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    Globalizacja to szerokie i złożone zjawisko dokonujące się w sferze ekonomicznej i 
społecznej w skali świata. Proces globalizacji zmienił radykalnie sposoby i modele 
funkcjonowania przedsiębiorstw bez względu na definicje globalizacji (np. globalizacja 
rynków, sektorów czy produkcji). Proces globalizacji ogarnął również światowy przemysł   
piwowarski oraz  jego zaopatrzenie surowcowe (2).   

  
 
Trendy w światowej produkcji piwa 
 
  Wg danych chmielarskiej firmy surowcowej Barth-HaasGroup produkcja piwa w skali świata 
(w przedziale czasowym 1993-2010) z każdym rokiem nieznacznie wzrasta, ze wskaźnikiem 
wzrostu od ok. 0 do ok. 6% w zależności od roku (wykres 1)(8). 

 

  
 
Wykres 1. Tendencja światowej produkcji piwa (wg The Barth Report) 

 
 
   W 2010 roku  produkcja piwa  w skali globalnej  wyniosła  1 846,393 mln hl. Zdecydowanie 
najwięcej piwa produkuje się w Azji (ok. 34,2%), obu Amerykach (ok. 29,5%) i Europie (ok. 
29,3%), natomiast najmniej w Afryce (poniżej 6%) i Australii (nieco ponad 1%)(tabela 1)(8).  
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Tabela 1. Dynamika zmian produkcji piwa w latach 2003 -  2010 ( mln hl; %) 
                (opracowanie własne na podstawie  The Barth Report)    
 

Kontynent 2003 2006 2010   Udział w 
2003 (%)  

Udział  w 
2010 (%)  

2003/2010 
(%) 

Europa 
Ameryka Płn/Płd. 
Azja 
Afryka   
Australia/Oceania 

 515,592 
 478,741 
 397,442 
   65,977 
   21,379 

 568,719 
 522,080 
 508,037 
   78,807 
   21,295 

 541,739 
544,235 
631,978 
106,810 
   21,631 

33,5 
30,7 
29,9 
  4,6 
  1,3 

29,3 
29,5 
34,2 
  5,8 
  1,2 

105,1 
113,7 
159,0  
161,8 
101,2 

      Świat razem 1 479,131    1 698,938 1 846,393    100,0     100,0  124,8  

 

 
    Z analiz tendencji zmian produkcji piwa w latach 2003 – 2010 wynika, że  dynamicznie 
wzrosła produkcja piwa w krajach Azji i Afryce (o ok. 60%), podczas gdy w Europie i obu 
Amerykach  zanotowano przyrost w analogicznym okresie odpowiednio o ok. 5 i 14%,   
(tabela 1)( 8).   
 

 
      
Wykres 2. Tendencje produkcji piwa w latach 2001-2009 (5) 

 
 
     Z analiz bardziej szczegółowych wynika,  że produkcja  piwa w  Europie Zachodniej 
(zwłaszcza w Niemczech) spada; w Ameryce Płn. utrzymuje się na zbliżonym poziomie 
(aczkolwiek w USA spada), natomiast dynamicznie rośnie w krajach tzw. Europy 
Wschodniej, Ameryki Południowej oraz Azji i Afryce (tabela 1, wykres 2).  

  
 
Produkcja piwa w czołowych krajach świata 
 
    Z danych za 2010 rok wynika, że tylko czołowa dziesiątka krajów – największych 
producentów piwa produkuje aż 61% światowej puli, przy czym nawet ta czołówka dziesięciu 
krajów  charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem produkcji piwa, od ok. 450 mln hl/rok w 
Chinach do ok. 34 mln hl  w Polsce i Hiszpanii (wykres 3) (8).    
   Polska ma istotny udział w globalnym biznesie piwowarskim; pod względem produkcji piwa 
zajmujemy dziewiąte miejsce w świecie,  przy ok. 2% udziale w światowej produkcji (wykres 
3).     

