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Spis treści
Wakacje to czas odrabiania strat 
w hotelach i restauracjach 
Pandemia mocno uderzyła w branże 
hotelarską i gastronomiczną. Tegoroczne 
wakacje są szansą na odrobienie strat, 
zwłaszcza że rządowa pomoc płynie sze-
rokim strumieniem do przedsiębiorców 
tych sektorów.

s.04

Coraz więcej żywności  
kupujemy online 
Pandemia COVID-19 zmieniła nawyki zakupowe 
polskich konsumentów. Wprowadzone ograniczenia 
w działalności sklepów tradycyjnych spowodowały 
wzrost znaczenia handlu online (e-commerce). Do-
tyczy to też rynku produktów żywnościowych, które 
coraz częściej zaczęliśmy kupować poprzez internet.

s.06

Polski cukier – niezbędny i smaczny 
składnik naszej codziennej kuchni 
Powstała na początku XXI w. na zgliszczach polskiego 
przemysłu cukrowniczego Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 
odpowiada dziś za ponad 40 proc. krajowego rynku cukru. 
Firma coraz prężniej działa też w kolejnych segmentach 
rynku rolno-spożywczego, a jej produkty coraz częściej 
zapełniają ostatnio półki zagranicznych sklepów. 

s.07

Malina i truskawka  
polskim hitem 
Z danych resortu rolnictwa wynika, że w pięciu 
pierwszych miesiącach tego roku wartość eks-
portu w branży rolno-spożywczej wzrosła o bli-
sko 4 proc. w porównaniu z takim samym okre-
sem roku ubiegłego i osiągnęła 14,5 mld euro.

s.08

Pieniądz, który  
buduje wspólnotę 
Waluty komplementarne, których nie nale-
ży mylić z kryptowalutami, dają teoretyczne 
i praktyczne podstawy do tworzenia gospodarki 
obfitości opartej na współpracy w miejsce do-
minującej dziś gospodarki niedoboru opartej na 
rywalizacji. 

s.10

Rośnie eksport  
polskiego piwa 
Pomimo pandemii w 2020 r. wartość polskiego 
eksportu piwa ze słodu wzrosła o ponad 13 proc. 
w porównaniu z 2019 r. Dynamicznie rośnie też 
sprzedaż zagraniczna produkowanego w polskich 
browarach piwa bezalkoholowego, które znane jest 
już na rynkach ponad 60 krajów świata. 

s.12

Wstęp

Polska branża rolno-spożywcza jest jedną z kluczowych 
gałęzi gospodarki naszego kraju. Polska jest numerem 
jeden w UE m.in. w produkcji drobiu, żyta oraz jabłek. 
Jest też jednym z największych producentów pozostałych 
zbóż i owoców, buraków cukrowych, rzepaku, mięsa wie-
przowego i wołowego. W ciągu ostatniej dekady wartość 
produkcji żywności w Polsce wzrosła o 57 proc. Każdego 
roku około 40 proc. krajowej żywności trafia na rynki 
zagraniczne. Eksperci wskazują, że polscy producenci 
i przetwórcy żywności umiejętnie wykorzystali posiadane 
przewagi kosztowe w rozwiniętych krajach UE, co w wie-
lu kategoriach produktowych pozwoliło im przebojem 
wbić się do ścisłej europejskiej czołówki. 
Dziś nasi wytwórcy konkurują nie tylko najlepszymi ce-
nami, ale także, a może nawet przede wszystkim, dosko-
nałą jakością wytwarzanej żywności. Ważną przewagą 
rodzimych producentów jest również duży potencjał 
produkcyjny krajowego sektora. Tylko od stycznia do maja 
tego roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych 
z Polski wzrosła w porównaniu z takim samym okresem 
roku ubiegłego o blisko 4 proc. i osiągnęła astronomicz-
ny poziom 14,5 mld euro. Pandemia tylko umocniła ten 
zwyżkowy trend. Na naszej żywności poznali się już nie 
tylko mieszkańcy większości krajów Unii Europejskiej, 
którzy z racji bliskości geograficznej są największymi 
odbiorcami polskiego jedzenia, ale również Saudyjczycy, 
Izraelczycy, a nawet Japończycy czy Chińczycy. Obecnie 
nasze produkty rolno-spożywcze trafiają aż do 190 krajów 
na wszystkich kontynentach.
Ale również my sami doceniamy rodzimą żywność. Cho-
ciaż coraz śmielej eksperymentujemy i odkrywamy sma-
ki z przeróżnych zakątków świata, to wciąż najbardziej 
cenimy sobie rodzime potrawy i naszą krajową kuchnię. 
Może właśnie dlatego kategorią, w której przejawiamy 
największy patriotyzm konsumencki, są nieustannie wła-
śnie zakupy spożywcze.
Zapraszam do lektury najnowszego wydania „Patriotyzmu 
Gospodarczego”, który w dużej części poświęcamy bran-
ży rolno-spożywczej – najważniejszej gałęzi polskiej go-
spodarki. PG

Paweł Woźniak
redaktor naczelny
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Rosnące zainteresowanie wypoczynkiem 
widoczne było już od dłuższego czasu, 
a szczególnie podczas długiego czerwco-
wego weekendu. Wyjazd deklarowała 
wtedy co trzecia osoba, a zdecydowana 
większość, bo aż 96 proc., postanowiła, 
że spędzi go w Polsce. Tak wynika z ba-
dania „Turystyka i wypoczynek w pande-
mii”, przeprowadzonego na zlecenie 
Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej 
Firmy.
Na powrót turystów liczą głównie restau-
racje i hotele, które borykają się z duży-
mi problemami finansowymi. Od czasu 
pojawienia się koronawirusa w Polsce 
zaległości firm gastronomicznych wzro-
sły bowiem o 28 proc., a obiektów noc-
legowych aż o 41 proc. – Chęć Polaków 
do korzystania z krajowej oferty tury-
stycznej to pozytywny sygnał dla branż, 
które chcą odrobić straty po wielu mie-
siącach zamrożenia – wskazuje Adam 
Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru 
Długów Biura Informacji Gospodarczej. 

Według danych KRD największe zadłu-
żenie firmy gastronomiczne notują na 
Mazowszu. Tamtejsi przedsiębiorcy za-
legają na 39 mln zł. W nieco lepszej 
sytuacji są firmy z województwa śląskie-
go (31 mln zł długu) oraz dolnośląskiego 
(20,7 mln zł). O najwyższe sumy od 
swoich dłużników dopominają się banki 
(76,8 mln zł) oraz firmy zarządzające 
wierzytelnościami (53,5 mln zł). Ponad 
12 mln zł od gastronomii chcą odzyskać 
też firmy leasingowe i firmy z branży 
spożywczej.

W oczekiwaniu na 
przebudzenie

Jak podkreślają eksperci KRD, gości nie-
cierpliwie wyczekują hotele i inne obiek-
ty oferujące zakwaterowanie. 1364 za-
dłużone podmioty z tej branży mają 
bowiem do spłacenia 55,5 mln zł. To o 41 

proc. więcej niż wynosiły ich zaległości 
na początku marca 2020 r. W najgorszej 
sytuacji są podmioty z Mazowsza, które 
mają do spłacenia prawie 10 mln zł. Wy-
soki poziom zadłużenia w sektorze ob-
serwujemy także w województwie dolno-
śląskim (7 mln zł), zachodniopomorskim 
(6,7 mln zł) oraz małopolskim (6,1 mln 
zł). Problemy finansowe w pandemii dają 
się we znaki przede wszystkim małym 
podmiotom. Trzy czwarte zadłużonych 
obiektów noclegowych to jednoosobowe 
działalności gospodarcze. – Tylko w 2020 r. 
swoją działalność zawiesiło blisko 9,5 tys. 
hoteli i obiektów noclegowych. W porów-
naniu do 2019 r. był to wzrost o prawie 
450 proc. W pierwszym kwartale 2021 r. 
swoją działalność zawiesiło blisko 500 
takich podmiotów. W porównaniu z ana-
logicznym okresem poprzedniego roku 
to wzrost o 50 proc. Główną tego przy-
czyną jest oczywiście pandemia, dlatego 
cała branża liczy, że proponowany przez 
rząd bon turystyczny nie tylko zmobili-

zuje Polaków do wypoczynku w kraju, ale 
pobudzi również lokalną gospodarkę 
miejscowości turystycznych – ocenia 
Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.
Na swoje pieniądze od hoteli i pensjonatów 
czekają przede wszystkim banki, którym 
te winne są prawie 22,1 mln zł. Blisko 
10,1 mln zł chcą odzyskać firmy windyka-
cyjne. Oferujący noclegi zalegają również 
z płaceniem za rachunki u operatorów 
telekomunikacyjnych (1,8 mln zł) oraz za 
dostawy żywności od branży spożywczej 
(1,5 mln zł). – Hotele i pensjonaty bardzo 
liczą na powrót turystów. Tymczasem, jak 
pokazuje nasze badanie, ich oferta nie jest 
pierwszym wyborem Polaków. Urlopowicze 
wolą nocować w kwaterach prywatnych, 
u krewnych bądź znajomych. Nadzieję na 
większy ruch w hotelach i pensjonatach 
dają wakacje. Wpływ na ruch turystyczny 
będą mieć również szczepienia, dzięki 
którym więcej osób będzie mogło podró-
żować bez strachu przed covidem – doda-
je Adam Łącki.
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Wakacje to czas  
odrabiania strat w hotelach  

i restauracjach 
Polacy w ostatnich latach coraz chętniej jadali na mieście i korzystali z hoteli. Niestety, pandemia 

mocno uderzyła w te branże. Tegoroczne wakacje są szansą na odrobienie strat, zwłaszcza że 
rządowa pomoc płynie szerokim strumieniem do restauratorów i hotelarzy.

