
Chcemy pomagać w osiągnięciu sukcesu na rynku

Wywiad z Mieczysławem Pankiewiczem, 
prezesem i właścicielem Euro-PAN Sp. z o.o.

– Polska osiągnęła stabilizację produkcji piwa i nasycenie 
w zakresie jego spożycia, a przy tym poziom technologii w bro-
warach w Polsce należy do najwyższych w świecie. Zapytam 
więc przewrotnie, czy potrzebne są jeszcze nowe inwestycje 
w polskim piwowarstwie?

– Polska z roczną produkcją oscylującą ok. 40 mln hl jest trzecim 
producentem piwa w Europie i dziesiątym w świecie, eksportuje  
piwo do 80 krajów, a wartość eksportu waha się w granicach  
260–280 mln zł. Możemy zatem mówić o gwałtownym rozwoju pol-
skiego piwowarstwa w produkcji i dużym wzroście eksportu piwa, 
ale przede wszystkim trzeba zwrócić na to uwagę, że to nie był tylko 
szybki wzrost, ale też stabilny. Obecnie ten sektor, który zatrudnia 
bezpośrednio ponad 10 tys. ludzi, wraz z firmami kooperującymi 
tworzy jeszcze 160 tys. miejsc pracy. Zatem to ważna branża gospo-
darki narodowej. O nasyceniu w konsumpcji piwa można mówić 
w porównaniu z czołówką światową – prym tu wiodą Czesi z ok. 140 l  
piwa na głowę i do nich nam jeszcze daleko z ilością zbliżającą się 
do 100 l na osobę, ale do Niemiec już nam całkiem blisko – bo 
dzieli nas już tylko kilka litrów.

Mówiąc o rozwoju piwowarstwa w Polsce trzeba zwrócić uwagę, 
że największy wpływ mają na niego konsumenci. Piwo to tradycyjny 
napój, ale podlega bardzo szybkiej ewolucji pod względem innowa-
cyjnych oczekiwań konsumentów, zwłaszcza tych młodszych. Mamy 
obecnie na rynku wielką różnorodność piw, a hity ostatnich lat to 
piwa smakowe, radlery i bezalkoholowe, które notują duże przyrosty. 
Ma to wpływ na tzw. normalne piwo – temu wzrostowi spożycia 
nowych gatunków towarzyszy wzrost spożycia piw klasy premium. 
Konsument jest coraz bardziej wymagający, wyedukowany i jest 
gotów zapłacić więcej za dobre piwo. Browary muszą tym wymaga-
niom sprostać. I to ma zasadnicze znaczenie również dla inwestycji, 
ponieważ to, co zbudowaliśmy 30 lat temu wymaga kolejnego etapu 
inwestowania w maszyny bardziej wydajne, mniej kosztochłonne, 
nowocześniejsze technicznie i technologicznie, zoptymalizowane.

A jednocześnie w piwowarstwie rosną ceny wody, energii, kosz-
ty pracy, opakowań, logistyki, a także akcyza wzrosła o 10% od 
nowego roku, a na piwa smakowe, w których jest udział dodatku 
cukru, będzie nałożony od stycznia 2021 r. podatek cukrowy. To 
powoduje jeszcze większą presję na inwestycje. W Polsce wszystkie 
duże grupy piwowarskie chcą dalej inwestować. Są to koncerny 
międzynarodowe, które dostarczają piwo nie tylko do polskiego 
handlu, ale i do sieci europejskich. Być może do tego potrzebny jest 
dalszy poważny wzrost mocy produkcyjnych. W niektórych browa-
rach są potrzebne inwestycje w każdym dziale od chłodnictwa przez 
magazynowanie słodu, transport, czyszczenie, dodatkowe warzelnie, 
fermentację, kadzie filtracyjne, chmielenie, homogenne napowietrza-
nie, prowadzenie fermentacji drożdży, zastosowanie systemu opty-
malizacji procesu fermentacji ECO-FERM i inne. Przy okazji wymie-
nienia systemu ECO-FERM chciałbym zaznaczyć, że na ostatnim 

Kongresie Browarniczym Browar Lublin podczas swojej prezentacji 
przyznał, że dzięki wprowadzeniu tego systemu uzyskał 15% wolnych 
mocy produkcyjnych. Kolejne planowane inwestycje to: nowy browar 
średniej wielkości koło Wrocławia, inwestycje w okolicach Browaru 
Grodziskiego, a także w Warszawie, gdzie duża firma piwowarska 
ma zamiar postawić browar kraftowy.

My patrzymy z optymizmem w przyszłość, zwłaszcza że w Lublinie 
w zakładach Stocka projektujemy budowę gorzelni wg technologii 
GEA o wydajności 100 tys. l spirytusu dziennie – największej w Europie. 
Ta gorzelnia powinna być uruchomiona za półtora roku. A w Browarach 
Lubelskich wstawimy nową linię produkcyjną o wydajności  
500 tys. hl rocznie. Obecnie mamy 50–60 projektów do realizacji.

– Co nowego do zaoferowania średnim browarom ma firma GEA/
Euro-PAN? 