 



 

 
Wykres 3. Produkcja piwa w 2010 roku w dziesięciu krajach świata oraz procentowy  
                 udział w światowej produkcji (na podstawie The Barth Report) 

 
 
Globalizacja produkcji piwa 

  
   Jeszcze kilkadziesiąt lat temu światowy przemysł piwowarski ze swoją długą historią 
oparty był na produkcji piwa w niezależnych browarach lokalnych, krajowych. Taką formułę 
zachowały niektóre kraje (np. Niemcy). Obecnie sektor piwowarski stał się przemysłem 
globalnym. Większe grupy kapitałowe, nie mając możliwości dalszego rozwoju we własnym 
kraju rozpoczęły ekspansję (często tworząc „fuzje” grup) na rynki piwowarskie innych krajów 
i kontynentów. W ten sposób powstały bardzo silne grupy, jak np.  Anheuser-Busch/InBew, 
SABMiller, Heineken czy Carlsberg, kontrolujące produkcję piwa w wielu krajach świata: 
Europy, Azji, obu Ameryk, Afryki i Australii (tabela 2 i  3)(4). 
  
Tabela 2.  Udział czołowych producentów w światowej produkcji piwa w 2010 roku  
                 (na podstawie Biersekte)    
                 

 
L.p. 

 
Koncern / Grupa kapitałowa 

 
Kraj 

Produkcja 
piwa,   

  mln hl 

% 
światowej 
produkcji 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10  

Anheuser Busch/InBev 
SABMiller 
Heineken 
Carlsberg 
China Resource Brewery Ltd. 
 Thingtao Brewery Group 
Grupo Modelo 
Yanjing 
Molson-Coors 
 Kirin 

Belgia  
Wielka Brytania 
Holandia 
Dania 
Chiny 
Chiny 
 Meksyk 
 Chiny 
USA/Kanada 
Japonia 

358,7 
172,3 
145,9 
114,0 
  93,3 
  64,0 
  51,9 
  50,3 
  48,7 
  30,3 

 19,4 
   9,3 
   7,9 
   6,2 
   5,1 
   3,5 
   2,8 
   2,7 
   2,6 
   1,6    

Produkcja 10 największych grup   1 129,4       61,1 

Światowa produkcja piwa 2010   1 848,445     100,0 

 
    O elementach globalizacji przemysłu piwowarskiego mogą świadczyć liczby: ponad 61% 
globalnego piwa produkowane jest przez zaledwie dziesięć największych światowych 
piwowarskich grup kapitałowych (korporacji), a tylko grupa zaledwie czterech pierwszych z 
nich produkuje aż 42,8% światowego piwa (tabela 2)(3). W grupie czterech największych 
światowych koncernów są trzy, które z powodzeniem weszły na polski rynek piwowarski 



(tabela 2). Obecnie potencjał krajowego przemysłu  piwowarskiego w zdecydowanej 
większości (ok. 90%) należy do trzech   największych światowych grup: SABMiller, Heineken 
i Carlsberg (3,4). 
 
Tabela 3.  Udział czołowych producentów w globalnej produkcji piwa  
  

 
 
Producent piwa  

% 
światowej 
produkcji 
w 2010 

roku 

 
 
Zagraniczny rejon działania  

Anheuser-Busch 
InBev 

(USA/Belgia) 

 
19,4 

 

Browary  w ponad 30  krajach  
Ameryki Płn., Ameryki Płd.,  
Europy,  Azji,  Australii i Oceanii,  
ponad  200 marek piwa 

SABMiller 
(RPA) 

 
 9,3 

 

Browary  w ponad 60 krajach  
Ameryki Płn., Ameryki Płd.,  
Europy,  Azji, Australii i Oceanii   

Heineken 
(Holandia) 

 
  7,9 

 

Ponad 130 browarów w 65 krajach   
Ameryki Płn., Ameryki Płd.,  
Europy, Afryki 

Carlsberg 
(Dania) 

 
       6,2 

Browary w ponad 50 krajach Europy i Azji 
(w tym w Polsce, krajach Skandynawii, 
krajach nadbałtyckich,  Rosji, Ukrainie,  
Turcji, Kazachstanie itd.)  