Tekst Mariusz Andrzej Urbanke



Podróże – tak, lecz 
ostrożnie

Chętni na  wypoczynek w Polsce dzielą 
się na niemal równe grupy zwolenników 
morza (35 proc.), gór (32 proc.) i jezior 
(32 proc.). Wśród chętnych na wyjazd są 
również osoby, które od zgiełku i tłoku 
chciałyby uciec np. na wieś. Na takie 
spędzenie wolnego czasu nastawia się 15 
proc. z nas. Blisko co ósmy (12 proc.) 
Polak wybiera pobyt w mieście. 
Co ważne, większość z nas deklaruje, że 
podczas wyjazdów wciąż będzie zacho-
wywała środki ostrożności i podróżowała 
jedynie w gronie najbliższych. Z dziećmi, 
małżonkiem bądź partnerem planuje wy-
jechać 80 proc. badanych. Blisko co dzie-
siąty zdecyduje się na wyjazd z kilkorgiem 
znajomych, 2 proc. planuje spędzić wolny 
czas w większej grupie, a 9 proc. wybierze 
wypoczynek w pojedynkę. – Można się 
domyślać, że wiele osób z planowaniem 
wyjazdu wstrzymuje się do czasu zaszcze-
pienia i uzyskania odporności, co daje nie 
tylko ochronę przez zakażeniem korona-
wirusem, ale i pozwala podróżować do 
innych krajów bez kosztownych testów. 
Stąd też branża turystyczna kibicuje 
szczepieniom i czeka już na klientów, 
którzy do tej pory odkładali wyjazd ze 
względu na strach przed zachorowaniem 
– dodaje Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej 
Firmy, partnera KRD.

Z bonem po Polsce

Zainteresowanie letnim wypoczynkiem 
jest coraz większe, co potwierdza Mini-
sterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 
Potwierdzają to również dane na temat 
wykorzystania bonu turystycznego. – Do 
tej pory 2,4 mln Polaków aktywowało 
bony turystyczne na kwotę 2,1 mld zł 
– informuje prof. Gertruda Uścińska, 
prezes ZUS. Płatności bonami turystycz-
nymi przyjmuje ponad 27 tys. przedsię-
biorców i organizacji pożytku publiczne-
go, świadczących usługi hotelarskie lub 
oferujące imprezy turystyczne na tere-
nie Polski. Świadczenie w formie bonu 
turystycznego jest przyznawane na 
dziecko, na które przysługuje świadcze-
nie wychowawcze lub dodatek wycho-
wawczy z programu Rodzina 500 plus. 
Dotyczy to także dzieci, których rodzice 
pobierają świadczenie rodzinne za gra-
nicą i z tego powodu 500 plus im nie 
przysługuje. Na każde dziecko przysłu-
guje jeden bon w wysokości 500 zł. 
W przypadku dziecka z niepełnospraw-
nością potwierdzoną odpowiednim orze-
czeniem rodzice mogą liczyć na dodat-
kowy bon, również w wysokości 500 zł. 
Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie 
podlega wymianie na gotówkę ani inne 
środki płatnicze. – 1 sierpnia minie rok, 
od kiedy rodzice i inni opiekunowie mogą 
korzystać z Polskiego Bonu Turystycz-

nego. Do dziś skorzystali z niego opie-
kunowie ponad 3,5 mln dzieci.  
To pokazuje, że zautomatyzowana i ze-
lektronizowana formuła programu z ak-
tywacją na Platformie Usług Elektronicz-
nych ZUS oraz płatnością za pomocą 
kodu otrzymywanego w SMS sprawdzi-
ła się. Rodzicie nie mają problemu z wy-
korzystaniem bonu – mówi prof. Gertru-
da Uścińska, prezes ZUS.
Szefowa ZUS przypomina, że realizacja 
tego świadczenia odbywa się na PUE 
ZUS. – Od 1 sierpnia 2020 r. rodzic dziec-
ka do 18. roku życia może aktywować 
bon na PUE ZUS. Wystarczy, że po wej-
ściu na naszą platformę uzupełni swoje 
dane kontaktowe, a następnie aktywuje 
bon. Po aktywacji rodzic otrzymuje spe-
cjalny kod, który należy pokazać pod-
miotowi turystycznemu podczas doko-
nywania płatności bonem. Każda płatność 
będzie potwierdzona jednorazowym 
kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS 
– wskazuje prezes ZUS. Profil na PUE ZUS 
można założyć m.in. przy pomocy Profi-
lu Zaufanego oraz bankowości elektro-
nicznej. Wszelkie informacje w tej spra-
wie znajdują się na stronie internetowej 
ZUS. Jest tam także dostępny film poka-
zujący, jak założyć profil na PUE. Pomo-
cą służą również pracownicy ZUS. Wy-
starczy zadzwonić na specjalną infolinię 
ZUS (numery na stronie). Zgodnie z prze-
pisami z bonu turystycznego mogą sko-
rzystać opiekunowie dzieci, którym przy-
znano świadczenie z programu Rodzina 

500 plus. ZUS ma ustawowy dostęp do 
bazy danych tych osób. Ważne jest, aby 
o bon starały się te same osoby, które 
wnioskowały o 500 plus. Wówczas wy-
generowanie bonu na Platformie Usług 
Elektronicznych (PUE ZUS) odbędzie się 
automatycznie i natychmiastowo. W ra-
zie ewentualnych problemów z weryfi-
kacją uprawnień do bonu przez system 
– organem wydającym decyzje o przy-
znaniu lub odmowie prawa do bonu jest 
Polska Organizacja Turystyczna.
– Zachęcam przedsiębiorców turystycz-
nych i organizacje pożytku publicznego, 
aby rejestrowali się do programu Polski 
Bon Turystyczny. Jest to wsparcie dla 
wielu polskich rodzin i krajowej turysty-
ki – powiedział wiceminister rozwoju, 
pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. 
Zwrócił uwagę, że dzięki bonowi rodzice 
z dziećmi mogą opłacić obozy sportowe, 
rehabilitacyjne, wspólne wakacje czy 
wycieczki jednodniowe.
– Obserwujemy systematyczny wzrost 
liczby aktywowanych bonów – zaznacza 
wiceprezes Polskiej Organizacji Tury-
stycznej Anna Salamończyk-Mochel. 
Oceniła, że zainteresowanie wypoczyn-
kiem w Polsce i wykorzystaniem bonu 
nie słabną, a lato będzie czasem rodzin-
nych podróży z Polskim Bonem Turystycz-
nym. Aby znaleźć się w bazie Polskiego 
Bonu Turystycznego, wystarczy wpisać 
się na listę prowadzoną przez Polską 
Organizację Turystyczną za pośrednic-
twem profilu PUE ZUS. PG
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Wybuch pandemii spowodował znaczące 
zmiany na europejskim rynku spożywczym. 
Ponieważ podczas pierwszej fali pandemii 
restauracje, biura i szkoły w większości kra-
jów były zamknięte, konsumenci pospiesznie 
zaczęli zaopatrywać się w artykuły spożyw-
cze zarówno w sklepach stacjonarnych, jak 
i w internecie, czego efektem był wyraźny 
wzrost obrotów na tym rynku. Według ra-
portu „Disruption and Uncertainty – State of 
Grocery Retail 2021”, opublikowanego przez 
firmy McKinsey & Company oraz EuroCom-
merce, w czasie pierwszego lockdownu 
w marcu 2020 r. sprzedaż artykułów spo-
żywczych na rynku europejskim odnotowa-
ła średni wzrost na poziomie 20 proc., a w ca-
łym 2020 r. na poziomie 10 proc.
Restrykcje wprowadzane w czasie lockdow-
nu wpłynęły na zwyczaje zakupowe. W Pol-
sce w ciągu ostatniego roku 14 proc. kupu-
jących zmieniło miejsce zakupów. Głównymi 
powodami takiej zmiany było zminimalizo-
wanie ryzyka infekcji oraz bliskość i wygoda 
sklepu. W konsekwencji Polacy rezygnowa-
li z zakupów w hipermarketach (ok. 7 proc. 
spadku przychodów ze sprzedaży artykułów 
spożywczych) na rzecz supermarketów oraz 
dyskontów (wzrost przychodów odpowiednio 
o 16,5 proc. i 13,6 proc.). I jak wskazano 
w raporcie McKinsey & Company oraz Eu-
roCommerce, w przypadku tych ostatnich 
można spodziewać się dalszych wzrostów, 
przynajmniej z dwóch powodów: po pierw-
sze, aż 26 proc. polskich konsumentów 
spodziewa się wydać więcej w 2021 r. 
w dyskontach, co jest to wynikiem dużo 
wyższym niż średnia europejska (wyno-
sząca 9 proc.), po drugie, w 2021 r. kon-

sumenci będą bardziej powściągliwi, jeśli 
chodzi o wydawanie pieniędzy, niż w 2020 
r. 37 proc. ankietowanych konsumentów 
z Europy oraz 35 proc. z Polski planuje 
znaleźć sposoby, by w 2021 r. robiąc za-
kupy spożywcze wydać mniej niż w roku 
ubiegłym. 

Internet nowym centrum 
zakupów spożywczych

Pandemia drastycznie przyspieszyła zwrot 
w kierunku zakupów w sieci i tendencja ta 
z pewnością będzie się umacniać. Sprze-
dawcy detaliczni produktów spożywczych 
byli zmuszeni niezwykle szybko dostosować 
się do nowej sytuacji, w której konsumenci 
oczekiwali nie tylko dostaw zamówionych 
artykułów do domu, ale także dostępności 
szerszego asortymentu, łatwego dostępu 
i tańszych opcji. W opinii ekspertów McKin-
sey & Company oraz EuroCommerce, nale-
ży spodziewać się, że ta zmiana będzie 
długotrwała. Tym bardziej że nawet połowa 
konsumentów, która rozpoczęła swoją przy-
godę z zakupami online podczas pandemii, 
nie zamierza wracać do dawnych nawyków. 

