
Rozwój rynku piw bezalkoholowych jest odpowiedzią na zmienia-
jące się preferencje piwoszy. Coraz więcej konsumentów sięga po piwa 
bezalkoholowe, wpisujące się w zdrowy i aktywny tryb życia. Raport 
Kompanii Piwowarskiej o piwach bezalkoholowych, opublikowany pod 
koniec 2020 roku, pokazał, że piwo 0,0% spożywane jest zarówno przez 
mężczyzn, jak i kobiety, podczas gdy jeszcze niedawno tego rodzaju 
trunek postrzegany był jako „mało męski”. Wśród „zerówkowych” piwo-
szy są osoby świadomie wybierające piwo 0,0% zamiast alkoholowego, 
w sytuacjach, w których mają ochotę na smak chmielowego trunku, 
ale nie mogą spożyć napoju z procentami. Kolejną grupą są ci, dla 
których piwa 0,0% stały się elementem stylu życia – świadomie ogra-
niczają spożycie alkoholu, bo chcą lub muszą być w formie, mają ważne 
plany życiowe, rodzinne, są aktywni fizycznie. Do trzeciej grupy miło-
śników piw 0,0% należą „rozsmakowani”, którzy nie wybierają piwa 
0,0% dlatego, że muszą skorzystać z alternatywy dla piwa z alkoholem, 
ale dlatego, że polubiły charakterystyczny smak tych produktów i cenią 
sobie ich szeroki wybór. Zmieniające się preferencje piwoszy potwier-

dza również najnowsze badanie SW Research. Aż 45% Polaków dekla-
ruje, że mając do wyboru piwo z procentami i bez nich, coraz częściej 
sięga po wersję bezalkoholową. Konsumenci dostrzegają w piwach 
bez procentów wiele zalet, tj.: walory smakowe, właściwości orzeźwia-
jące i gaszące pragnienie.

Dlatego obecnie warzeniem piwa bezalkoholowego zajmują się 
zarówno browary duże, jak i regionalne oraz rzemieślnicze. Najpo-
pularniejszą wśród konsumentów kategorią „zerówek” są zdecydowa-
nie piwa typu shandy/radler – to właśnie one stanowią ponad 1/3 seg-
mentu. W ostatnich latach na rynku zaczęły pojawiać się również piwne 
specjalności, takie jak IPA czy piwa pszeniczne w wariantach bezalko-
holowych, a to na pewno nie koniec, ponieważ ze względu na duże 
zainteresowanie i oczekiwania konsumentów, oferta „zerówek” stale 
się powiększa.

Można zatem prognozować, że za kilka lat Polska stanie się jednym 
z tych krajów, w których piwa 0,0% będą notować dwucyfrowe udziały 
w rynku.

Od alkoholowego lagera 
do bezprocentowego radlera
Ewolucja rynku piw bezalkoholowych w Polsce

Od kilku sezonów wyraźnym trendem na piwnym rynku w Polsce jest dynamiczny rozwój segmentu 0,0%. W ciągu zaledwie 6 lat urósł on ponad 
6-krotnie. W 2015 roku sprzedano zaledwie 244 tys. hl piw 0,0%, a ich wartość sięgnęła wówczas 177 mln zł. Już 5 lat później, w 2020 roku, 
wartość segmentu piw bezalkoholowych po raz pierwszy przekroczyła 1 mld zł, co oznacza, że Polacy wydali na nie więcej niż np. na płatki 
śniadaniowe. Według ostatnich danych za 2021 r., wartość sprzedaży piwa 0,0% wzrosła o kolejne 157 mln zł, dochodząc do 1,17 mld zł, co 
stanowiło już 6,6% wartości całego rynku piwa. Wolumen wyniósł natomiast blisko 1,6 mln hl. Dzięki tak dynamicznemu rozwojowi, Polska jest 
czwartym, największym producentem piw 0,0% w UE. Nasz kraj odpowiada za 12% unijnego rynku piw bez procentów i razem z Niemcami, 
Hiszpanią i Holandią produkuje łącznie 74% wolumenu piw bezalkoholowych w całej Unii Europejskiej.
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