59% konsumpcji czystego alkoholu20.

17 Dz.U.2016.487 tj. z dnia 2016.04.12.
18 Dodany przez art. 1 pkt 14 nowelizacji z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.60.610).
19 Dane KE, www.eur-lex.europa.eu.
20 Jacek Moskalewicz, Robin Room, Betsy Thom – RARHA; Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU;
Warszawa 2016.
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Wykres 2. Spożycie średnie
21

Wykres 3. Wpływy do budżetu
w mld zł 22

Wyroby
winiarskie: 7
Napoje
spirytusowe:
8,3
Piwo: 99

Wyroby
winiarskie:
0,36

Napoje
spirytusowe:
7,63
Piwo: 3,6

alkoholach (wódkach, whisky itp.). Taka konstrukcja jest wynikiem interpretacji artykułu 10.
na ceny napojów alkoholowych. Są nimi ograniczanie spożycia alkoholu oraz zmiany struktury
cie ma być wspierane przez państwo.

dynie napojów spirytusowych. Ministerstwo Finansów tłumaczyło tę decyzję powołując się na
-

1) wódka 0,5 l, 40% (cena 22 zł) – 1,10 zł,
2) piwo 0,5 l, 5% (cena 3,30 zł) – 1,32 zł,
3) wino 0,75 l, 12% (cena 18 zł) – 2,00 zł23.
Na podstawie powyższego wyliczenia MF zaproponowało podwyżkę stawki akcyzy tylko na wyroby
spożycia napojów alkoholowych. Chociaż przedstawione wyliczenie Ministerstwa Finansów jest po24
czeń zgłaszali zastrzeżenia przedstawiciele resortu zdrowia . Rzetelne wyliczenia na podstawie danych

0,5 l, 5% (cena 1,5–2,5 zł). Tanie wódki są dopiero na trzeciej pozycji. 1% kosztuje od 73 gr do
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90 gr dla 0,5l, (37,5% cena 14,50, 40% 18 zł). Żeby to zweryfikować wystarczyłoby oprzeć kalkulacje na danych uznanych firm badania rynku.
Taka nadinterpretacja przepisów zdrowotnych przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów
spotyka się często z silną krytyką ekspertów ds. zdrowia publicznego, którzy wnoszą o równe
traktowanie wszystkich kategorii napojów alkoholowych oraz wskazują na brak pozytywnych
efektów obecnego modelu25.
Warto zwrócić uwagę, że koszt w przeliczeniu na 1% zawartości alkoholu w litrze napoju
nie zmienił się znacząco. Widać to na przykładowym wyliczeniu z średnich cen detalicznych
wybranych napojów alkoholowych reprezentatywnych dla kategorii, których ceny są monitorowane przez GUS.

Tabela 2. Koszt 1% czystego alkoholu w poszczególnych kategoriach
napojów alkoholowych w I kwartale 2017 roku26
Zawartość alkoholu

Koszt 1% w 1 litrze

Whisky

40%

2,16

Wódka

40%

1,24

Wino gronowe

12%

2,14

Piwo

6%

0,87

Alkoholizowane wino owocowe

12%

0,50

Podwyżki weszły w życie 1 stycznia 2014 roku. Stawka akcyzy na alkohol etylowy wzrosła
z 4960 zł do 5704 zł od 1 hektolitra (hl) alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym
wyrobie, czyli o 15%. Resort finansów uzasadniał podwyżkę inflacją, jaką zanotowano od poprzedniej podwyżki podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe. Podwyżką objęto kategorię
wyrobów, która była już wcześniej najbardziej obciążona podatkowo – w 2013 roku akcyza
stanowiła średnio równowartość 45% ceny wódki o zawartości alkoholu na poziomie 40%,
podczas gdy w przypadku piwa akcyza wynosiła średnio około 20% ceny, a dla wyrobów winiarskich – 6% ceny. Jednocześnie stawki na pozostałe napoje alkoholowe zostały na niezmienionym poziomie.
Planując zmiany w podatku akcyzowym, resort finansów założył ok. 3% spadek sprzedaży
wyrobów spirytusowych w stosunku do roku 2012, co miało jednak zapewnić wzrost wpływów

21 Opracowanie własne na podstawie wstępnych danych GUS.
22 Dane Ministerstwa Finansów.
23 Uzasadnienie do projektu ustawy okołobudżetowej na 2014 rok.
24 Krzysztof Brzózka, Wypowiedź Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na posiedzeniu
Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień z dnia 22 marca 2017 roku.
25 Op. cit.
26 Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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do budżetu państwa w stosunku do uzyskanych w 2012 roku o ok. 780 mln zł. Miało to przynieść
w 2014 roku wpływy do budżetu z tytułu podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe w wysokości ok. 7,39 mld zł, czyli wzrost o ponad 11,8% wobec uzyskanych w roku 2012.

Rysunek 2. Stawki podatku akcyzowego
na różne kategorie napojów alkoholowych27

w tym:

w tym:

28,6%
stanowi
akcyza

16%
stanowi
akcyza

WINO:
15 zł za 0,7 l

w tym:

7,4%
stanowi
akcyza

akcyza - 1,11 zł

PIWO:
3 zł za 0,5 l

akcyza - 0,48 zł

57%
stanowi
akcyza

NAPÓJ NA BAZIE WÓDKI:
5 zł za 0,5 l, alk. 5%

akcyza - 1,43 zł

w tym:

akcyza - 11,41 zł

WÓDKA:
20 zł za 0,5 l

Rzeczywistość okazała się jednak druzgocąca dla Ministerstwa Finansów. Porównując analogiczne okresy styczeń–listopad lat 2014 i 2013 (w grudniu 2013 rozpoczęło się gromadzenie
zapasów związane z zapowiedzianą podwyżką stawki) widać wyraźny spadek dochodów budżetu z tytułu akcyzy na mocne alkohole. Rok 2013 bez grudnia przyniósł wpływy w wysokości
6028 mln zł, podczas gdy rok później było to 5882 mln zł. Podwyżka akcyzy doprowadziła
w roku 2014 do poważnych spadków sprzedaży (o blisko 22%) oraz produkcji (o blisko 24%)
wyrobów spirytusowych, co w konsekwencji spowodowało pogorszenie sytuacji całej branży.
Negatywne konsekwencje odczuły również gałęzie powiązane, przede wszystkim małe i średnie
sklepy. Szacuje się, że nastąpił wzrost szarej strefy o co najmniej 10%. W przeciwieństwie do
zanotowanego spadku produkcji wyrobów spirytusowych, produkcja piwa w 2014 roku wzrosła w stosunku do 2013 roku o 0,8%, osiągając poziom 39 871 tys. hektolitrów. Do takiej sytuacji doprowadził brak równowagi w obciążeniach akcyzą. W roku 2014 wystąpił znaczący
spadek sprzedaży wyrobów spirytusowych, ale i łączny spadek sprzedaży wszystkich wyrobów
alkoholowych – z 379,2 hektolitrów (w przeliczeniu na 100% alkohol) do 353,37 hektolitrów,
tj. o ponad 6,8%. Tym samym zmniejszenia produkcji wyrobów spirytusowych w 2014 roku nie
rekompensują wzrosty sprzedaży piwa i wina, a skala łącznego spadku pozwala wnioskować, że
bardzo duża część konsumpcji przeniosła się do szarej strefy28.
Ryzyko dalszego rozwoju szarej strefy
Dalsze podnoszeniem akcyzy na alkohole mocne może poważnie zagrozić wpływom z tego
podatku. Napoje te są produktem najczęściej oferowanym w szarej strefie, co jest pochodną
potencjalnego zysku wynikającego z wysokich stawek akcyzowych. Duże różnice we wpływa-
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jącym na cenę opodatkowaniu są ważnym bodźcem do produkcji nierejestrowanej i zakupów
w państwach, w których produkt jest tańszy. Piwo i wino są w dużo mniejszym stopniu oferowane poprzez kanały dystrybucji w szarej strefie, ze względu na ich dużo mniejsze obciążenie
podatkiem akcyzowym – a więc niższym zyskiem w przypadku ich nielegalnego wprowadzania
na rynek. Analiza przypadków podwyższania akcyzy tylko na alkohole mocne wskazuje, iż
prowadzi to nieuchronnie do wzrostu szarej strefy oraz wpływa również w małym zakresie na
przeniesienie części konsumpcji na pozostałe kategorie. Jednakże całkowity bilans, z punktu
widzenia wpływów podatkowych, jest mocno niekorzystny. Jest to o tyle istotne, że już obecnie
Polska należy do grupy państw członkowskich UE, w których udział szarej strefy w gospodarce
jest wyższy od średniej europejskiej. W ostatnich latach nie udało się uzyskać istotnej poprawy
w ograniczeniu tego zjawiska, co potwierdza również Najwyższa Izba Kontroli, która prowadzi
systematyczne badania obszarów działalności państwa związanych z egzekwowaniem dochodów podatkowych29.

Wykres 4. Udział spożycia czystego alkoholu z poszczególnych
kategorii napojów alkoholowych pochodzących
z szarej strefy (krajowe i zagraniczne źródła)30
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Doświadczenia lat poprzednich wskazują, iż dalsze podwyższanie akcyzy na mocne alkohole
wpływa na zmniejszenie wpływów do budżetu, co jest spowodowane zwiększeniem atrakcyjności cenowej dla napojów alkoholowych pochodzących z szarej strefy. Ponadto poziom akcyzy
na mocne alkohole jest w Polsce na najwyższym poziomie w regionie, co również wpływa na
zwiększania atrakcyjności nielegalnego przemytu napojów alkoholowych z krajów o niższych
stawkach akcyzowych. Utrzymanie obowiązujących stawek akcyzy na wyroby alkoholowe po-

27 Opracowanie własne na podstawie stawek podatku akcyzowego.
28 Maciej Rapkiewicz, Kamil Fijałkowski, Instytut Sobieskiego; Podwyżka akcyzy na wyroby spirytusowe w 2014 roku – analiza
skutków i propozycje rozwiązań optymalizacyjnych; Warszawa 2015.
29 UN Global Compact; Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce; Warszawa 2016.
30 Opracowanie własne na podstawie Jacek Moskalewicz, Robin Room, Betsy Thom – RARHA; Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU; Warszawa 2016.
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woduje pozostawanie wysokości dochodów budżetu państwa poniżej optymalnego poziomu,
przy jednoczesnym dalszym spadku produkcji i sprzedaży wyrobów spirytusowych.
Na możliwość bardziej optymalnego regulowania przychodami z podatku akcyzowego
wpływa kilka czynników. Są to m.in. niższa elastyczność cenowa piwa i wina niż dla alkoholi
mocnych31 oraz większe możliwości absorpcji podwyżek podatku w ramach łańcucha wartości,
gdyż akcyza stanowi dużo mniejszą część finalnej ceny dla konsumenta. Biorąc pod uwagę elastyczność cenową popytu na piwa i wina, z punktu widzenia wielkości wpływów akcyzowych
zasadne wydaje się zmierzanie w kierunku ujednolicenia stawek akcyzy na napoje alkoholowe
w przeliczeniu na litr 100% alkoholu. Takie rozwiązanie może dać znacznie wyższe wpływy do
budżetu z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych. Akcyza to podatek, który może być podnoszony w trakcie roku, dlatego taki proces może być rozłożony w czasie. Wyliczenia elastyczności
cenowej popytu na piwo i wino potwierdzono empirycznie w latach 2013–2015. Okazuje się, że
nawet wysokie podwyżki akcyzy na te produkty nie są obciążone aż tak dużym ryzykiem dla
budżetu, jak to miało miejsce przy ostatniej podwyżce akcyzy na wyroby spirytusowe. Ponadto
w przypadku większości napojów alkoholowych marże pośredników są na tyle wysokie, że nawet zasadnicze zmiany stawek nie musiałby mieć dużego przełożenia na cenę, a w efekcie końcowym na popyt, o ile pośrednicy zrezygnowaliby z części swojej marży. W przeciwnym wypadku,
zamiast maksymalnych przychodów w formie akcyzy, dodatkowe wpływy byłyby w postaci VAT.
Gdyby zmierzać do bardziej równego podziału podatku akcyzowego, bazując na całkowitej zawartości czystego alkoholu, to na piwo akcyza wzrosłaby z 0,48 zł do 1,43 zł na 0,5 l. Podobny
poziom podwyżki w stosunku do piwa wprowadziła Francja w 2013 roku, gdzie mimo 160%
wzrostu stawki w pierwszym roku, sprzedaż spadła jedynie o 16%32, a w kolejnym roku zwiększyła się, co w efekcie dało blisko trzykrotny wzrost wpływów do budżetu33.

