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czas na biznes browar restauracyjny

Pierwsze browary restauracyjne zacz!"y 
powstawa# w Polsce w latach 90. ub. wieku. Ich 
w"a$ciciele wzorowali si! g"ównie na lokalach 
niemieckich, które ciesz% si! tam bardzo du&% 
popularno$ci%. Zmiany, jakie zachodz% w ostatnim 
czasie w preferencjach konsumenckich, 
wydaj% si! stwarza# idealne warunki do 
za"o&enia dzia"alno$ci, "%cz%cej cechy zak"adu 
piwowarskiego z lokalem gastronomicznym.

Sprawdzimy, jakie pozwolenia trzeba b!dzie uzyska# i jakie urz%dzenia za-
kupi#, by móc produkowa# w"asne piwo. Podliczymy wszelkie koszty i po-
szukamy zysku przy podawaniu go$ciom naszego w"asnego z"otego trunku.

Charakterystyka rynku

Cho# spo&ycie piwa w Polsce spada, to skutki tego odczuwaj% najbole$niej 
g"ównie wielkie koncerny piwne. Konsumenci staj% si! coraz bardziej $wia-
domi i po latach fascynacji wielkimi, globalnymi markami zaczynaj% na 
nowo odkrywa# smak prawdziwego piwa, a to, jak twierdz% znawcy, pro-
dukuj% tylko ma"e, regionalne browary i browary restauracyjne. Dlatego 
w ostatnich latach te browary zyskuj% na znaczeniu, a sprzeda& piw niepa-
steryzowanych i „&ywych” ro$nie w najwi!kszym tempie. Klienci, znudzeni 
powtarzalno$ci% i podobnym smakiem piw z najwi!kszych w Polsce browa-
rów, zwracaj% si! ku trunkom warzonym tradycyjnymi metodami. Dlatego 
mali producenci piwa, którym uda"o si! przetrwa# lata s"abej sprzeda&y, 
odnotowuj% rekordowe wzrosty i wychodz% ze swoj% ofert% znacznie poza 
lokalny rynek. Klienci wybieraj% tak&e ch!tniej lokale, w których mog% napi# 
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si! piwa warzonego na miejscu, ni" puby, w których sprzedawane jest roz-
cie#czone piwo z tzw. ‘kija’. Trend ten zacz!$y ostatnio wykorzystywa% du"e 
browary, które albo zaczynaj& wypuszcza% produkty przypominaj&ce natu-
ralne (cho%, jak twierdz& znawcy, wci&" nie maj& one z prawdziwym piwem 
nic wspólnego), albo przejmuj& niewielkie regionalne browary.

Statystyczny Polak wypija rocznie ok. 90 litrów piwa. W ci&gu kolejnych 
dwóch lat wynik ten mo"e wzrosn&% do 94-95 litrów. Jeste'my piwn& po-
t!g& europejsk&, zaraz za Czechami i Niemcami. Piwo jako ulubiony trunek 
wymienia ok. 65% doros$ych Polaków. Pite jest najcz!'ciej w domu – po-
nad70%, spo"ycie w pubach i restauracjach wybiera ok. 21%, za' w pozo-
sta$ych miejscach, takich jak imprezy plenerowe czy sportowe, ok. 6%. 98% 
sprzedawanego piwa pochodzi z produkcji krajowej.

W Polsce pije si! przede wszystkim piwo jasne pe$ne. Preferuje je a" 75% 
konsumentów. Du"& popularno'ci& ciesz& si! tak"e piwa mocne, z wyni-
kiem ok. 20%. Pozosta$a cz!'% rynku nale"y do piw specjalnych – ok. 4%. 
Cho% segment ten jest najmniejszy, to z roku na rok zyskuje najwi!cej mi-
$o'ników. Klienci coraz ch!tniej si!gaj& po piwa smakowe, ciemne, niepa-
steryzowane itp.

Konkurencja

O konkurencji w'ród minibrowarów restauracyjnych w Polsce nie mo"na 
jeszcze mówi% – jest ich zaledwie ok. 20. Zlokalizowane s& nie tylko w naj-
wi!kszych miastach w kraju, ale równie" w mniejszych, np. w Zielonej Górze, 
Szczyrzycu czy Koszalinie. Tylko w dwóch miastach – w Warszawie i P$ocku 
– istniej& po 2 tego typu lokale, w pozosta$ych miejscowo'ciach nie maj& 