– Nasza oferta jest skierowana do wszystkich browarów o mocach 
produkcyjnych ponad 50 tys. hl piwa rocznie. Dla browarów mniej-
szych mamy też nowoczesne rozwiązania optymalizujące produkcję 
i redukujące koszty. Z naszych doświadczeń wynika, że mniejsze 
browary inwestują albo w wyremontowanie istniejących instalacji, 
albo ich wymianę na nowe, co bardziej się opłaca.

– Przewodnicząca Parlamentu UE Ursula von der Leyen zapo-
wiedziała, że Europejski Zielony Ład będzie jednym z priorytetów 
w UE, a podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego mini-
ster ds. środowiska zapowiedział, że do 2030 r. 1/3 energii 
w Polsce ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Co GEA/Euro-
PAN ma do zaproponowania browarom w tym zakresie? 

– Nasza firma wraz z GEA postawiła dla Heinekena w Bułgarii całko-
wicie ekologiczny browar, w pełni samowystarczalny, który nie pobie-
ra żadnej energii z zewnątrz i nie wyrzuca żadnych śmieci, tzw. black 
box. Browar już pracuje, ma zdolności ok. 1 mln hl rocznie. Czy takie 
będą browary przyszłości, czas pokaże.

Ja uważam, że nie ma bardziej naturalnego i ekologicznego pali-
wa niż ropa i węgiel kamienny. Nie ma perpetuum mobile. W Polsce 
80–90% energii pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego. Moim 
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zdaniem trzeba oszczędzać energię, sadzić więcej drzew, inwestować 
w nowoczesne technologie spalania węgla tak, żeby elektrownie 
węglowe były absolutnie czyste, i da się to zrobić – np. w Wiedniu 
w samym centrum stoi spalarnia śmieci, z której ścieki są podobno 
lepsze niż woda w kranach w tym mieście, a woda w Wiedniu jest 
druga po Singapurze w świecie pod względem jakości. Oczywiście 
takie programy trzeba rozłożyć w czasie. Niemcy też podobno budu-
ją nową kopalnię węgla brunatnego, ale zastosują zapewne techno-
logię z zerową emisją spalin. 

– W jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na decyzje 
o nowych inwestycjach i na realizację rozpoczętych i planowa-
nych inwestycji?

– Mam rozpoznanie niemal we wszystkich działach przemysłu spo-
żywczego, ponieważ GEA ma ofertę dla wielu branż. Kilka zakładów 
zamknięto na czas lockdownu. Zakłady zamknęły się też przed klien-
tami. Niektóre firmy boją się inwestować w niepewnych czasach, ale 
to już trwa tak długo, że nie ma wyjścia, w niektórych branżach 
widzimy nawet ożywienie z powodu Covidu, np. w branży mleczar-
skiej, gdzie mieliśmy rewelacyjne sprzedaże maszyn i linii pakujących 
do serków topionych firmy Ima Corazza, którą też reprezentujemy. 
Producenci podpisali bardzo korzystne umowy z odbiorcami 
z Bliskiego Wschodu i Azji, którzy nawet płacą połowę kwoty za 
maszynę, a Polacy będą to spłacali towarem.

W Polsce powstają nowe zakłady mięsne, ogromne, nawet 
o wydajności uboju 800 sztuk świń na godz., czy 120 wołów na godz. 
To są firmy z polskim i duńskim kapitałem. Polacy są mądrymi ludź-
mi, świetnymi fachowcami, mają świadomość jak ważna jest jakość 
produktu i dlatego polska żywność z powodzeniem konkuruje 
w Europie.

Jeśli chodzi o piwo to największym problemem jest zapaść w sek-
torze HoReCa, zwłaszcza dotknięte zostały browary rzemieślnicze, 
ale i duże i średnie browary też 10–15% swej produkcji sprzedawały 
w tym sektorze, a teraz wspomagają gastronomię, odbierając od niej 
piwo za kwotę 12 mln zł. Mamy również zmianę zachowań konsu-
mentów, ponieważ ograniczone są spotkania sportowe czy towarzy-
skie, ale mimo wszystko branża sobie radzi, spożycie w ciągu  
8 miesięcy spadło o ponad 3% rok do roku.

Nasza firma też przez parę miesięcy pracowała zdalnie, ale już 
pracujemy w biurze, jesteśmy gotowi na kontakt z klientami, na spo-
tkania z nimi. Mimo trudności dajemy sobie radę.

– Dla jakich jeszcze branż ma firma Euro-PAN ofertę?

– Wspomniałem już o branży mleczarskiej i mięsnej, mamy ciekawe 
rozwiązania dla sokownictwa i branży napojowej, dla branży tłusz-
czowej i tworzyw sztucznych. Oferujemy nowe rozwiązania, bardzo 
ciekawe dla chłodnictwa – osprzęt, sprężarki korbowe, parowniki itd.

– Jakimi sukcesami w branży piwowarskiej w ostatnich latach 
może się poszczycić Euro-PAN?