Rysunek 3. Stawki akcyzy na mocne napoje alkoholowe
w krajach sąsiadujących z Polską34
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Wykres 5. Udział poszczególnych kategorii napojów alkoholowych
we wpływach z podatku akcyzowego do budżetu
i w konsumpcji czystego alkoholu35
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Obowiązujące stawki akcyzy na napoje alkoholowe są bardzo zróżnicowane. W przeliczeniu
na czysty alkohol etylowy najniższą stawkę mają wina, a najwyższą napoje spirytusowe.

Wykres 6. Wysokość akcyzy w przeliczeniowym litrze 100% alkoholu36
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31 Jacek Wolak, Grzegorz Pociejewski; Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS; „Ekonomia Menedżerska” 10/2011.
32 Marian Szołucha, Centrum Grabskiego; Ekspertyza dotycząca optymalizacji wpływów z tytułu podatku akcyzowego od napojów alkoholowych; Warszawa 2015.
33 European Commission; DG Taxud; Excise Duty Tables. Revenues from taxes on consumption; Bruksela 2015.
34 Opracowanie własne.
35 Dane Ministerstwo Finansów i GUS.
36 Opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.
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Z uwagi na duże dysproporcje w wysokości stawek, ich udziały w cenach detalicznych są
bardzo zróżnicowane, co widać na poniższych przykładach popularnych produktów.

Tabela 3. Koszt podatku akcyzowego
w poszczególnych kategoriach napojów37
Akcyza w butelce

Cena

Udział akcyzy w cenie

Wermut na winie 15% (1 l)

1,58 zł

45 zł

3,5%

Wino 12% (0,7 l)

1,11 zł

20 zł

5,5%

Cydr 4,5% (0,33 l)

0,32 zł

4 zł

8%

Piwo 5% (0,5 l)

0,48 zł

3 zł

16%

Whisky 40% (0,7 l)

15,97 zł

60 zł

26,6%

Wódka 40% (0,5 l)

11,41 zł

20 zł

57%

W obecnym modelu naliczania podatku akcyzowego wątpliwości budzi w szczególności niska
stawka na wina gronowe. Kraje członkowskie UE, które nie posiadają znaczących upraw własnych
winorośli (np. Dania, Irlandia, Wielka Brytania), stosują stawkę akcyzy na wino na poziomie zbliżonym do stawki dla napojów spirytusowych, w przeliczeniu na zawartość czystego alkoholu38.
Jest to objaw ochrony interesów narodowych. Wina gronowe i wermuty generują cały deficyt
w handlu zagranicznym napojami alkoholowymi, który w 2015 roku wyniósł 235 mln EUR39.

Rysunek 4. Udział podatków w cenie butelki wódki

w tym:

75%
ceny
stanowią
podatki

akcyza - 11,41 zł
VAT - 3,74 zł

WÓDKA:
20 zł za 0,5 l

37 Opracowanie własne na podstawie ustawy o podatku akcyzowym.
38 European Commission; Excise Duty Tables; Bruksela 2017.
39 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Rynek wyrobów alkoholowych; Warszawa 2016.
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5. WPŁYW BRANŻY
SPIRYTUSOWEJ NA GOSPODARKĘ
5.1. Łańcuch dostaw
Branża napojów alkoholowych jest istotnym rynkiem zbytu dla produkcji rolnej. W procesach produkcyjnych zużywane są duże ilości surowców dostarczanych przez rolnictwo. Branża
napojów spirytusowych jest obecnie znaczącym eksporterem polskiej wysoce przetworzonej
produkcji rolnej. Polska jest największym producentem wódek w całej Unii Europejskiej oraz
czwartym na świecie. Polskie marki wódek na wielu rynkach są pozycjonowane jako produkty
segmentu premium. W Polsce natomiast wódka to zdecydowana większość rynku napojów
spirytusowych, bo blisko 4/5 konsumowanych ilości. Istnieje ogromny potencjał do wspierania
polskiego eksportu poprzez rozwój branży napojów alkoholowych. Ogromna większość producentów z tego sektora to polskie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Tabela 4. Wydajność surowców rolnych w produkcji alkoholu40
Gatunek