  

    
Globalizacja produkcji przetworów chmielowych 

 
     Zrozumiałe jest, iż w warunkach procesu globalizacji  przemysłu piwowarskiego nastąpił 
równoczesny proces umacniania firm skupujących i przetwarzających chmiel. Warunkiem 
partnerstwa w relacji: przetwórcy chmielu – globalne korporacje piwowarskie – jest zdolność 
produkcji dużych, stabilnych, wyrównanych partii granulatów i ekstraktów z przeznaczeniem 
na zaopatrzenie setek browarów danej korporacji rozsianych na całym świecie.  
    W 2006 roku chmielarska firma surowcowa Barth - HaasGroup  szacowała, że obecnie 
tylko cztery największe światowe firmy surowcowe  opanowały obrót pulą 75% surowca 
chmielowego, w tym: Barth-HaasGroup ok. 35%, Steiner ok. 30%, HVG ok. 5% i Yakima ok. 
5% (wykres 4)(2).  
  

Światowy obrót surowcem chmielowym 

(wg firmy Barth-HaasGroup - 2006) 

Barth-Haas

35%

Steiner

30%

HVG

5%

Yakima

5%

Pozostałe

25%

 
 

Wykres 4. Udział firm skupowo-przetwórczych w światowym rynku chmielarskim  



 

   I tutaj rodzi się problem zagospodarowania polskiego surowca chmielowego. Decyzje o 
zakupach produktów chmielowych i ich dawkowaniu w produkcji piwa w największych 
browarach na terenie Polski podejmowane są w ramach globalnych korporacji, w ich 
centrach logistycznych poza granicami kraju. Nie zawsze sugestie surowcowe polskich 
technologów, czy polskich managerów pracujących w browarach na terenie kraju są 
słyszalne lub brane pod uwagę.  Przykładem może być znana polska odmiana chmielu 
Marynka, która przez wiele lat była przez browary (nie tylko w kraju) bardzo chętnie 
kupowana, jako odmiana goryczkowa, ale z doskonałym aromatem zbliżonym do odmian 
aromatycznych, a obecnie jej znaczenie ze względów „politycznych” maleje (3). 
   Duży potencjał uprawy chmielu oraz skupu i przetwórstwa szyszek w RFN i USA daje tym 
krajom potężny „handicap” w zglobalizowanym światowym przemyśle piwowarskim, a 
równocześnie zdecydowanie zwiększa dystans pozostałych krajów, w tym Polski w 
światowym rynku chmielu (3). 

 
 

Tendencje uprawy chmielu w świecie 
  

   Produkcja chmielu w skali świata od wielu dziesiątków lat oscyluje w granicach 
zapotrzebowania globalnego przemysłu piwowarskiego. W ostatnich kilkunastu latach 
obserwowano dynamiczny  spadkowy trend powierzchni uprawy chmielu.  Powodem tego 
zjawiska były takie czynniki, jak: postęp  hodowlany (odmianowy) chmielu, nasadzenia 
nowych odmian i  uzyskiwanie coraz wyższych plonów chmielu z coraz wyższą zawartością 
alfa kwasów, a poza tym możliwości przetwórcze i przechowalnicze produktów chmielowych 
oraz zmiany (trend obniżania) dawkowania alfa kwasów w procesie produkcji piwa. Czynniki 
te oraz wysokie koszty produkcji chmielu były powodem ciągłego redukowania powierzchni 
(z ok. 90 tys. ha w 1993 roku do poniżej 50 tys. ha w roku 2006) i uprawiania chmielu poniżej 
granicy zapotrzebowania (wykres 5)(3,4).  
  