– O ostatnich kontraktach już powiedziałem, naszym sukcesem jest 
to, że nasze urządzenia pracują prawie we wszystkich browarach 
w Polsce. Nasze rozwiązania dla procesu produkcji piwa podlegają 
ciągłej ewolucji, ciągle są ulepszane, mają ułatwić pracę, poprawić 
technologię, poprawić wydajność produkcji piwa i jej jakość. 
Sukcesem jest, że przetrwaliśmy i dalej się rozwijamy, a moja firma 
jest już na rynku ok. 30 lat, najpierw jako przedstawicielstwo firmy 

Zankl, a od 25 lat jako Euro-Pan, związane z firmą GEA. Do zaofero-
wania mamy wszystko, czego dobry piwowar potrzebuje, czyli czego 
potrzeba piwowarowi to my to mamy. I robimy projekty pod klucz, 
od przyjęcia surowca do rozlewu. GEA kupiła 3 lata temu firmę Vipoll, 
która ma bardzo ciekawy monoblok – trzy w jednym – czyli ta sama 
maszyna może rozlewać napoje w PET, puszkę i opakowania szkla-
ne, nie tylko do piwa, ale i do innych alkoholi, np. szampana. 
Realizowaliśmy także inwestycje za granicą – np. w browarze w Pilźnie 
budowaliśmy całą warzelnię, ponieważ wcześniej Czesi odebrali 
warzelnię i kadzie zacierne dla piwa licencyjnego Pilsner w Tychach 
i byli pod wrażeniem naszej inwestycji. Udało nam się pokonać kon-
kurenta, który wcześniej był tam stałym dostawcą. Również Heineken 
pod wpływem naszych inwestycji zmienił koncepcję w swoich bro-
warach i zamiast filtrów zaciernych zaczął instalować kadzie filtracyj-
ne. Naszym sukcesem jest też warzelnia w browarze w Warce. 
Zbudowaliśmy browar w Łomży, najlepszy w grupie Van Pur. 
Realizujemy kolejne etapy rozbudowy browarów w Sierpcu i Okocimiu 
Grupy Carlsberg, mamy projekty w Żywcu, Namysłowie, Tychach, 
Poznaniu i Białymstoku. Lista naszych nowych inwestycji jest długa.

Firma GEA, którą reprezentujemy, to koncern międzynarodowy, 
który buduje na całym świecie, ma 200 fabryk i zatrudnia 30 tys. 
pracowników. GEA wygrała wiele kontraktów w różnych krajach, m.in. 
w Korei, Irlandii, dzięki temu, że były wizyty referencyjne w zakładach, 
które budowała w Polsce. Delegacje zagraniczne podziwiały te insta-
lacje i zwracały też uwagę na to, że klienci mieli bardzo dobre relacje 
z naszą firmą, co oznacza rzetelne wykonawstwo i zaufanie do 
dostawcy. Odczuwam satysfakcję, że Euro-PAN miał w tym udział. 
Bo my chcemy pomagać w osiągnięciu sukcesu na rynku.

– Jaki był dla Euro-PAN najtrudniejszy okres prowadzenia biz-
nesu? Jakie są główne czynniki sukcesu w biznesie?

– Najtrudniejszy był okres początkowy, bo wtedy firmy musiały wie-
rzyć na słowo. Mogę powiedzieć, że tylko raz nie zrealizowałem 
kontraktu, bo firma zbankrutowała, a wszystkie pozostałe inwestycje 
były udane. Nie mieliśmy nigdy żadnego opóźnienia. A były takie 
sytuacje, że nasza konkurencja opóźniała odbiór – odbiór sterowania. 
Mimo to browar pracował pełną parą, a klient wiedział dlaczego jest 
opóźnienie.

Są różne teorie sukcesów – moim zdaniem najprostsza tajemni-
ca sukcesu zawiera się w trzech słowach – lepiej, taniej, szybciej. 
Trzeba zrobić dobrze, szybko i po rozsądnej cenie. Czasami jest się 
droższym, ale jak się zrobi lepiej i szybciej to przynosi to wymierne 
korzyści. Jeśli ktoś czeka na inwestycję znacznie dłużej to traci rynki, 
zaufanie, kontrakty, płaci kary umowne itd. Przy wyborze oferenta 
decydują: technika, technologia, finanse i psychologia. Ważne jest, 
by w trakcie opracowania oferty szybko i rzetelnie reagować na czas 
na wszelkie prośby i uwagi, to jest wartość dodana. I być do 
dyspozycji niemal przez 24 godziny na dobę.

Naszym atutem jest to, że znamy rynek, znamy rozwiązania (co 
nie jest takie oczywiste). Potencjał, który ma GEA, jest profitem dla 
mnie, dlatego że mogę rozmawiać o wszystkim i wiem, że inwestycja 
będzie dobrze wykonana, jestem w stanie o to zadbać i firmy liczą 
się z moim zdaniem, bo wielokrotnie udowodniłem, że warto nam 
zaufać.

– Dziękuję za rozmowę, gratuluję dotychczasowych osiągnięć 
i życzę dalszych sukcesów.

Rozmawiała  Maria Joanna Przegalińska
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