Zawartość
skrobi

Plon w tonach

Wydajność

Ilość litrów

Ilość surowca

alkoholu

na l 100%

z ha

alkoholu

w litrach z 100 kg

z ha

Kukurydza

58-67%

6,2

37-39

2 380

2,6 kg

Pszenica

58-60%

4,2

33-34

1 300

3 kg

Pszenżyto

60-75%

3,6

32-33

1 190

3,1 kg

Żyto

54-56%

2,7

31-32

890

3,2 kg

Ziemniak

13-23%

19

12

2 280

8,3 kg

Burak cukrowy

15-19%

54

10

5 400

10 kg

Napoje alkoholowe są istotnym czynnikiem generującym ruch w sklepach spożywczych, co jest szczególnie ważne dla małych, niezależnych placówek. Napoje alkoholowe pojawiają się średnio na jednej trzeciej paragonów w małych sklepach. Uzyskiwane marże w podziale na poszczególne kategorie napojów
alkoholowych zależą od bardzo wielu czynników i są trudne do jednoznacznego oszacowania. Wpływ na
to ma polityka cenowa dostawcy, zależna od wielkości sklepu, uczestnictwa w grupie franczyzowej lub
zakupowej, położenia placówki, otoczenia konkurencyjnego oraz od planów samego dostawcy. Istotnym
czynnikiem jest również możliwość uzyskiwania wyższych cen, uzależniona od położenia sklepu, dodatkowej oferty, najbliższej konkurencji. Bogata i urozmaicona oferta napojów alkoholowych jest często
głównym elementem wyróżnienia się spośród sklepów sieciowych. Udział sklepów niezależnych w całym
rynku dystrybucji spożywczej wynosi poniżej 40%, natomiast w przypadku sprzedaży piw i napojów spirytusowych, ponad połowa sprzedaży odbywa się poza sklepami sieciowymi41.

40 Jarosz/Jarociński 1994, Dobrzycki 1988, Lipski 2002 i obliczenia własne.
41 KPMG; Rynek napojów alkoholowych w Polsce; Warszawa 2014.
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W ostatnich latach można również zaobserwować szybsze (względem całego rynku) wzrosty segmentu alkoholi luksusowych. Polski rynek luksusowych alkoholi jest wciąż stosunkowo
niewielki w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, jednak ma dobre perspektywy wzrostu.
Ogólna wartość polskiego rynku luksusowych alkoholi w 2016 roku szacowana jest na ponad
670 mln zł i wciąż stanowi zaledwie ułamek wartości całego rynku. Dotychczasowe wzrosty
roczne oscylowały w okolicach 5%, i to mimo spowolnienia w całej branży, natomiast prognozowane jest przyśpieszenie w kolejnych latach, gdy stopa CAGR ma wynosić ponad 7%42. Dynamiczny rozwój obserwowany jest w każdej kategorii, jednak na szczególną uwagę zasługuje
segment luksusowych szampanów i whisky, których sprzedaż rośnie w tempie powyżej 10%
rocznie. Wzrost popularności marek premium jest również zauważalny na rynku wódek. Po
podwyżce podatku akcyzowego w 2014 roku na napoje spirytusowe, sprzedaż tradycyjnych wódek zaczęła maleć, w przeciwieństwie do droższych wersji tego trunku. Szybkie wzrosty w tym
segmencie spowodowane są bogaceniem się społeczeństwa, ale również zmianą zwyczajów.
Coraz więcej ludzi nie konsumuje napojów alkoholowych w celu „upicia się”, ale kierując się
jakością poszczególnych produktów i prestiżem marki rozsądnie je konsumuje. Wzrost rynku
premium przy w miarę stabilnej wielkości całego rynku oznacza de facto zmniejszenie ilości
spożywanego alkoholu, co ma również pozytywny wymiar społeczny.

5.2. Struktura podmiotowa i zatrudnienie
Brak wsparcia dla branży, a dokładniej nierówne jej traktowanie w zakresie podatku akcyzowego, oznacza duże trudności w funkcjonowaniu małych i średnich firm z branży spirytusowej
(w większości należących do polskich przedsiębiorców). Wspomniane regulacje istotnie obniżają
potencjał wzrostu zatrudnienia w tym przedsiębiorstwach. Dotyczy to przede wszystkim producentów spirytusu. W 1990 roku istniało blisko tysiąc takich zakładów. W znakomitej większości
były to małe gorzelnie rolnicze, zintegrowane z gospodarstwami rolnymi. W 2016 roku produkcją
spirytusu surowego i rektyfikacyjnego zajmowało się ok. 80 zakładów, które zatrudniały łącznie
ok. 600 osób. Przedsiębiorstwa te dostarczały destylat rolniczy. Kilkanaście gorzelni przemysłowych, zintegrowanych z zakładami rektyfikacyjnymi, wytwarza alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, który bezpośrednio może być wykorzystywany do produkcji napojów spirytusowych43.
Oficjalnie do rejestru prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się
113 podmiotów posiadających prawo do wykonywania działalności w zakresie wyrobu napojów
spirytusowych, przy czym w 2016 roku przybyło aż 20 podmiotów. W rzeczywistości działalność taką wykonuje blisko 100 producentów. Ich struktura jest następująca:
 5 firm dużych, zatrudniających ok. 2,5 tys. osób, o produkcji wartej ponad 2,4 mld zł netto,
a ich dominacja na rynku rośnie od 2014 roku wskutek ostatniej podwyżki akcyzy,
 9 firm średniej wielkości, zatrudniających ok. 1,4 tys. osób, o produkcji wartej 790 mln zł,
 28 małych firm przemysłowych, zatrudniających ok. 550 osób, o produkcji wartej ok. 550 mln zł,
 56 mikrofirm , zatrudniających ok. 230 osób, o produkcji wartej ok. 200 milionów złotych44.
W efekcie podwyżki akcyzy o 15% w 2014 roku na rynku wyrobów spirytusowym umocniła
się pozycja dużych przedsiębiorstw kosztem firm średniej wielkości. Mimo zawirowań na rynku
najwięksi producenci napojów spirytusowych zwiększyli zatrudnienie oraz produkcję. Zatrudniały one prawie 55% osób pracujących w branży i wytwarzały ponad 62% wartości produkcji
sprzedanej.
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Dla porównania, wg danych Eurostat za 2014 rok w Polsce branża piwowarska zatrudniała
ok. 8 200 osób, branża spirytusowa 4 400 osób, a branża winiarska 1 200 osób. Dane te nie obejmują
całości zatrudnienia, ale procent niedoszacowania jest dla wszystkich branż zbliżony. Szacunkowy
pośredni wpływ na zatrudnienie w branży spirytusowej i piwowarskiej, łącznie z efektem indukowanym, generowanym dzięki wynagrodzeniom w łańcuchu dostaw i dystrybucji, zachowuje proporcje
zbliżone do zatrudnienia bazowego podawanego wg Eurostatu. Dla branży spirytusowej wynosi on
blisko 100 tysięcy osób, dla branży piwowarskiej blisko 200 tysięcy osób. Przy czym produkcja napojów spirytusowych w 2016 roku wyniosła ok. 320 milionów l obj. (125 milionów l 100%, głównie to
wódka czysta – 103,4 miliona l 100%). Produkcja piwa wyniosła 4073 miliony l obj.