Bezprecedensowy rozwój sprzedaży deta-
licznej online, w tym produktów pierwszej 
potrzeby, takich jak żywność, potwierdza 
raport DPDgroup „Barometr E-shopper 2020”. 
Według niego w Unii Europejskiej w 2020 r. 
pojawiło się 15 mln nowych e-konsumentów, 
a pomiędzy marcem i grudniem sklepy spo-
żywcze odnotowały 95-proc. wzrost trans-

akcji online. Zmiany dotyczyły też rynku 
polskiego, który w ubiegłym roku zanotował 
bardzo dynamiczny wzrost liczby sklepów 
oferujących żywność przez internet (e-gro-
cery). – Czas pandemii i związanych z tym 
ograniczeń w handlu stał się niewątpliwe 
bodźcem do przyspieszonego rozwoju han-
dlu online i śmielszego wejścia do tego ka-
nału sklepów sprzedających do tej pory 
wyłącznie stacjonarnie. Najlepszym tego 
przykładem jest właśnie branża spożywcza 
(e-grocery). W marcu 2020 r. zajmowała ona 
drugie miejsce pod względem liczby nowo 
uruchamianych sklepów na platformie Sho-
per (po branży „książki i multimedia”). Na-
tomiast na koniec roku była pod tym wzglę-
dem zdecydowanym liderem. Przyrost 
sklepów w tej branży w stosunku do 2019 r. 
wyniósł aż 112 proc. – komentuje Artur Ha-
lik, dyrektor ds. sprzedaży spółki Shoper, 
która przygotowała raport „Nowy świat e-
-commerce”.

Produkty żywnościowe w sieci sprzedają 
zarówno duże sieci handlowe, jak i małe 
wyspecjalizowane sklepy. – Dużym powo-
dzeniem wśród konsumentów cieszą się np. 
małe i średnie sklepy internetowe, najczęściej 
ze zdrową żywnością, które walczą o klienta 
ciekawym asortymentem i profesjonalną 
obsługą. Kupujący wdzięczni są im za to, że 
zakupy mogą robić o każdej porze, bez wy-
chodzenia z domu, a przede wszystkim bez 
obaw, że otrzymają jakościowo gorszy towar 
niż klient sklepu stacjonarnego. Duże zna-
czenie ma w tym wszystkim oczywiście 
obsługa logistyczna, a także firmy kurierskie, 
które zdały egzamin w czasie pandemii, 

przyczyniając się do większej popularyzacji 
e-zakupów– podkreśla Artur Halik.

Rośnie wartość koszyka 
zakupowego

W obliczu wzrostu roli e-commerce sieci 
handlowe musiały w zdecydowany sposób 
zawalczyć o uwagę potencjalnych klientów. 
Dlatego też w minionym roku standardem 
stało się kreatywne formatowanie oferty 
produktowej. – Wzrosła np. popularność 
wielopaków, opakowań familijnych, licznych 
promocji obejmujących artykuły szczególnie 
pożądane. W okresie największych zaostrzeń 
szczególnym powodzeniem cieszyły się 
produkty sypkie spożywcze czy chemia do 
dezynfekcji. Analizując koszyk zakupowy 
Polaków, odnotowaliśmy również wyraźny 
wzrost zainteresowania produktami z kate-
gorii: słodycze i alkohol – informuje Patryk 
Górczyński, dyrektor zarządzający ASM 
Sales Force Agency. Jak wynika z badań, 
konsumenci zaczęli robić zakupy rzadziej, 
ale jednorazowo ich koszyk miał wyższą 
wartość. Producenci dostrzegli tę tendencję 
i oferowali promocje specjalne czy formaty 
opakowań, które zaspokajały potrzeby oraz 
oczekiwania klientów, które w dobie pande-
mii wcale nie zmalały, a wręcz przeciwnie 
– wzrosły.
Ciekawym trendem 2020 r. związanym z han-
dlem było także wejście do sprzedaży inter-
netowej nowych branż. – Takim przykładem 
jest gastronomia. Dla części przedsiębiorców 
był to skok na głęboką wodę, ale świetnie 
posłużył jako dodatkowy kanał dystrybucji, 
który w przyszłości może stać się kluczowy. 
I choć wiązało się to niejednokrotnie z po-
znaniem nowej technologii, czas i przykłady 
restauracji z powodzeniem uruchamianych 
na oprogramowaniu Shoper pokazały, że to 
atrakcyjna i niezagospodarowana dotąd 
nisza – wskazuje Oliwia Tomalik, szef mar-
ketingu spółki Shoper. 

Popularność e-zakupów 
będzie rosła 

Efektem pandemii było to, że na zakupy 
przez internet otworzyli się nowi klienci, 
którzy dotychczas korzystali z kanału trady-
cyjnego. Konsumenci w obliczu obostrzeń 
związanych z handlem, a także np. przeby-
waniem na kwarantannie, zostali niejako 
zmuszeni do zmiany nawyków i poszukiwa-
nia nowych kanałów zakupowych, tzn. przej-
ścia na model zakupowy online. Szacuje się, 
że obecnie przez internet kupuje już ok. 
70 proc. Polaków, a w ich koszykach zaku-
powych coraz częściej pojawiają się produk-
ty spożywcze. 
Z pewnością po wygaśnięciu pandemii jakaś 
część konsumentów, obecnie kupujących 
żywność w sieci, wróci do tradycyjnych na-
wyków, realizując swoje potrzeby zakupowe 
w stacjonarnych sklepach czy na bazarach. 
Nadal też w tradycyjny sposób będziemy 
kupowali produkty świeże, takie jak pieczy-
wo, owoce czy warzywa. Chociaż i w tym 
segmencie wiele się zmienia. Niektóre skle-
py online zapewniają już szybką dostawę 
produktów świeżych po atrakcyjnych cenach. 
Wszystko jednak wskazuje na to, że popu-
larność zakupów online żywności będzie 
rosła. Sprzyjać temu będzie rozwój techno-
logiczny, a także rosnąca skłonnoś ludzi do 
wygodnych zakupów przez internet. PG
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Coraz  
więcej  

żywności  
kupujemy 

online 
Pandemia COVID-19 zmieniła 

nawyki zakupowe polskich 
konsumentów. Wprowadzone 
ograniczenia w działalności 

sklepów tradycyjnych 
spowodowały wzrost znaczenia 
handlu online (e-commerce). 

Dotyczy to też rynku produktów 
żywnościowych, które coraz 
częściej zaczęliśmy kupować 

poprzez internet.
Tekst Andrzej Ratajczyk
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Cukier krzepi – ten znany polski slogan 
reklamowy z okresu międzywojennego 
nabiera we współczesnym świecie cał-
kiem nowego znaczenia. Chociaż w po-
tocznej świadomości ciągle jeszcze 
cukier i jego spożywanie kojarzy się – 
zupełnie zresztą niesłusznie – z różnymi 
niekorzystnymi następstwami dla zdro-
wia, to według aktualnych badań cukier, 
a więc węglowodany, stanowi jeden z naj-
ważniejszych składników naszej diety 
– niezbędny dla rozwoju i prawidłowego 
funkcjonowania organizmu.

Cukier i zdrowie

Jeśli chce się zachować dobre zdrowie 
i żelazną kondycję, wcale nie trzeba, 
a wręcz nie należy porzucać węglowo-
danów. Najważniejsze dla profilaktyki 
zdrowotnej jest natomiast dbanie o zróż-
nicowaną dietę, aktywny wypoczynek, 
unikanie stresów i siedzącego trybu 
życia, i przede wszystkim regularne 
odżywianie. 
Szukając przyczyn rozmaitych schorzeń, 
słyszymy często, że jedną z nich jest 
właśnie współczesny nieprawidłowy styl 
odżywiania. Jedną z ofiar takiego stwier-
dzenia – obok nadmiaru witamin czy 
kalorii oraz zbyt tłustej diety – pozosta-
je cukier. Tymczasem według obecnego 
stanu wiedzy uznanie jednego składnika 
diety za zdrowy bądź niezdrowy jest 
nieuzasadnione, ponieważ zawsze trze-
ba brać pod uwagę całościowy tryb 
życia i odżywiania. Również przypusz-
czenie, jakoby spożywanie cukru w du-
żych ilościach wywoływało choroby 
serca i układu krążenia, opiera się na 
przestarzałych badaniach. Większość 
naukowców jest zdania, że nie odgrywa 
on praktycznie żadnej roli w powstawa-
niu cukrzycy związanej z uwarunkowa-
niami genetycznymi.
Podobne mity towarzyszą też profilak-
tyce stomatologicznej. Choć jest ona 
upowszechniana od lat, wciąż wiele osób 
twierdzi, że to cukier powoduje próch-
nicę zębów. Teza o ścisłym związku 
między chorobą a spożyciem cukru jest 
bezzasadna. Aby doszło do próchnicy, 
konieczne jest równoczesne zaistnienie 
kilku czynników: nalotu na zębach, bak-
terii wytwarzających kwasy oraz fermen-
tujących węglowodanów. Nie ma także 
znaczenia, czy źródłem tych węglowo-
danów są banany, miód, artykuły spo-
żywcze zawierające cukier lub też prze-
kąski ze skrobią. Decyduje ich czas 
pozostawania w jamie ustnej. Dlatego 
kto często usuwa osad myjąc zęby pastą 
zawierającą fluor, aktywnie zapobiega 
próchnicy.
Aktualne międzynarodowe badania prze-
prowadzone przez specjalistów Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) 
dowodzą, że cukier spożywany w nor-
malnych ilościach nie ma żadnych ne-
gatywnych skutków dla zdrowia.
To znakomite informacje dla wszystkich 
tych, którzy uwielbiają słodką przekąskę 
między posiłkami czy pyszny owocowy 
deser po obiedzie. 
Na szczęście nie zanosi się, aby w Polsce 
zabrakło cukru. Dba o to powstała w 2002 
r. w wyniku konsolidacji spółek cukrowych 
należących do Skarbu Państwa Krajowa 
Spółka Cukrowa (KSC). Podstawą do po-