  
 
 

 
 
Wykres 5. Światowa powierzchnia uprawy chmielu na tle globalnej produkcji piwa 
                 (na podstawie The Barth Report) 
 

 



   Wg danych międzynarodowej organizacji chmielarskiej IHGC, w 2010 roku chmiel w 
świecie uprawiano w osiemnastu krajach zrzeszonych w tej organizacji na powierzchni       
50 093 ha; od największych powierzchni w RFN 18 109 ha i USA 12 662 ha do powierzchni 
najmniejszych - 217 ha we Francji, 183 ha w Belgii,  a nawet 67 ha w Serbii-Czarnogórze (6).  
Polska nadal znajduje się w czołówce producentów chmielu, aczkolwiek należy podkreślić 
ok. 20% spadek powierzchni uprawy w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009 (tabela 4). 
  
Tabela 4.  Powierzchnia uprawy chmielu, produkcja surowca chmielowego 
                i alfa kwasów w czołowych krajach świata wg IHGC, 2009,2010 (6) 
 
Kraj 

Powierzchnia 
uprawy, ha 

   2009           2010 

Produkcja 
chmielu,t 

    2009         2010 

Produkcja alfa 
kwasów, t 

  2009          2010 

RFN 
USA 
Chiny 
Rep. Czeska 
Polska 
Słowenia 
 ... 

  17 766       18 109 
  16 076       12 662 
    5 796         5 796 
    5 050         5 017 
    2 233         1 768 
    1 517         1 355 
  ...                 ... 

  31 344       34 234 
  42 946       29 707 
  16 100       16 100 
    6 616         7 772 
    3 446         1 900 
    2 499         2 304 
 ...                 ... 

  3 522         3 600 
  4 690         3 500 
     860            860 
     310            314 
     256            150 
     177            170 
    ...               ... 

 Ogółem IHGC   54 151       50 093 105 227     100 288 10 642         9 337 

 

   Występujący w latach 2005 – 2007 światowy deficyt alfa kwasów dla potrzeb przemysłu 
piwowarskiego był przyczyną dynamicznych zmian w uprawie chmielu (wykres 6). 
Utrzymujący się kilkunastoletni trend zmniejszania  powierzchni uprawy zatrzymał się  w roku 
2006, kiedy to światowa powierzchnia plantacji osiągnęła minimum na poziomie 45 877 ha. 
W kolejnych latach 2007 – 2009 powierzchnia uprawy chmielu w świecie zwiększyła się o ok. 
8 000 ha. Najwięcej plantacji chmielu przybyło wówczas w krajach specjalizujących się w 
uprawie: USA (ok. 3 500  ha) i RFN  (ok. 2 000  ha) (1,6).  
   Oczywiście przyrost światowej powierzchni uprawy chmielu po 2006 roku (zwłaszcza w 
RFN i USA) skutkował przyrostem produkcji surowca chmielowego, a tym samym przyrostem 
produkcji użytecznych składników chmielu tj. alfa kwasów. Od roku 2009 na światowym 
rynku surowcowym obserwuje się nadwyżkę alfa kwasów, sięgającą nawet 3 382 t w roku 
2010 (8) (wykres 6 i 7). 
   Polityka surowcowa globalnych korporacji piwowarskich oraz występujące nadwyżki 
surowcowe skupione, przetworzone na granulaty, ekstrakty i zmagazynowane przez 
potentatów rynku surowcowego (wymienionych w poprzednim rozdziale) eliminują z rynku 
surowcowego mniejsze kraje produkujące chmiel np. Polskę. 
 

 
 
Wykres 6. Światowa produkcja alfa kwasów chmielu na tle globalnej produkcji piwa 
                 (na podstawie The Barth Report) 



 
 

 
 
Wykres 7.  Zapotrzebowanie na alfa kwasy chmielu w roku produkcji piwa   
                 oraz produkcja alfa kwasów w sezonie wegetacyjnym roku poprzedniego. 
                 Założono dawkowanie: 2007 – 4,8 g α/hl; 2008 – 4,6 g α/hl; 2009 – 4,3 g α/hl;  
                 2010 – 4,1 g α/hl; 2011 – 4,1 g α/hl;  (na podstawie The Barth Report)  