Tabela 5. Zatrudnienie w branży piwowarskiej i spirytusowej45
Zatrudnienie

Łączny szacunkowy

Produkcja

Wpływ produkcji Wpływ produkcji

bezpośrednie

wpływ

( mln l obj.)

1 miliona litrów

1 miliona litrów

na zatrudnienie

na zatrudnienie

bezpośrednie

pośrednie

na zatrudnienie
Branża spirytusowa

4.400

100.000

330

13

300

Branża piwowarska

8.200

200.000

4073

2

50

Rzeczywistą wagę i potencjał wpływu na zatrudnienie widać w zestawieniu poziomu produkcji
i zatrudnienia. Widać wyraźnie, że polityka wspierania branży piwowarskiej jest gospodarczo mniej
korzystna. Należy zaznaczyć, że mocne alkohole mają znacznie większe szanse na rozwój eksportu,
z uwagi na renomę, którą się cieszą na światowych rynkach. Poza tym napoje spirytusowe tworzą więcej wartości dodanej dla gospodarki na każdy litr gotowego wyrobu, zarówno sprzedanego
w kraju, jak i wysłanego na eksport. W 2016 roku średnia cena eksportowa napojów spirytusowych
wynosiła 8,9 EUR za litr i była o 4% wyższa niż przed rokiem46.

5.3. Struktura dostaw rynkowych
Tabela 6. Dostawy rynkowe napojów alkoholowych (w mln litrów)47
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

2016

Napoje spirytusowe (w 100% etanolu)

124

143

110

119

126

Wyroby winiarskie

233

227

237

243

239

112

122

129

129

132

3827

3775

3809

3797

3802

w tym: wina gronowe
Piwo

42 KPMG; Rynek dóbr luksusowych w Polsce; Warszawa 2016.
43 Dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
44 Opracowanie własne na podstawie danych GUS i EUROSTAT.
45 Opracowanie własne na podstawie danych GUS i EUROSTAT.
46 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Rynek wyrobów alkoholowych; Warszawa 2016.
47 Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W 2016 roku zwiększyły się przychody branży spirytusowej, chociaż jeszcze nie osiągnęły
poziomu z 2013 roku. Czwarty rok z rzędu spadły przychody przemysłu piwowarskiej mimo
wzrostu sprzedaży. Za spadek przychodów odpowiadają coraz niższe ceny popularnych piw.
Dużą zmiennością charakteryzują się przychody przemysłu winiarskiego. Powoli wzrasta import win gronowych, a spada sprzedaż pozostałych wyrobów fermentowanych.
Wstępne dane GUS za 1. kwartał 2017 roku wskazują, że kolejny raz dynamika rynku została
odwrócona. Dostawy rynkowe napojów spirytusowych spadły o blisko 5%. Dostawy wyrobów
winiarskich wzrosły o ponad 22%, przy czym najwyższą dynamikę wzrostu miała sprzedaż wyrobów innych niż wina gronowe. Dostawy piwa były stabilne, z bardzo niewielkim wzrostem.

5.4. Kontrybucja do budżetu
Wpływy do budżetu państwa z rynku alkoholi w Polsce, z samego tylko podatku akcyzowego, wynoszą 11,59 mld zł rocznie, z czego ponad 65% generowanych jest przez rynek napojów
spirytusowych, których udział w całkowitej konsumpcji czystego alkoholu wynosi jedynie 32%.

Tabela 7. Bezpośrednie wpłaty branży spirytusowej
do systemu finansów publicznych48
Rodzaj wpływu

Wartość

Rodzaj wpływu

Wartość rocznie pozostałych

rocznie

danin publicznych

Podatek akcyzowy

7635 mln zł

Opłaty za zezwolenia

526 mln zł

Podatek VAT

3600 mln zł

Ubezpieczenia społeczne

452 mln zł

Podatek PIT

201 mln zł

Podatek od nieruchomości

18 mln zł

Podatek CIT

132 mln zł

Inne

4 mln zł
RAZEM: 12568 MLN ZŁ

Na łączne przychody budżetu składają się: wpływy z podatku VAT o takiej samej stawce
dla wszystkich wyrobów; wpływy z podatku akcyzowego, którego wysokość jest zróżnicowana
zależnie od kategorii napoju – w dużym stopniu skorelowana z zawartością czystego alkoholu;
opłaty za zezwolenia; podatki dochodowe od pracowników i przedsiębiorstw; pozostałe podatki
i opłaty.