wołania KSC była decyzja Sejmu, który 
w 2001 r. przyjął ustawę o regulacji ryn-
ku cukru, zakładającą połączenie nie-
sprywatyzowanych wcześniej spółek 
cukrowych i spółek-cukrowni w jeden 
duży podmiot zdolny do sprostania kon-
kurencji firm zagranicznych. Z perspek-
tywy czasu można powiedzieć, że ten 
pomysł zdał egzamin na szóstkę. 
Obecnie KSC jest jednym z największych 
w Europie, a także ‒ z ponad 40-proc. 
udziałem w rynku ‒ największym w Polsce 
producentem cukru białego. Przedsię-
biorstwo coraz mocniej zaznacza swoją 
obecność również w innych segmentach 
rynku rolno-spożywczego. Chociaż pod-
stawowym przedmiotem działalności KSC 
jest produkcja i sprzedaż cukru oraz 
handel wyrobami powstałymi w trakcie 
jego wytwarzania, to spółka działa rów-
nież m.in. w przetwórstwie owocowo-
-warzywnym. W skład grupy kapitałowej 
KSC wchodzą: Przedsiębiorstwo Zbożo-
wo-Młynarskie „Młyny Stoisław”, Przed-
siębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego 
„Trzemeszno”, lubelska Fabryka Cukierków 
„Pszczółka” czy Zakład „Polskie Przetwo-
ry” we Włocławku, produkujący przetwo-
ry z polskich owoców i warzyw. Dzięki 
temu KSC jako strategiczna spółka Skar-

bu Państwa jest jednym z największych 
zintegrowanych producentów żywności 
w Polsce, z dużymi szansami na dalszą 
ekspansję zarówno na rynku krajowym, 
jak i na rynkach zagranicznych.

Polski Cukier na Bliskim 
Wschodzie

– Krajowa Spółka Cukrowa w przyszłości 
stanie się swojego rodzaju stymulatorem 
rynku rolnego dzięki powstającej Krajowej 
Grupie Spożywczej – informował niedaw-
no w Lublinie Tomasz Olenderek, członek 
zarządu KSC podczas II Forum Regionów 
Trójmorza. – Poprzez jeden z najbardziej 
nowoczesnych terminali wysyłkowych 
w Gdańsku otwieramy się na dalsze ryn-
ki zbytu, m.in. na Bliski Wschód, gdzie 
błyskawicznie staliśmy się najbardziej 
znaczącym eksporterem – wskazał przed-
stawiciel firmy. Jak dodał, w tej chwili 
kupując cukier np. w Izraelu, mamy dużą 
szansę, że trafimy na Polski Cukier.
Bo właśnie pod marką Polski Cukier KSC 
sprzedaje swoje produkty. Marka, która 
istnieje od chwili powołania firmy, jest 
postrzegana przede wszystkim przez 

pryzmat narodowego charakteru spółki, 
która jest obecnie jedynym polskim 
producentem na rodzimym rynku.
Zgodnie ze strategią marki Polski Cukier 
uruchomiona została pierwsza odsłona 
kampanii reklamowej 360° dla marki Pol-
ski Cukier, oparta na haśle „Polski Cukier 
daje początek polskim wypiekom”. Nowa 
idea kreatywna ma na celu zbudowanie 
pozytywnego wizerunku marki oraz od-
świeżenie jej pozycjonowania na rynku.

Współpraca 
z plantatorami

Podstawą sukcesu KSC jest zachowanie 
najwyższych standardów – zarówno 
w obszarze technicznym, jak i społecz-
no-ekonomicznym – przy współpracy 
z rodzimymi rolnikami produkującymi 
buraka cukrowego. Zresztą do najważ-
niejszych swoich zadań spółka zalicza 
zarówno rozwój w Polsce uprawy tej 
rośliny okopowej, będącej dla niej su-
rowcem o znaczeniu strategicznym, jak 
również szerokie wsparcie dla plantato-
rów i polskiej wsi.
Przy aktywnym udziale KSC powstał Ko-
deks dobrych praktyk w produkcji bura-
ków cukrowych, zawierający wytyczne 
dotyczące ich uprawy. Spółka chętnie 
dzieli się swoją wiedzą z rolnikami poprzez 
internetowy serwis plantatorski czy kwar-
talnik „Polski Cukier”. KSC organizuje 
także liczne szkolenia i konferencje bran-
żowe z udziałem naukowców i praktyków, 
a także cieszące się dużym uznaniem 
i frekwencją spotkania branżowe, jak 
„Warsztaty polowe” czy „Dni Pola”.
Obecnie KSC oferuje największe stawki 
za buraki na polskim rynku, tj. 28 euro 
za tonę w sezonie 2021/22 oraz 30 euro 
za tonę w sezonie 2022/23. Istotnym 
wsparciem dla plantatorów są organi-
zowane przez KSC fundusze pomocowe. 
Program Pomocowy dla Plantatorów 
Buraka Cukrowego przy spółce istnieje 
od 2011 r. Umożliwia on realizację dzia-
łań interwencyjnych w przypadku zaist-
nienia wyjątkowo trudnych warunków 
dla tej uprawy. Program w ostatnich 
latach wykorzystywano przy wspieraniu 
producentów, którzy musieli dokonywać 
przesiewów plantacji z powodu suszy, 
szkodników czy występowania chorób 
roślin. KSC współpracuje też z polskimi 
producentami owoców i warzyw, dostar-
czającymi swoje płody rolne do zakładów 
KSC. W połączeniu z cukrem powstają 
z nich pyszne przetwory, którymi mo-
żemy się delektować przez cały rok.
Nie bójmy się cukru. Upodobanie do 
słodyczy jest zjawiskiem naturalnym, 
coraz częściej uznawanym za wrodzoną 
cechę człowieka.
Jednocześnie cukier (sacharoza) w pier-
wotnym znaczeniu tego słowa jest pro-
duktem całkowicie naturalnym. Powsta-
je bowiem w procesie fotosyntezy we 
wszystkich roślinach i poczynając od 
wschodu buraków, poprzez proces tech-
nologiczny, aż do zapakowania cukru 
w torebki nie ulega żadnym chemicznym 
zmianom. W cukrowniach wypłukuje się 
go z buraków za pomocą gorącej wody. 
Roztwór jest następnie filtrowany i za-
gęszczany poprzez odparowanie. Tym 
sposobem tworzą się naturalne krysz-
tałki, które po osuszeniu są pakowane 
i sprzedawane jako cukier dla gospo-
darstw domowych. PG

Polski cukier 
– niezbędny 
i smaczny 

składnik naszej 
codziennej 

kuchni
Powstała na początku XXI w. na zgliszczach 

polskiego przemysłu cukrowniczego Krajowa 
Spółka Cukrowa S.A. odpowiada dziś za ponad 
40 proc. krajowego rynku cukru. Firma coraz 

prężniej działa też w kolejnych segmentach rynku 
rolno-spożywczego, a jej produkty coraz częściej 
zapełniają ostatnio półki zagranicznych sklepów. 

Bez Polskiego Cukru nie można dziś też sobie 
wyobrazić naszych codziennych posiłków.

Tekst Paweł Woźniak
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Wzrost eksportu był wynikiem rosnącej 
aktywności gospodarczej polskich przed-
siębiorców, dobrego przygotowania kra-
jowych firm do funkcjonowania w warun-
kach pandemii oraz utrzymującego się 
popytu na polskie produkty na rynku 
międzynarodowym. Konkurencyjność ce-
nową polskich produktów rolno-spożyw-
czych wspierał korzystny dla eksporterów 
kurs złotego względem euro.
Ponad 70 proc. wpływów z eksportu pro-
duktów rolno-spożywczych uzyskano ze 
sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. 
Jednak nasze produkty rolno-spożywcze 
trafiają aż do 190 krajów na wszystkich 
kontynentach, co świadczy o popularności 
polskiej żywności.

Eksport na 10 mld euro

Na rynku unijnym sprzedaliśmy w ciągu 
pięciu pierwszych miesięcy tego roku to-
wary o wartości ponad 10 mld euro, co 
oznaczało wzrost o 5,6 proc. w stosunku 
do analogicznego okresu 2020 r. Najwięk-
sze przychody z eksportu uzyskano ze 
sprzedaży do Niemiec, Francji, Niderlandów, 
Włoch i Czech. Do krajów pozaunijnych 
wyeksportowaliśmy produkty rolno-spo-
żywcze o wartości 4,2 mld euro – najwięcej 
do Wielkiej Brytanii, na Ukrainę, do Arabii 
Saudyjskiej, Rosji i USA.
W strukturze towarowej eksportu domi-
nowało mięso i produkty mięsne (głównie 
mięso drobiowe, przetwory mięsne, mię-
so wołowe i wieprzowe), ziarno zbóż 
i przetwory, tytoń i wyroby tytoniowe, 
produkty mleczne, wyroby cukiernicze 
oraz ryby i przetwory rybne.
Także import towarów rolno-spożywczych 
w ciągu pięciu pierwszych miesięcy tego 
roku był o ponad 2 proc. wyższy niż przed 
rokiem, osiągając 9,7 mld euro, co po-
twierdza ożywienie na polskim rynku 
i wzrost konsumpcji. Jednak od stycznia 
do maja br., w porównaniu do roku ubie-
głego polski eksport towarów rósł w tem-
pie szybszym od importu, co skutkowało 
7,6-proc. wzrostem dodatniego salda 
wymiany handlowej, które wyniosło 4,7 
mld euro.
W ubiegłym roku w strukturze przychodów 
uzyskanych z eksportu produktów rolno-
-spożywczych dominowały: żywiec, mięso 
i jego przetwory, ziarno zbóż i przetwory, 
tytoń i wyroby tytoniowe, cukier i wyroby 
cukiernicze, produkty mleczne oraz ryby i prze-
twory. Łączny eksport wymienionych grup 
towarowych wygenerował ponad 66 proc. 
wpływów uzyskanych z całego eksportu 
produktów rolno-spożywczych z Polski. Jed-
nak są produkty, które nie dominują w eks-
porcie, bo oferowane są tylko sezonowo, ale 
i tu jesteśmy liderami. Do takich towarów 
należą m.in. maliny i truskawki.