 
  
 
Podsumowanie   
 
     W ostatnich latach światowy proces globalizacji ogarnął  również przemysł   piwowarski 
oraz  jego zaopatrzenie surowcowe. Takie marki piwowarskie, jak: Anheuser-Busch/InBev, 
SAB Miller, Heineken, Carlsberg produkują prawie połowę światowego wolumenu piwa w 
wielu krajach Europy, Azji, obu Ameryk, Afryki i Australii. W ślad za zglobalizowanym 
sektorem piwowarskim podąża globalny rynek produktów chmielarskich. Około trzy czwarte 
globalnego chmielowego zaopatrzenia surowcowego zapewniają cztery globalne firmy: 
Barth-Haas Groupe, Steiner, HVG i Yakima. 
    W procesie globalizacji produkcji piwa i zaopatrzenia surowcowego nie należy zapominać, 
że marki piw są ciągle weryfikowane przez konsumentów. Chmiel jako „dusza” piwa 
decyduje o wyróżniającej się (lub nie) marce produkowanych piw. Dla uzyskania 
odpowiedniego harmonijnego chmielowego smaku i aromatu należy stosować zarówno 
optymalną dawkę alfa kwasów w ekstraktach i granulatach, jak też dobierać odpowiednie 
odmiany chmielu o oczekiwanych cechach aromatu (7). Dla konsumentów wielce 
niepokojący jest ciągły trend zmniejszania dawek alfa kwasów w produkcji piwa. To zgodnie 
z nazewnictwem powinno być „chmielenie piwa”.  Wiedzą o tym zwłaszcza technolodzy z 
popularnych mniejszych, lokalnych browarów. 
   Polityka surowcowa globalnych korporacji piwowarskich oraz występujące okresowe 
nadwyżki surowcowe (skupione, przetworzone na granulaty, ekstrakty i zmagazynowane 
przez potentatów rynku surowcowego) eliminują z rynku surowcowego mniejsze kraje 
produkujące chmiel w tym np. Polskę. 
     Ostatnio takie czynniki rynkowe, jak np.: swobodny przepływ towarów w ramach UE 
(często  w warunkach cen dumpingowych); brak długofalowych kontraktacji na linii plantator 
– przetwórca – browar; „polityka” zaopatrzeniowa globalnych koncernów piwowarskich - są 
powodem trudności w zagospodarowaniu krajowego surowca chmielowego, a w 
konsekwencji spadku krajowej powierzchni uprawy chmielu.     



   Duży potencjał uprawy chmielu oraz skupu i przetwórstwa szyszek w RFN i USA daje z 
kolei tym krajom potężny „handicap” w zglobalizowanym światowym przemyśle piwowarskim, 
a równocześnie zdecydowanie zwiększa dystans pozostałych krajów, w tym Polski w 
światowym rynku chmielu (3). 
   Generalnie – baza chmielarska w Polsce do niedawna zdolna była pokryć potrzeby 
przemysłu piwowarskiego na terenie kraju. Niestety, polityka surowcowa kupców-
przetwórców chmielu ograniczyła polski sektor chmielarski, a należy pamiętać, że posiadamy 
zarówno własne odmiany chmielu charakteryzujące się dobrymi cechami goryczki i aromatu, 
jak też uprawiamy w kraju uznane odmiany tzw. europejskie (np. niemieckie Hallertau, Perle, 
Magnum, Taurus). Posiadamy w kraju firmy wyspecjalizowane w kontraktacji i skupie 
surowca, dysponujące nowoczesnymi liniami technologicznymi, umożliwiającymi przerób 
szyszek na granulaty i ekstrakty oraz ich odpowiednie zapakowanie i przechowanie. 
   Wydaje się, że należy nieustannie dokładać wszelkich starań, aby krajowa uprawa 
chmielu, z wielowiekową tradycją nie załamała się. Ważnym elementem krajowej 
długofalowej strategii rynkowej powinna być, chociaż w dużej części samowystarczalność 
surowcowa.  
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