48 Dane akcyzowe z Ministerstwa Finansów, pozostałe wartości to szacunki własne na podstawie: Wpływ branży spirytusowej na
gospodarkę Polski na przykładzie Stock Polska (EY 2016 r.) i danych GUS.
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6. EFEKT SPOŁECZNY ALKOHOLU
6.1. Problemy z nadużywaniem alkoholu w Polsce
Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek z alkoholem. Choroby występujące na tle używania alkoholu to przede wszystkim: urazy, zaburzenia
umysłowe i psychiczne, zaburzenia żołądkowo‐jelitowe, nowotwory, choroby układu sercowo‐
-naczyniowego, zaburzenia immunologiczne, choroby układu kostno‐szkieletowego, dysfunkcje układu rozrodczego i szkody prenatalne49.
W Polsce problem alkoholowy dotyczy wielu osób. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, iż osób uzależnionych od alkoholu jest ok. 800 tysięcy50. Istnieje
również duża koncentracja spożycia czystego alkoholu przez pijących. Badania prowadzone na
zlecenie PARPA wskazują na spożywanie 46,1% spośród całkowitej konsumpcji czystego alkoholu w Polsce przez 5,3% dorosłych Polaków (7,3% spośród osób pijących alkohol)51. Problemy
nadużywania alkoholu samodzielnie rozpoznaje u siebie 6,2% Polaków, z prawie pięciokrotnie
większą reprezentacją mężczyzn niż kobiet52.
Jednocześnie ponad 40% osób deklaruje spożywanie alkoholu codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku danych dotyczących częstotliwości konsumpcji alkoholu można zaobserwować podobne wielkości segmentów osób, które deklarują codzienną
konsumpcję piwa oraz osób, które spożywają największe ilości w przeliczeniu na czysty
alkohol (prawie połową całkowitej konsumpcji czystego alkoholu w Polsce). Obie te grupy
stanowią około 7% ogółu pijących Polaków. Celowe wydaje się zbadanie, czy zależność ta
jest tylko przypadkowa, czy też jest to korelacja wskazująca na większą problematyczność
spożywania napojów o niskiej zawartości alkoholu (takich jak piwo) niż przypuszczał ustawodawca wprowadzając dla nich preferencje w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Analiza grup wiekowych konsumentów spożywających napoje alkoholowe wskazuje na równomierny rozkład wśród pijących napoje spirytusowe i wino, natomiast w przypadku piwa występuje dużo większy udział młodych konsumentów. Spośród pijących poszczególne kategorie,
dużo wyższa częstotliwość picia alkoholu (codziennie lub raz w tygodniu) występuje również
wśród pijących piwo – prawie 40% (jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej), następnie wino, a na końcu napoje spirytusowe – mniej niż 10% (jeden z najniższych wskaźników
w Unii Europejskiej).

49 Sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku.
50 Dane PARPA, www.parpa.pl.
51 K. Dąbrowska; Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce; Warszawa 2014.
52 Janusz Czapliński, Tomasz Panek, Rada Monitoringu Społecznego; Diagnoza społeczna 2015; Warszawa 2015.
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Poziom stawki akcyzy i struktura cen poszczególnych napojów alkoholowych wskazują, że
preferowani są konsumenci win i piwa, a dyskryminowani konsumenci napojów spirytusowych
(w szczególności wódek czystych). Jest to efekt konsekwentnie realizowanej polityki prozdrowotnej, dążącej do ograniczenia spożycia alkoholu oraz zmiany struktury na rzecz napojów
o niższej zawartości alkoholu. Polityka ta okazała się nieskuteczna, gdyż w ciągu ostatnich kilkunastu lat całkowite spożycie alkoholu wzrosło przede wszystkim dzięki dynamicznemu rozwojowi rynku piwa w latach 2004–2008. Ponadto dane statystyczne za ten okres, wbrew przyjmowanym w literaturze założeniom o konkurencyjności pomiędzy piwem a wódką, wskazują, że
pomiędzy tymi dwiema kategoriami może występować pozytywna współzależność na zasadach
wzajemnej komplementacji. Oznacza to, że prowadzona od lat 80. polityka zdrowotna, polegająca na wspieraniu spożycia napojów o niskiej zawartości alkoholu, może także budzić zastrzeżenia przede wszystkim z tego powodu, że doprowadziła do dużego wzrostu całkowitego spożycia
alkoholu, a nie ograniczyła problemów alkoholowych. Współczesne nauki medyczne wskazują,
że podstawowym problemem jest zbyt częste lub nadmiernie używanie alkoholu etylowego, bez
względu na to, w jakim stężeniu jest on spożywany. Wspieranie przez państwo konsumpcji piwa,
poprzez niższą stawkę akcyzy oraz reklamę w środkach masowego przekazu, dodatkowo budzi
wątpliwości ze względu na fakt, że to właśnie od piwa zaczyna się inicjacja alkoholowa młodzieży. Nieletni to grupa konsumentów, która jest bardzo wrażliwa cenowo. Konkurencyjność na
rynku piwa w latach 2013–2015 sprawiła, że ceny najbardziej popularnych piw spadły. Oznacza to, że zarówno ze względu na wpływy budżetowe, jak i z perspektywy zdrowia publicznego
wskazane jest ograniczenie różnic w opodatkowaniu napojów alkoholowych.