Wymagająca malina

Właśnie trwa sezon na maliny. Polska jest 
piątym producentem malin na świecie 
i liderem w Unii Europejskiej, większość 
zbiorów jest eksportowana, głównie do 
Niemiec – informuje Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Największymi 
producentami malin są: Federacja Rosyjska, 
Meksyk, Serbia i Stany Zjednoczone. Udział 
naszego kraju w światowej produkcji malin 
w 2019 r. wynosił 9 proc. W Unii Europej-
skiej Polska jest liderem na rynku malin 

z 51-proc. udziałem w produkcji (dane za 
2020 r.). Liczącym się producentem jest 
również Hiszpania i Portugalia. Maliny to 
trzeci pod względem skali produkcji, po 
truskawkach i porzeczkach, gatunek owo-
ców jagodowych uprawianych w Polsce, 
z 23-proc. udziałem w zbiorach owoców 
jagodowych w 2020 r.
Maliny należą do roślin dość trudnych w upra-
wie. Do uzyskania wysokich, dobrej jakości 
plonów konieczne są duże nakłady inwe-
stycyjne na budowę tuneli foliowych i na-
wodnienia oraz na nasadzenia odmian 
charakteryzujących się walorami smako-
wymi, wysoką plennością i odpornością na 
choroby. W latach 2012–2020 średnie plony 
tych owoców w Polsce kształtowały się 
w granicach 2,6–4,5 t/ha. Najwięcej malin 
uprawia się w województwie lubelskim. 
Zbiory w tym województwie w latach 2012–
2019 stanowiły 71–85 proc. krajowej pro-

dukcji malin. Plantacje tych owoców znaj-
dują się także w woj. mazowieckim, 
zachodniopomorskim, podkarpackim. Znacz-
na część krajowych zbiorów malin jest 
przeznaczana na eksport. W latach 2012–2020 
eksport malin świeżych stanowił od 7 proc. 
do 23 proc. zbiorów, a malin mrożonych od 
41 proc. do 73 proc. zbiorów. Jak wskazuje 
KOWR, w polskim sadownictwie dominuje 
uprawa malin z przeznaczeniem dla prze-
mysłu przetwórczego, głównie na mrożon-
ki. W latach 2012–2020 wywóz malin mro-
żonych kształtował się w przedziale od 
47 tys. ton do 64 tys. ton. Największym 
odbiorcą malin mrożonych z Polski były 
Niemcy, do których wywożono od 16,3 tys. 
ton do 20,9 tys. ton, tj. 30–36 proc. wolu-
menu eksportu tych owoców. Znaczne 
ilości malin mrożonych sprzedawano również 
do Belgii, a także do Wielkiej Brytanii, Ho-
landii, Francji, na Białoruś i do Szwecji.

Ceny skupu w górę

Zdaniem Bożeny Noseckiej z Instytutu Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej, trzeba się spodziewać, że ceny malin 
w tym roku będą raczej wysokie. Przede 
wszystkim może zadecydować o tym bardzo 
duży popyt ze strony przetwórstwa. Jak 
zaznacza ekspertka, przemysł nie ma za-
pasów malin i obecnie stara się pozyskać 
jak najwięcej towaru. Świadczą o tym wy-
sokie ceny skupu. Ich skup rozpoczął się od 
ceny 10 zł/kg za klasę ekstra, podczas gdy 
w ubiegłym roku płacono 5 zł/kg. Cena 
jednak szybko podskoczyła do 12 zł/kg. Dla 
plantatorów to świetna prognoza. – Jest to 
absolutna rewelacja – oceniła ekspertka. 
W 2020 r. zbiory malin były dość dobre – na 
poziomie 116 tys. ton wobec 75,7 tys. ton 
rok wcześniej, ale nie wiadomo, jak to będzie 
w tym roku, bo pogoda nie była sprzyjająca 
do upraw malin i letnich odmian będzie 
prawdopodobnie mniej. Trzeba więc liczyć 
na dobre zbiory tzw. maliny jesiennej.
Polska systematycznie promuje swoją żywność. 
KOWR wspólnie z Biurem Polskim w Tajpej 
oraz Zagranicznym Biurem Handlowym Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu w Tajpej zorgani-
zował pod nazwą „Polish Apple Night” promo-
cję polskich jabłek nawet na dalekim Tajwanie. 
Tajwańscy goście mieli okazję spróbować 
wysłanych z Polski specjalnie na to wydarze-
nie świeżych jabłek, pochodzących od firm 
sadowniczych z uprawnieniami eksportowymi 
na Tajwan. W wydarzeniu udział wzięło ok. 50 
osób reprezentujących instytucje państwowe, 
firmy importowe, stowarzyszenia branżowe 
i sieci handlowe oraz media branżowe. Polskie 
jabłka uzyskały dopuszczenie do rynku taj-
wańskiego pod koniec 2019 r. Aktualnie na 
liście zatwierdzonej przez Tajwański BAPHIQ 
(Bureau of Animal and Plant Health Inspection 
and Quarantine) znajduje się 15 podmiotów 
sadowniczych z Polski. Rynek tajwański jest 
obiecujący, ale jednocześnie bardzo wyma-
gający. Z uwagi na klimat Tajwańczycy więk-
szość jabłek importują, głównie z USA, Chile, 
Nowej Zelandii i Japonii. Popularne są odmia-
ny Gala i Fuji. Jabłka są popularnym owocem, 
traktowanym jako deser i przekazywanym 
często w formie prezentu. Rocznie konsumu-
je się ok. 6–7 kg jabłek na osobę.

Truskawkowe podium

Słynne na rynkach światowych są też polskie 
truskawki. Są one najpopularniejszymi owo-
cami jagodowymi uprawianymi w Polsce. 
Skala produkcji tych owoców sprawia, że 
Polska jest zaliczana do grona czołowych 
producentów w Unii Europejskiej. Nasz kraj 
zajmuje drugie miejsce po Hiszpanii, a udział 
produkcji krajowych truskawek w produkcji 
unijnej przekracza 16 proc. W Polsce dostęp-
nych jest wiele odmian truskawek o zróżnico-
wanych terminach owocowania. Popularnymi 
odmianami wczesnymi i średniowczesnymi 
są m.in.: Alba, Polka, Senga Sengana. Po-
wszechnie uprawianymi odmianami późnymi 
i bardzo późnymi są m.in.: Perła, Malwina, 
Albion. Znaczący wolumen zbiorów truskawek 
kierowany jest na eksport – ponad 50 proc. 
Na rynki zagraniczne sprzedawane są przede 
wszystkim truskawki w postaci mrożonej, 
a Polska zaliczana jest do największych glo-
balnych ich eksporterów. Truskawki mrożone 
są eksportowane przede wszystkim do Niemiec, 
Holandii i Francji. Znacznie mniejszy jest eks-
port truskawek świeżych. PG

Malina  
i truskawka  

polskim hitem
Z danych resortu rolnictwa wynika, że w pięciu 
pierwszych miesiącach tego roku uzyskaliśmy 

bardzo dobre wyniki w handlu artykułami rolno-
spożywczymi. Od stycznia do maja wartość 

eksportu w tej branży wzrosła o blisko 4 proc. 
w porównaniu z takim samym okresem roku 
ubiegłego i osiągnęła 14,5 mld euro. Wśród 

polskich hitów eksportowych jest nie tylko żywność 
przetworzona, ale i owoce – w tym sezonowe – 

takie jak maliny i truskawki. 

Tekst Mariusz Andrzej Urbanke
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1.  
Pieniądz,  

który buduje wspólnotę
Wprowadzając jęczmień jako walutę komplementarną w stosunku do srebra, Hammurabi 

z pewnością nie wiedział, że stanie się pionierem rozwiązania, które w XX w. zyska szczególnie 
wielu zwolenników. Waluty komplementarne, których nie należy mylić z kryptowalutami, dają 
teoretyczne i praktyczne podstawy do tworzenia gospodarki obfitości opartej na współpracy 

w miejsce dominującej dziś gospodarki niedoboru opartej na rywalizacji. W szczególności 
waluty lokalne i społecznościowe niwelują inflacjogenne skutki nieadekwatnej alokacji 

pieniądza oraz ograniczają inflację, której widmo coraz częściej kształtuje obecnie decyzje 
i wybory uczestników wymiany handlowej w Polsce i na świecie. 

