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Informacja prasowa 

Piwa równe dla wszystkich 

Jak to się dzieje, że te same piwa mają różne ceny w dyskontach i małopowierzchniowych 

sklepach? Dlaczego niektórych piw znanych z hipermarketu nie kupimy w sklepie 

osiedlowym? Zwykle decyduje o tym polityka dystrybucyjna i cenowa producentów piwa 

i nierówne traktowanie przez nich różnych formatów sklepów. Dlatego Grupa Eurocash, 

wraz z partnerem strategicznym Polską Izbą Handlu, przygotowała kolejną edycję 

rankingu największych browarów w Polsce, oceniając, czy realizowane przez nie strategie 

nie pomniejszają znaczenia niezależnego handlu.  

- Dla nas jako Grupy Eurocash sprawiedliwe traktowanie niezależnego handlu detalicznego przez 
wszystkich producentów ma duże znaczenie. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację drugiej 
edycji rankingu „Równi w Biznesie” i ocenę największych dostawców kilku kluczowych kategorii 
rynku spożywczego: piwa, wody, napojów gazowanych, soków i nektarów, wódki oraz mleka. 
Ranking, oparty na porównaniu różnych kryteriów ważnych dla przedsiębiorców , ma zachęcać 
czołowych producentów w Polsce do partnerskiego traktowania sklepów małoformatowych, 
ponieważ nadal stanowią one niemal połowę rynku detalicznego – mówi Jacek Owczarek, Członek 
Zarządu Grupy Eurocash. 

Największe browary, działające na polskim rynku, nie zawsze budują swoją pozycję, równo 
traktując niezależny handel detaliczny. Tą drogą nadal w ujęciu wartościowym sprzedaje się 
w Polsce ponad 40% dóbr szybkozbywalnych i 70% piwa. Zdecydowanym liderem i to drugi rok 
z rzędu, jeśli chodzi o partnerskie relacje ze wszystkimi rodzajami sklepów, jest regionalny 
Browar Namysłów. Tuż za nim znalazła się firma Van Pur, dystrybutor m.in. piwa Łomża. 
Z koncernów piwnych najlepiej wypadł Heineken (Grupa Żywiec), który jest 2. pod względem 
wartości sprzedaży, a 3. w rankingu. Tyle samo punktów zdobyła spółka Perła – Browary 
Lubelskie. Grupa Asahi (Kompania Piwowarska), która ma największy udział w polskim rynku 
piwa, w rankingu „Równi w Biznesie” zajęła dopiero 5 miejsce. Podobnie 3. na rynku Carlsberg, 
po ocenie jego podejścia do małego formatu, otwiera dopiero drugą połowę stawki „Równych 
w Biznesie”.  

- Największe browary mogą zadbać o to, żeby w sklepach małoformatowych były ich 
najpopularniejsze piwa w cenie atrakcyjnej dla konsumentów. Te najwyżej ocenione w rankingu 
pokazują, że potrafią równo traktować wszystkie kanały sprzedaży. Klienci częściej odwiedzają 
małopowierzchniowy sklep i częściej w nim kupują. Dlatego w niezależnym handlu detalicznym jest 
potencjał na dalsze rozszerzanie portfolio piwa, uatrakcyjnienie ekspozycji i odejście od sprzedaży 
tylko w pojedynczych butelkach lub puszkach. Już teraz obserwujemy w tym kanale rosnącą 
sprzedaż piwa. Przykład Browaru Namysłów pokazuje, że równe traktowanie popłaca, bo udziały 
tego producenta w rynku rosną w tym roku najszybciej – mówi Jacek Owczarek. 

Ranking został przygotowany przez analityków Grupy Eurocash w oparciu o dane agencji 
badawczej Nielsen. Zestawiono ze sobą wyniki dziesięciu największych producentów (według 
wartości sprzedaży). Każdemu z nich przyznawano punkty w pięciu obszarach: cena, 
dystrybucja, udział rynkowy, kontrybucja do wzrostu oraz dedykowane produkty. Każdemu 
obszarowi przypisano odpowiednią wagę w finalnym wyniku: cena – waga 20%, dystrybucja 
25%, udział rynkowy 20%, kontrybucja do wzrostu 25% oraz dedykowane produkty 10%. 
Końcowa liczba punktów, jaką otrzymuje producent, jest średnią ważoną wyników wszystkich 
tych wskaźników. 
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Wyniki rankingu producentów piw wobec sklepów małoformatowych w 2018 roku: 

1. BROWAR NAMYSŁÓW 95 punktów 
2. VAN PUR 71 
3. HEINEKEN (GRUPA ŻYWIEC) 68 
4. PERŁA – BROWARY LUBELSKIE 68 
5. ASAHI (KOMPANIA PIWOWARSKA) 57 
6. CARLSBERG 47 
7. FORTUNA 45 
8. BROWAR AMBER 42 
9. BUDWEISER BUDVAR 35 
10. BROWAR JABŁONOWO 26 

Im więcej punktów tym bardziej zrównoważona strategia. 

W porównaniu do rankingu z zeszłego roku w czołówce nie zmieniła się pozycja Browaru 
Namysłów. Wśród producentów, którzy równo traktują wszystkie kanały sprzedaży pozostała 
też Perła – Browary Lubelskie. Największej poprawy swojej pozycji dokonał koncern Heineken 
(Grupa Żywiec), który awansował z miejsca 9 na 3. Godny uznania jest też skok firmy Van Pur 
z miejsca 6 na 2. Ubiegłorocznego podium nie utrzymał Carlsberg, który w tym roku spadł na 
miejsce 6. 

- Zestawienie wyraźnie pokazuje, że nadal nie wszyscy detaliści są traktowani sprawiedliwie i po 
partnersku. Na nierównym traktowaniu tracą niezależni przedsiębiorcy, producenci i konsumenci. 
Dlatego nie akceptujemy dyskryminacji kanału małoformatowego przez część producentów FMCG. 
Utrzymanie konkurencyjnej oferty w małych i średnich sklepach nikogo nie wyklucza, a służy 
całemu rynkowi – podkreśla Waldemar Nowakowski, Prezes Polskiej Izby Handlu. 

Ranking „Równi w Biznesie” jest wspólną inicjatywą Grupy Eurocash, lidera w hurtowej 
dystrybucji produktów FMCG w Polsce i Polskiej Izby Handlu, najszerszego w naszym kraju 
reprezentanta handlu detalicznego i usług.  
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