Wykres
7. Rozkład spożycia alkoholu wśród osób powyżej 15 lat53
50%
45%

Udział w konsumpcji

40%
Osoby powyżej 15 lat

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
powyżej 12
litrów

6 do 12 litrów 1,2 do 6 litrów

do 1,2 litra

niepijący

Niezależne badania przeprowadzone dla RARHA wskazują, iż większe prawdopodobieństwo
użycia marihuany występuje u osób spożywających większe ilości czystego alkoholu poprzez
konsumpcję piwa niż napojów spirytusowych54. Również powyżej średniej dla badanych krajów, Polacy wskazują, jako jeden z powodów, brak świadomości niekorzystnych skutków zdrowotnych spożywania alkoholu55. Swoista swoboda w traktowaniu negatywnych skutków zdro-
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wotnych może mieć związek z legalnością reklamy niektórych kategorii napojów alkoholowych.
W innym badaniu (ARC Rynek i Opinia – Czego Polacy o alkoholu nie wiedzą) zaobserwowano różną akceptację społeczną dla spożywania określonych kategorii napojów alkoholowych.
Konsumpcja napojów spirytusowych przez kobiety w ciąży i kierujących pojazdami spotyka
się z wyższą negacją społeczną niż w przypadku piwa. W badaniach przeprowadzonych przez
Instytut Matki i Dziecka zaobserwowano większą liczbę nastolatków spożywających piwo niż
napoje spirytusowe, wśród grupy młodzieży w wieku 13–14 lat różnica ta wynosi 20,2%56. Inne
badanie potwierdza istnienie takich różnic, które, zależnie od wieku badanej zbiorowości i roku
badania, wskazują na wyższe spożycie piwa przez tę grupę od kilkunastu do ponad 30% osób57.
Połączenie tych wyników z innymi obserwacjami dotyczącymi częstotliwości spożycia danych
kategorii oraz szybszej inicjacji alkoholowej wskazuje na istotne różnice w podejściu do konsumpcji piwa.

6.2. Społeczna odpowiedzialność branży spirytusowej
Zdecydowana większość Polaków spożywa alkohol w sposób odpowiedzialny. Branża spirytusowa, w trosce o zdrowie konsumentów, od lat aktywnie działa na rzecz ograniczenia nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.
W ramach kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” podjęto szereg inicjatyw promujących konieczność całkowitej abstynencji od jakiegokolwiek alkoholu w czasie ciąży. Kampania
skierowana była do kobiet w wieku prokreacyjnym oraz do środowiska medycznego. Działania
te były komplementarne do programu „Ciąża bez alkoholu”, realizowanego przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warto zauważyć, że Polska, obok Norwegii
i Szwecji, jest w czołówce państw europejskich z najniższym odsetkiem kobiet deklarujących
spożycie alkoholu w czasie ciąży58.
Kampanii „Piłeś? Nie jedź!” promowała trzeźwość kierowców. Wielotorowe działania realizowane były w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”. Głównym narzędziem był
film emitowany w telewizjach, kinach, na telebimach oraz ekranach w środkach komunikacji
miejskiej. Film pokazywał tragiczne konsekwencje związane z prowadzeniem pojazdów pod
wpływem alkoholu.
W ramach projektu Laboratorium Wiedzy Pozytywnej, z inspiracji ZP PPS, Stowarzyszenie
MONAR opracowało i rozpoczęło wdrażanie kompleksowego programu profilaktycznego skierowanego do młodzieży w wieku 13–14 lat oraz nauczycieli i rodziców. Jednym z niezależnych
narzędzi, które powstały w tym projekcie, był film „Domówka”, przygotowany wspólnie z Ko-