Tekst Anna Woźniak

W lipcu świat obiegły informacje o istot-
nych wzrostach stóp inflacji w różnych 
częściach naszego globu. W Stanach 
Zjednoczonych wskaźnik cen koszyka 
towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł 
w czerwcu o 5,4 proc. w porównaniu 
z rokiem ubiegłym, osiągając najwyższy 
poziom od sierpnia 2008 r. Analogiczny 
wskaźnik w Nowej Zelandii wzrósł w dru-
gim kwartale w najszybszym tempie od 
około dekady do 3,3 proc. W Polsce in-
flacja wyniosła w czerwcu 4,4 proc. rok 
do roku. Tym samym pod względem 
tempa jej wzrostu zajmujemy drugie 
miejsce w Unii Europejskiej, po Węgrzech, 
gdzie sięga ona 5,3 proc. 
Nasilenie się inflacji w Polsce sprowo-
kowało wielu ekspertów i komentatorów, 
także zagranicznych, do debaty nad 
stosownymi sposobami zapobiegania 
temu zjawisku. Zazwyczaj jednak spo-
soby te postrzegane są jednowymiaro-
wo. Analiza sprowadza się bowiem do 
dyskusji nad stopami procentowymi, 
których podwyższenie zdaniem wielu 
zahamowałoby rosnące ceny i zagroże-
nie destabilizacją gospodarki. Warto 
pamiętać jednak, że presja na podwyż-

szanie stóp procentowych często mo-
tywowana jest wąskim interesem mię-
dzynarodowych banków i instytucji 
finansowych i ma niewiele wspólnego 
z rzeczywistym i gruntownym wzrostem 
gospodarczym.  
Ponadto inflacja w Polsce ma wiele do-
datkowych źródeł, takich jak rosnące na 
całym świecie ceny paliw i surowców, 
regulacje unijne w zakresie energetyki, 
podatki, opłaty i rosnące koszty funkcjo-
nowania przedsiębiorstw oraz zwiększa-
jąca się masa pieniądza w gospodarce 
spowodowana skupowaniem przez NBP 
obligacji skarbowych. 
Część ekspertów przyznaje, że sytuacja 
jest niepokojąca. Inni twierdzą, że obawy 
są mocno przesadzone. Tak czy inaczej, 
jako że zjawisko inflacji niesie ze sobą 
zagrożenia, które często ujawniają się 
dopiero w okresie długoterminowym, 
warto zawczasu przyjrzeć się nie tylko 
konwencjonalnym i krótkookresowym 
sposobom na przezwyciężanie negatyw-
nych skutków inflacji, ale także sposobom 
niekonwencjonalnym, które w przeszło-
ści okazały się w walce z nią wielce 
skuteczne.

Inflacja jako zjawisko 
pieniężne

Zgodnie z poglądem Miltona Friedmana 
inflacja jest zjawiskiem pieniężnym. 
Oznacza to, że wzrost cen nie jest spo-
wodowany większą wartością towarów 
i usług, ale mniejszą wartością pieniądza. 
Każdy rodzaj emisji, który zwiększa jego 
całkowitą podaż bez zwiększania ilości 
towarów i usług na rynku, jest inflacjo-
genny. Zazwyczaj jednak to nie ilość 
pieniądza per se powoduje inflację, jak 
się powszechnie uważa, ale podstawa, 
na której jest on tworzony. Część pienię-
dzy w obiegu może być niewłaściwie 
emitowana bądź alokowana. Na przykład 
pożyczki udzielone na nieadekwatnych 
zasadach powodują zawyżenie podaży 
pieniądza. Zbyt dużo pieniędzy zaczyna 
gonić zbyt małą ilość dóbr. Wyczuwając 
obecność tego nadmiaru, sprzedawcy 
podnoszą ceny, aby to zrekompensować. 
Inni gracze rynkowi podążają ich śladem, 
o ile pozwala im na to ich siła rynkowa. 
Najmniejsze pole manewru mają osoby 

żyjące ze stałego dochodu, zmuszone 
do zakupu droższych towarów i usług, 
i to tych uczestników obrotu gospodar-
czego inflacja krzywdzi najmocniej.
Standardowym sposobem na inflację jest 
ograniczanie podaży pieniądza, czyli 
leczenie organizmu poprzez upuszczanie 
krwi z systemu. Realna wartość dodana 
w gospodarce nie pochodzi jednak z ogól-
nie pojętej masy pieniądza w niej krą-
żącego, ale z wysiłku wytwórców. Dlate-
go emitowany pieniądz powinien mieć 
pokrycie w produkowanych dobrach. 
Jeżeli natomiast jest przeznaczony na 
pokrycie innych potrzeb, na przykład 
długu państwowego, jest pieniądzem 
inflacjogennym.  

Odbudowa Babilonu 

Gdy w 1792 r. przed Chrystusem do 
władzy w Babilonie doszedł Hammura-
bi, odkrył, że jego królestwo pozosta-
wało mocno wyczerpane prowadzeniem 
długich wojen, a gospodarka i pieniądz 
oparty na srebrze osłabione. Hammu-
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rabi planował odbudowę królestwa, co 
jednak wymagało dodatkowych środków. 
Jednocześnie jednym z najpoważniej-
szych problemów była chroniczna infla-
cja. Władca stanął przed pozornie nie-
rozwiązywalnym dylematem: pragnął 
odbudować państwo, na co potrzebował 
pieniędzy, a zatem musiał rozszerzyć 
ich podaż, co z kolei zwiększałoby jego 
ilość w obiegu, przyspieszało tempo 
wzrostu inflacji i pogorszyło sytuację 
gospodarczą kraju.  
Hammurabi znalazł rozwiązanie, które 
zostało uregulowane zapisem w jego 
Kodeksie. Postanowił, że na terenach 
wiejskich jedynym akceptowalnym środ-
kiem płatniczym będzie pieniądz rolniczy 
– jęczmień, który dwa tysiące lat wcze-
śniej był na tamtych terenach powszech-
nie używany jako oficjalny pieniądz. 
Srebro – od tysiąca lat stosowane jako 
oficjalny środek płatniczy Babilonu – 
miało pozostać pieniądzem krążącym 
jedynie w wymianie handlowej na tere-
nach miejskich.  
Wszystkie osoby pracujące na roli i sprze-
dające towary na wsiach miały rozliczać 
się w zbożu. Ustalono harmonogram 
stosownych opłat w skali zatwierdzonej 
przez króla. Wyznaczono również wartość 
płodów rolnych. Tym samym Hammura-
bi ustanowił rygorystycznie kontrolowa-
ną podaż pieniądza oraz kontrolę płac 
i cen na obszarach wiejskich, co zapo-
biegało wzrostowi cen produktów rolnych.
Kodeks określał także skalę płac doko-
nywanych w srebrze za pracę osób za-
trudnionych lub oferujących usługi w mia-
stach – krawców, cieśli, murarzy, 
rzemieślników i lekarzy. Tu także wpro-
wadzono kontrolę płac i cen produktów 
i usług.
Mimo pewnych niedogodności praktycz-
nych rozwiązanie przyniosło szereg ko-
rzyści. Produkcja i wymiana handlowa 
na wsiach mogła się rozwijać. Jednocze-
śnie w aktywność tę nie trzeba było 
angażować części srebra, która wcześniej 
byłaby wydatkowana na zakup produktów 
rolnych. Te środki mogły zostać wyko-
rzystane przez Hammurabiego na po-
krycie kosztów odbudowy królestwa bez 
jednoczesnego wzrostu inflacji. 

Komplementarność 
walutowa

Hammurabi z pewnością nie wiedział, że 
był pionierem rozwiązań, które w XX w. 
miały zyskać szczególnie wielu zwolen-
ników – pluralizmu walutowego i kom-
plementarności walutowej. Klasycznym, 
acz mało korzystnym dla gospodarki 
państwowej przejawem pluralizmu wa-
lutowego jest używanie w obiegu gospo-
darczym w czasie kryzysu mocnych 
walut zagranicznych, zazwyczaj dolara. 
Mówi się wówczas o konkurencyjności 
walutowej, która zakłada, że formy pie-
niądza są wzajemnymi substytutami, 
dzięki którym racjonalni agenci mogą 
dokonywać wyborów w odniesieniu do 
używanych walut. 
Jednak relacja między jęczmieniem 
a srebrem zaistniała w ramach planu 
Hammurabiego nie miała charakteru 
rywalizacji, ale wyróżniała się komple-
mentarnością. I to ten drugi rodzaj 
pluralizmu, jak dowodzi szereg przy-
padków jego wykorzystania w praktyce, 
jest metodą szczególnie skuteczną przy 

niwelacji inflacji i pobudzaniu wzrostu 
gospodarczego. 
Gdy niedobór pieniądza w gospodarce 
ma charakter lokalny lub dotyczy okre-
ślonej grupy społecznej, wzrost podaży 
pieniądza narodowego może nie wyeli-
minować całkowicie problemu lub może 
to zrobić jedynie kosztem powszechnej 
inflacji. Waluta komplementarna ma 
potencjał łagodzenia tej niedoskonałości 
systemu opartego jedynie na pieniądzu 
centralnym. W sytuacjach, gdy waluta 
narodowa nie zapewnia obsługi wszyst-
kim możliwym przypadkom wymiany 
w podsystemie gospodarki, który ma 
silne wewnętrzne powiązania ekonomicz-
ne, waluta komplementarna istotnie 
koryguje ten problem.
Jako że w dyskutowanych podsystemach 
relacje oparte są albo na bliskości geo-
graficznej podmiotów, albo na wspólno-
cie ich celów, mówimy zazwyczaj o wa-
lutach lokalnych lub społecznościowych. 
Najczęściej przybierają one formę cer-
tyfikatu pieniężnego lub pieniądza opar-
tego na systemie wzajemnego kredytu, 
lub kombinacji tych dwóch formuł.