53 K. Dąbrowska; Wzory konsumpcji alkoholu w Polsce; Warszawa 2014.
54 Jacek Moskalewicz, Janusz Sierosławski, RARHA SEAS; Standardized European Alcohol Survey; Lizbona 2016.
55 Jacek Moskalewicz, Robin Room, Betsy Thom, RARHA; Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU; Warszawa 2016.
56 Joanna Mazur, Agnieszka Małkowska-Szkutnik – Instytut Matki i Dziecka; Wyniki badań HBSC 2010; Warszawa 2011.
57 Janusz Sierosławski, ESPAD; Używanie narkotyków i alkoholu przez młodzież szkolną; Warszawa 2015.
58 www.news-medical.net; Study compares alcohol consumption during pregnancy across European countries Medical; 2017.
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mendą Stołeczną Policji. W październiku 2015 roku został on wpisany na listę rekomendowanych programów przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Na fali powtarzających się przypadków zatruć metanolem w podróbkach napojów spirytusowych, ZP PPS podejmował działania edukacyjne pod hasłem „Stop nielegalnemu alkoholowi”.
Ich celem było uświadomienie ryzyka zdrowotnego związanego ze spożywaniem alkoholu z nierejestrowanego źródła.
Agencja badawcza ARC Rynek i Opinia, na zlecenie Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego w maju 2016 roku przeprowadziła badanie „Czego Polacy o alkoholu nie
wiedzą?”. Jego celem było sprawdzenie wiedzy opinii publicznej na temat alkoholu i jego wpływu na człowieka.
W trakcie badania respondentom zaprezentowano 8 różnych napojów zawierających alkohol
i poproszono o uszeregowanie ich pod względem ilości czystego alkoholu. Każdy napój prezentowany był w najpopularniejszej, dostępnej na rynku objętości (np. 500 ml piwa, 50 ml wódki, 150 ml wina). Nikomu z 1001 badanych nie udało się uszeregować napojów alkoholowych
poprawnie, a jedynie 55 osób prawidłowo oceniła zawartość czystego alkoholu w półlitrowej
szklance piwa. Respondenci często zaniżali zawartość czystego alkoholu w piwie czy w drinkach, a podwyższali go np. w wódce, whisky czy brandy. Uzyskane wyniki świadczą o stosunkowo niskiej świadomości faktycznej zawartości alkoholu w danym napoju.
Także nasza akceptacja spożywania alkoholu różni się wyraźnie w zależności od rodzaju napoju. Najbardziej akceptowalnym trunkiem jest piwo (zwłaszcza w przypadku typowych okazji
towarzyskich, jak spotkanie ze znajomymi, wyjście na koncert, imprezę czy oglądanie meczu)
oraz wino (spożywane podczas spotkań, zarówno tych romantycznych, jak i biznesowych). Co
ciekawe, respondenci wskazali, że oba te napoje pije się również w samotności.
Badanie pokazało też kilka zupełnie zaskakujących wyników – jednym z nich są „fałszywi
abstynenci”. 7% badanych deklaruje, że nigdy nie pije alkoholu, jednak więcej niż co piąty z nich
przyznaje się do picia napojów zawierających alkohol (najczęściej piwa i wina).
Wyniki badania, po opracowywaniu przez ekspertów z dziedziny medycyny i socjologii, stały
się podstawą dla rozpoczęcia przez Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy kampanii społeczno–edukacyjnej „Alkohol. Zawsze Odpowiedzialnie”. Dotyczy ona świadomego
i odpowiedzialnego spożywania alkoholu, a jej celem jest uświadomienie odbiorcom, że alkohol
etylowy, niezależnie od tego, w jakim napoju się znajduje, zawsze działa na organizm tak samo.
W kampanii podkreślono, że ta sama zawartość alkoholu – 10 g czystego alkoholu (100% alkoholu), zawarta jest w różnych rodzajach i objętościach produktów alkoholowych: 250 ml 5%
piwa, 100 ml 12% wina i 30 ml 40% wódki.
Kampania jest skierowana do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Każdy poszukuje informacji w inny sposób, dlatego przekaz „Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie” był obecny na Facebooku, YouTubie, billboardach w 11 miastach Polski, na targach i szkoleniach. Na stronie internetowej akcji zamieszczony został interaktywny kalkulator, dzięki któremu każdy może sprawdzić,
ile gramów czystego alkoholu spożył. Materiały dotyczące kampanii ukazały się również w mediach. Styczność z przekazami kampanii miało ponad 7 mln osób.
Kampania jest prowadzona w szerokim partnerstwie obejmującym uczelnie medyczne, handel, środowiska studenckie, towarzystwa medyczne, samorządy i organizacje społeczne.
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7. WNIOSKI
Branża napojów spirytusowych ma duże znaczenia dla polskiej gospodarki. Generuje prawie
100 tysięcy miejsc pracy, jest znaczącym eksporterem, silną i kojarzoną z Polską marką na rynkach światowych. Zasila corocznie budżet Państwa kwotą 12,5 mld zł (akcyza i VAT). Na zakup
towarów i usług przeznacza 2,5 mld zł. Polskie gorzelnie wykorzystują ok. 750 tys. ton zbóż,
50 tys. ton ziemniaków, 90 tys. ton melasy cukrowej, 20 tys. ton odpadów rolno-przemysłowych i kilka tys. ton owoców. Tym samym branża istotnie wspiera rodzime rolnictwo poprzez
zagospodarowanie nadwyżki płodów rolnych. Przyczynia się również do rozwoju społeczności
lokalnych i terenów mniej uprzemysłowionych.
Na podstawie analizy polityki państwa wobec przemysłu alkoholowego dostrzegamy dyskryminację niektórych jego sektorów, w szczególności związanych z produkcją napojów spirytusowych. Jedną
z barier rozwoju polskiego przemysłu spirytusowego jest wyższy niż w krajach z nami sąsiadujących
poziom akcyzy na alkohol etylowy, co tworzy zachętę do nielegalnej działalności (przemytu i nierejestrowanej produkcji). Dalszy rozwój branży potrzebuje minimalnego wsparcia, polegającego bardziej
na równym traktowaniu niż faworyzowaniu danego segmentu. Umożliwi to również optymalizację
wpływów podatkowych i ich znaczne zwiększenie. Brak takiego wsparcia może utrudnić wzrost liczby
małych i średnich firm w branży spirytusowej oraz zatrudnienia w nich.
Ujednolicenie stawek akcyzowych nie niesie za sobą ryzyka zwiększania szarej strefy, tak jak
to miało miejsce w przypadku podwyżek podatku akcyzowego jedynie na napoje spirytusowe.
Spowodowane jest to również tym, że piwo i wino mają niższą elastyczność cenową z uwagi na
brak dostępności nielegalnych substytutów. Ponadto jest to związane z niskim udziałem podatku akcyzowego w całości ceny. Ciekawym przykładem na poparcie takiego przypuszczenia jest
Francja, w której w 2013 roku wprowadzono podwyżkę podatku akcyzowego w stosunku do
piwa. Mimo wzrostu akcyzy o 160%, w pierwszym roku sprzedaż spadła jedynie o 16%, a w kolejnym roku zwiększyła się, co w efekcie dało blisko trzykrotny wzrost wpływów do budżetu .
Innym widocznym wynikiem nierówności w podejściu do różnych segmentów rynku jest prawo
do reklamy, całkowicie ograniczone w przypadku napojów spirytusowych, za to dozwolone dla
piw. Takie podejście może mieć również niekorzystny efekt społeczny, przejawiający się większym przyzwoleniem opinii publicznej na spożywanie piwa w sytuacjach i miejscach, w których
spożycie napojów zawierających alkohol jest niepożądane lub wręcz zabronione.
Utrzymywanie tak dużych różnic w stawkach podatku akcyzowego nie przynosi pozytywnego
efektu społecznego, jaki był pierwotnie powodem dla rozróżnienia napojów o niskiej i wysokiej
zawartości alkoholu. Niezależnie bowiem, czy źródłem czystego alkoholu jest piwo, czy napoje
spirytusowe, jego wpływ na zdrowie jest równie negatywny. Można wręcz stwierdzić, że napoje
o niższej zawartości alkoholu generują pewne dodatkowe ryzyko nadużywania tej substancji.
Sugerujemy traktowanie różnych sektorów bardziej równomiernie i adekwatnie do ich
faktycznego wpływu na społeczeństwo i gospodarkę.
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