Szyling z Wörgl 

Certyfikaty pieniężne są zabezpieczo-
ne bezpośrednio i mogą być wymienia-
ne według stałej stawki na towary lub 
na legalny środek płatniczy. Klasycznym 
przykładem waluty lokalnej, której 
nadano postać certyfikatu pieniężnego, 
był austriacki Wörgl Schilling. Gospo-
darka Austrii ucierpiała po pierwszej 
wojnie światowej. W latach 20. doświad-
czyła hiperinflacji w wysokości sięga-
jącej 3000 proc., aby w latach 30. 
wkroczyć w okres deflacji. Certyfikat 
został wyemitowany w czasie kryzysu 
w latach 1932–1933.
Oficjalnie certyfikat nosił nazwę „kuponu 
za świadczone usługi”. Wystawiono 32 
tys. kuponów opartych na 32 tys. szy-
lingów austriackich w lokalnym banku. 
Certyfikaty weszły do obiegu za pośred-
nictwem osób zatrudnionych przez gmi-
nę. Otrzymywali oni połowę swojej pen-
sji w szylingach, a połowę w kuponach. 
W każdej chwili kupony mogły być wy-
mienione na szylingi za opłatą 2 proc. 
prowizji. 
Istotnym elementem systemu kuponów 
był mechanizm utraty ich wartości: 
stawały się bezwartościowe co miesiąc 
w wyznaczonym terminie, chyba że 
właściciel wykupił znaczek rewaluacyj-
ny za 1 proc. wartości nominalnej. Od-
biorcy wydawali kupon jak najszybciej 
po otrzymaniu, aby uniknąć konieczno-
ści uiszczania opłaty skarbowej. Kupon 
można było wykorzystać do opłacenia 
podatków, co zachęcało lokalnych przed-
siębiorców do ich przyjmowania. 
Emisja kuponów pozwoliła nie tylko na 
opłacanie bieżących, ale także zaległych 
podatków. Miasto z kolei mogło nie tylko 
wypełnić swoje zobowiązania, ale w dru-
giej połowie 1932 r. wykonało nowe ro-
boty publiczne o wartości 100 tys. szy-
lingów. W tym samym roku bezrobocie 
spadło w mieście o 25 proc. 
Choć szyling z Wörgl jest przypadkiem 
waluty komplementarnej, emitowanej 
w czasach ujemnej inflacji, mechanizm, 
na którym się opierał, harmonizował 
gospodarkę, niwelując zarówno zjawisko 
inflacji, jak i deflacji. W dzisiejszych cza-

sach istnieje wiele walut lokalnych opar-
tych na mechanizmie certyfikatu pie-
niężnego. Należą do nich na przykład: 
amerykański Berkshare, angielski Bristol 
Pound czy niemiecki Chiemgauer. 

System wzajemnego 
kredytu 

Systemy wzajemnego kredytu (Mutual 
Credit System, MCS) to zupełnie inny 
sposób emitowania pieniądza. Działa 
jako czysto księgowy system wymiany 
bez początkowej rezerwy gotówki. Jego 
członkowie otwierają rachunek w cen-
tralnej jednostce administracyjnej, któ-
ra rejestruje przelewy podmiotów po-
między ich rachunkami. Uczestnicy 
dokonują transakcji, zmniejszając salda 
lub zadłużając się, a tym samym tworząc 
pieniądz według swoich potrzeb w mo-
mencie dokonywania transakcji. W dobrze 
zarządzanym systemie wszystkie konta 
sumują się do zera.
Jeśli na przykład osoba A wykona dla 
osoby B usługę wartą jedną jednostkę, 
otrzymuje kredyt w wysokości jednej 
jednostki, a osoba B otrzymuje zapis 
o debecie na tę kwotę. Osoba A może 
wykorzystać swoją jednostkę waluty 
w kolejnej transakcji z osobą C, a osoba 
B może anulować swój debet wykonując 
usługę dla osoby D. W ten sposób na 
bieżąco tworzy się prawdziwa waluta, 
której nie może zabraknąć. Zawsze, gdy 
znajdą się dwie osoby, które zgadzają 
się na transakcję, mogą stworzyć pieniądz 
potrzebny do ich wymiany.
Waluty wzajemnego kredytu zawsze 
mogą być tworzone w kwotach wystar-
czających. Pozbawione są zatem defi-
cytowości, charakterystycznej dla tra-
dycyjnego pieniądza. Dlatego też 
ograniczają ducha rywalizacji, a wspie-
rają ekonomię daru. W połączeniu z tech-
nologią blockchain, wykorzystywaną 
obecnie najczęściej przy obsłudze kryp-
towalut, system wzajemnego kredytu 
daje teoretyczne i praktyczne podstawy 
do tworzenia gospodarki obfitości opar-
tej na współpracy w miejsce dominują-
cej dziś gospodarki niedoboru, opartej 
na antagonizmie. 

Tajemnica sukcesu 
Szwajcarii

Zarówno waluta narodowa, jak i komple-
mentarna mogą stać się przedmiotem 
nadużyć i dewaluacji. Jednak w przypadku 
waluty narodowej zjawiska te mają zupeł-
nie inny charakter niż w przypadku walu-
ty lokalnej czy społecznościowej. Niewła-
ściwa emisja waluty narodowej powoduje 
fałszowanie samej jednostki monetarnej 
i jej deprecjację. Uczestnicy rynku mają 
tylko jeden sposób na zabezpieczenie się 
przed tym zjawiskiem – podnoszą ceny 
(wyrażone w oficjalnej jednostce waluty). 
Gdy z kolei niewłaściwie wyemitowana 
jest waluta komplementarna, nie ma to 
wpływu na oficjalną jednostkę. Sprzeda-
jący towary i usługi mogą się zabezpieczyć, 
dyskontując tę walutę względem wartości 
nominalnej (w przypadku certyfikatu pie-
niężnego) lub całkowicie odmawiając jej 
przyjmowania. Z tego powodu waluta lo-
kalna czy społecznościowa nie może po-
wodować inflacji.

Komplementarność walutowa od blisko 
90 lat leży u podstaw najstabilniejszej 
gospodarki świata, jaką jest Szwajcaria. 
Od 1934 r. istnieje tam bank spółdzielczy 
WIR, który emituje własną walutę kom-
plementarną o tej samej nazwie. Jest on 
hybrydą wzajemnego kredytu (gdy han-
del odbywa się poprzez bezpośrednią 
sprzedaż towarów) i waluty fiducjarnej 
(gdy to bank udziela pożyczki). 
Z WIR korzysta 60 tys. klientów, z których 
większość to małe i średnie przedsię-
biorstwa, a od 2000 r. także osoby fi-
zyczne. Jeden WIR ma wartość jednego 
franka szwajcarskiego. Może być używa-
ny w kraju tylko wówczas, gdy zarówno 
kupujący, jak i sprzedający mają konta 
w banku WIR. Firmy nie mogą realizować 
wszystkich swoich transakcji w WIR, 
ponieważ na przykład wynagrodzenia 
pracowników i podatki nie mogą być 
płacone w tej walucie lub ponieważ nie 
wszyscy dostawcy ją akceptują. Bilans 
WIR w 2020 r. wykazał 5,7 mld franków 
(5,2 mld euro). 
Bank WIR i jego alternatywny obieg pie-
niądza okazywały się w przeszłości od-
porne na recesję gospodarczą. Mają 
stabilizujący wpływ na szwajcarską go-
spodarkę, tworząc tendencje antycy-
kliczne. Popularność WIR rośnie w czasach 
recesji. Podczas kryzysów finansowych, 
gdy konwencjonalne środki walutowe 
stają się mniej dostępne, waluta WIR 
staje się bardziej popularna. Dlatego 
istnienie sieci WIR chroni małe i średnie 
przedsiębiorstwa przed niektórymi z naj-
poważniejszych skutków spowolnienia 
gospodarczego. Wraz z koniunkturą go-
spodarczą system WIR kurczy się, a ludzie 
częściej korzystają ze zwykłego franka 
szwajcarskiego.

***

Ograniczona siła nabywcza walut kom-
plementarnych w czasie i przestrzeni 
sprawia, że tradycyjne metodologie nie 
są w stanie uzasadnić ich zastosowania 
w gospodarce rynkowej. Nietypowe za-
sady rządzące ich emisją i regulacją 
stanowią dodatkowe utrudnienie w ich 
legitymizacji. Pomimo tych przeszkód 
w pięćdziesięciu krajach na całym świe-
cie funkcjonuje, według różnych szacun-
ków, od 3500 do 4500 walut komple-
mentarnych. Badania naukowe w tym 
zakresie (wciąż nieliczne), na przykład 
analizy Federico Sturzeneggera, poka-
zują, że komplementarność walutowa 
w obrębie jednego państwa ogranicza 
inflację i niweluje inflacjogenne skutki 
nieadekwatnej alokacji pieniądza. 
Korzyści z tego rozwiązania czerpią 
prawie wszyscy uczestnicy życia spo-
łeczno-ekonomicznego: lokalne przed-
siębiorstwa, ich pracownicy i klienci, 
władze lokalne oraz państwowe. Grupy, 
których korzyści są ograniczone to kor-
poracje międzynarodowe i spekulanci 
finansowi (o ile waluta jest skonstru-
owana w sposób, który chroni ją przed 
spekulacją). Dlatego waluty komple-
mentarne często nazywa się pieniądzem 
budującym wspólnotę lokalną. Jako taki 
odzyskuje należne sobie miejsce środka 
i trudno wówczas dokonać fatalnej 
w skutkach pomyłki – pomyłki środka 
z celem. PG

AUTORKA JEST DOKTOREM NAUK EKONO-
MICZNYCH I WYKŁADOWCĄ AKADEMICKIM.

CYKL:  ROZMOWA NARODOWA
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Ubiegły rok nie był najlepszym okresem dla 
branży piwowarskiej. Podobnie jak na inne 
sektory gospodarki, tak i na produkcję piwa 
negatywnie wpłynęły obostrzenia związane 
z pandemią. Piwowarstwo, jako branża 
funkcjonująca w sieci biznesowych powią-
zań, szczególnie odczuło wielomiesięczne 
zamrożenie branży gastronomiczno-hote-
larskiej. Konsumpcji piwa nie sprzyjał też 
brak imprez masowych i dużych wydarzeń 
sportowych, będących naturalną okazją do 
spożywania tego trunku, oraz wyraźny 
spadek ruchu turystycznego. Dodatkowo 
sprzedaż piwa była pod presją obniżonych 
nastrojów konsumenckich oraz ograniczeń 
w działalności handlu i gastronomii.

W pandemii spadło spożycie 
złocistego trunku z pianką

Jak poinformował Związek Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, 
powołując się na dane NielsenIQ, spadek 
wolumenowy sprzedaży piwa w Polsce w 2020 r. 
wyniósł 1,6 proc., przy czym dane te nie 
obejmują sektora HoReCa. Dane NielsenIQ 
za 2020 r. pokazują, że wolumenowy spadek 
sprzedaży piwa najsilniej uwidacznia się 
w najpopularniejszym segmencie – najwię-
cej stracił alkoholowy lager, ulubione piwo 
Polaków. Jego sprzedaż spadła o 2,6 proc., 
co pociągnęło za sobą spadek całej kate-
gorii. Od lat spada również sprzedaż piw 
mocnych – w 2020 r. w porównaniu do 
2019 r. zanotowano spadek o 4,7 proc. 
(wolumenowo). 
Jednocześnie odnotowano wartościowy 
wzrost kategorii piwa na poziomie 3 proc., 
który jest efektem wzrostu ceny piwa spo-
wodowanego przede wszystkim wyższą 
o 10 proc. akcyzą, obowiązującą od począt-
ku 2020 r. – Podwyżka akcyzy przełożyła 
się na ceny piwa w sprzedaży detalicznej, 
podobnie jak opłata cukrowa, która uderzy-
ła w bezalkoholowe piwa smakowe. Oprócz 
niej o wzroście cen oraz wolumenowym 
spadku sprzedaży piwa zadecydowały inne 
czynniki, takie jak wysokie koszty produkcji, 
w tym energii oraz surowców. Dodając do 
tego obostrzenia związane z pandemią, po 
raz pierwszy od 30 lat mamy w branży do 
czynienia z tak trudną sytuacją – komentu-
je Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny 
Związku Pracodawców Przemysłu Piwowar-
skiego – Browary Polskie.
Pomimo trudności pozytywnym sygnałem 
jest podtrzymanie wzrostu segmentu piw 
bezalkoholowych. Już od kilku lat Polacy 
konsumują mniej czystego alkoholu pod 
postacią piwa, umacniając tym samym 
pozycję piw bez procentów. – Kategoria piw 
bezalkoholowych w 2020 r. przekroczyła 
symboliczny próg miliarda złotych wartości 
sprzedaży. Obecny udział wartościowy piw 
0 proc. w całej kategorii wynosi 5,7 proc. 
w porównaniu do 4,7 proc. w 2019 r. Podob-
nie jak rok temu oceniam segment piw 
bezalkoholowych jako obdarzony najwięk-
szym potencjałem do dalszego rozwoju. 
W niedalekiej przyszłości jego wartość może 
prześcignąć taką kategorię jak herbata – 
twierdzi Marcin Cyganiak, dyrektor komer-
cyjny w NielsenIQ.

Piwo bezalkoholowe hitem 
eksportowym 

Polska jest drugim w Unii Europejskiej (po 
Niemczech) producentem piwa ze słodu 

i jego 14. eksporterem na świecie. Jesteśmy 
też czwartym w UE producentem piwa bez-
alkoholowego. Choć większość produkowa-
nego w polskich browarach piwa trafia do 
konsumpcji wewnętrznej, to od kilku lat 
w obu kategoriach napojów rośnie ich eks-
port z Polski. Jak wynika z analizy przygo-
towanej przez Polski Instytut Ekonomiczny 
(PIE), w 2020 r. udział Polski w światowym 
eksporcie piwa słodowego wyniósł 1,6 proc. 
i był o 0,3 pkt. proc. wyższy niż rok wcze-
śniej.
W 2020 r., mimo pandemii, wartość polskie-
go eksportu piwa ze słodu wzrosła o 13,1 proc. 
w porównaniu z 2019 r. To – zdaniem eks-

pertów PIE – bardzo dobry wynik, zważyw-
szy na ograniczenia w funkcjonowaniu 
sektora hotelarsko-gastronomicznego (Ho-
ReCa). Według danych GUS w ub.r. Polska 
sprzedała za granicę 404,6 mln litrów o war-
tości 212,2 mln euro. Głównymi nabywcami 
polskich piw okazali się Holendrzy (w 2020 r. 
odpowiadali za 14,3 proc. wartości polskie-
go eksportu tego trunku) oraz Niemcy 
(12,1 proc.) i Włosi (8,5 proc.). Ważnymi 
odbiorcami byli także Węgrzy, Francuzi, 
Brytyjczycy i Irlandczycy. W pierwszej dzie-
siątce największych odbiorców polskiego 
piwa ze słodu znalazły się także trzy kraje 
pozaeuropejskie, tj. Korea Południowa (7 proc. 

wartości sprzedaży), Chiny (5,9 proc.) oraz 
USA (3,6 proc.). Ale szczególnie dynamicz-
nie rośnie sprzedaż piwa słodowego do Chin 
– w 2020 r. jej wartość była ponad cztero-
krotnie większa niż rok wcześniej.
Jak wskazano w analizie PIE, w polskim 
eksporcie rośnie także znaczenie piwa bez-
alkoholowego. W latach 2017–2020 jego 
zagraniczna sprzedaż wzrosła o ok. 125 proc. 
(z 18,7 mln litrów w 2017 r. do 42 mln litrów 
w 2020 r.), zaś wartość eksportu w tym 
okresie zwiększyła się o 199 proc.(z 7,8 mln 
euro do 23,3 mln euro). Choć piwo bezal-
koholowe trafiło do ponad 60 krajów świa-
ta, to blisko połowa jego dostaw (49,6 proc.) 
przypadła na Francję. Ważnymi odbiorcami 
były też Węgry (17 proc.) i Włochy (11 proc.). 
Co ciekawe, Polska importuje cztery razy 
mniej piwa niż go eksportuje. W 2020 r. do 
Polski sprowadzono ok. 106 mln litrów piwa 
ze słodu o wartości 68,5 mln euro oraz ok. 
3 mln litrów piwa bezalkoholowego o war-
tości 2,6 mln euro. Najwięcej piwa ze słodu 
trafiło do Polski z Czech, Niemiec i Meksyku.
Według danych podanych w analizie PIE 
w 2021 r. polski eksport piwa wciąż utrzy-
muje tendencję rosnącą. W pierwszych 
czterech miesiącach br. zagraniczna sprze-
daż piwa ze słodu (w ujęciu wartościowym) 
wzrosła o 3 proc. r/r, zaś piwa bezalkoho-
lowego aż o 27,7 proc. Zdaniem ekspertów 
PIE w kolejnych miesiącach tendencja 
wzrostowa najprawdopodobniej będzie się 
utrzymywać, co może oznaczać nowy rekord 
w eksporcie obu rodzajów trunku z Polski. 
Szczególnie perspektywicznym produktem 
dla polskiego eksportu jest piwo bezalko-
holowe, którego konsumpcja z roku na rok 
w wielu krajach systematycznie rośnie, co 
jest związane ze zmianą stylu życia.

Rośnie popularność 
produktów 
rzemieślniczych 

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się 
liczba gatunków piwa, oferowanych przez 
działające w Polsce browary. Prym wiodą 
tutaj browary rzemieślnicze, które stawiają 
na wysoką jakość i oryginalność swoich 
produktów. Pomimo niesprzyjających czyn-
ników zewnętrznych browary rzemieślnicze 
odnotowały w 2020 r. kolejne wzrosty wo-
lumenu i udziału w rynku. Łączna produkcja 
browarów zrzeszonych w Polskim Stowa-
rzyszeniu Browarów Rzemieślniczych wzro-
sła o 4,2 proc. w stosunku do ubiegłego 
roku, co w sytuacji 1,6 proc. spadku pro-
dukcji piwa w Polsce jest niezłym wynikiem. 
Browary rzemieślnicze potrafiły szybko 
dostosować się do nowej, nietypowej sytu-
acji na rynku, co przełożyło się na pozyska-
nie kolejnych odbiorców i powiększenie 
swojego udziału ogólnej sprzedaży. Nie jest 
on jeszcze zbyt duży, gdyż szacuje się go 
na 0,6 proc., ale z roku na rok stale rośnie. 
Pomimo zauważalnego spadku ogólnej 
liczby premierowych piw liczba piw debiu-
tujących w 2020 r., uwarzonych przez bro-
wary zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu 
Browarów Rzemieślniczych, wzrosła i sta-
nowiła 21 proc. wszystkich nowych piw 
w ubiegłym roku. 
Dynamicznie rozwija się również sprzedaż 
zagraniczna polskich browarów rzemieślni-
czych. W 2020 r. wzrósł odsetek browarów, 
które sprzedają swoje piwa poza Polską, 
a udział sprzedaży zagranicznej w produk-
cji browarów aktywnych za granicą wyniósł 
już 11 proc. PG
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Rośnie 
eksport 

polskiego 
piwa

Pomimo pandemii w 2020 r. wartość polskiego 
eksportu piwa ze słodu wzrosła o ponad 13 proc. 
w porównaniu z 2019 r. Dynamicznie rośnie też 

sprzedaż zagraniczna produkowanego w polskich 
browarach piwa bezalkoholowego, które znane jest 

już na rynkach ponad 60 krajów świata. 

Tekst Andrzej Ratajczyk
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