
Hard seltzer – nowa alternatywa dla browarów?
Hard seltzer – new alternative for breweries?
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The beverage market is constantly seeking for raw material, technological 
and product innovations in order to improve economic results and meet 
the changing expectations of consumers. An interesting alternative is the 
Hard seltzer type product that has been gaining popularity for several 
years, i.e. a carbonated, aromatic alcoholic drink. The purpose of this arti-
cle is to present a short description of this product, the development of 
the hard seltzer market and to describe the reasons why this product is 
a popular choice of consumers and an attractive alternative to breweries 
at the present time.

Rynek napojowy stale poszukuje innowacji surowcowych, technologicz-
nych czy produktowych, w celu poprawy wyników ekonomicznych oraz 
sprostania zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów. Ciekawą alter-
natywą jest zyskujący od kilku lat na popularności produkt typu Hard 
seltzer, czyli gazowany, aromatyczny napój alkoholowy. Celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie krótkiej charakterystyki tego produktu, roz-
woju rynku hard seltzerów oraz opisanie powodów, dla których produkt 
ten jest popularnym wyborem konsumentów i atrakcyjną alternatywą dla 
browarów w obecnym czasie. 

Alkopopy jako odpowiedź na rosnące wymagania 
i preferencje konsumentów 

Współcześnie – szczególnie w czasach pandemii COVID-19 – 
zadaniem technologów żywności jest projektowanie oraz wytwa-
rzanie nowych produktów, wpisujących się w zdrowy styl życia. Jest 
to skutkiem obserwowanego na rynku spożywczym gwałtownego 
wzrostu zainteresowania i popularności wśród konsumentów żyw-
ności niskokalorycznej oraz niskocukrowej (tzw. żywność typu light) 
– trend ten nie omija branży napojów. Wynika to z faktu, że społe-
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czeństwo – szczególnie tzw. pokolenie Z i milenijne – ma większą 
świadomość korelacji pomiędzy stanem zdrowia fizycznego oraz 
psychicznego a rodzajem spożywanej żywności. W związku z po-
wyższym rozwija się produkcja żywności o obniżonej zawartości 
składników, których nadmierne spożycie wiąże się z występowaniem 
tzw. przewlekłych chorób niezakaźnych czy uzależnień.

Odpowiedzią na nowe potrzeby konsumentów może być pro-
dukcja niskokalorycznych oraz niskoalkoholowych napojów nazy-
wanych „alkopopami”. Definiowane są one jako napoje, których 
podstawą jest tradycyjny, mocny napój alkoholowy (np. whiskey), 
rozcieńczony i/lub doprawiony smakowo do odpowiednio niższego 
stężenia etanolu (stężenie porównywalne do tego w piwie). Stanowią 
one odpowiednią alternatywę dla ludzi, który wybierają dany trunek 
głównie ze względu na charakter walorów sensorycznych wysoko-
procentowego napoju wyjściowego. Termin ten i inne jemu pokrew-
ne są wykorzystywane przez przemysł napojów alkoholowych, 
natomiast nie stanowią one przedmiotu specjalnie dedykowanego 
prawodawstwa w zakresie żywności czy towarów. Innymi słowy 
oznacza to, iż produkty te podlegają wymogom przepisów prawnych 
dla konwencjonalnych napojów alkoholowych [16, 17, 18]. Alkopopy 
należą do tzw. FAB (flavoured alcoholic beverages, tj. smakowych 
napojów alkoholowych), do których należą napoje na bazie słodu, 
koktajle gotowe do spożycia i alkopopy duże [16, 17, 18].

 
Charakterystyka hard seltzer

Relatywnie nową kategorię napojów alkoholowych stanowią 
hard seltzer, które są odpowiedzią na popyt wynikający z większej 
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świadomości zdrowotnej konsumentów. Hard seltzer jest miesza-
niną wody gazowanej, alkoholu oraz dodatków (aromatów) owo-
cowych. Na rynku są dostępne w wielu wariantach smakowych: 
do smaków podstawowych należą wersje malinowe, jagodowe czy 
cytrusowe i egzotyczne (grejpfruitowe, mango, limonkowe, anana-
sowe), natomiast do bardziej wyrafinowanych: mięta cytrynowa czy 
smak imbirowo-gruszkowy. Asortyment alternatyw smakowych 
dostępnych na rynku jest zależny od kreatywności producentów. 
Dostępne są również wersje z kannabidiolem – olejkiem konopnym 
znanym jako CBD. Napój ten charakteryzuje się zawartością alko-
holu w przedziale od 4 do 6% objętościowo, która jest podobna 
do tej deklarowanej na etykietach piw czy cydrów. Produkt jest 
niskokaloryczny, jego wartość energetyczna wynosi od 60 do 100 
kcal w puszce napoju (o objętości 330 ml), natomiast dla piw kon-
wencjonalnych jest to ponad 140 kcal. Niska wartość energetycz-
na jest wynikiem małej zawartości węglowodanów, ponieważ oma-
wiany trunek zawiera ich mniej niż 1 g, podczas gdy tradycyjne 
piwa zawierają od 2,5 do nawet 13 g węglowodanów w 300 ml 
napoju. Niska kaloryczność aromatyzowanego alkoholowego na-
poju gazowanego jest jego ważną zaletą, ponadto napój ten jest 
bezbarwny, co intuicyjnie sugeruje konsumentowi lekkość oraz 
„przejrzystość” produktu – co jest szczególnie ważne w czasach, 
kiedy przykłada się szczególną uwagę do tzw. „czystej etykiety” 
[2, 8, 19, 20].

Nazwa „hard seltzer” pochodzi z języka angielskiego i w do-
słownym tłumaczeniu oznacza „twarda/ciężka woda mineralna”. 
Jest to zgodne z przedstawioną powyżej definicją trunku, ponieważ 
jako produkt końcowy jest wodą mineralną wzmocnioną obecnością 
alkoholu i aromatem różnorodnych owoców. Względem tego na-
poju stosuje się również określenie w postaci angielskiego przy-
miotnika „sparkling”, który również oznacza „gazowany” [2].

Produkcja hard seltzer opiera się na fermentacji bazy owocowej, 
cukrowej bądź jęczmiennej, przy wykorzystaniu drożdży browarni-
czych. Następnym etapem jest oczyszczanie i filtracja, które po-
przedzają etap aromatyzacji mający na celu nadanie charaktery-
stycznych walorów sensorycznych. Wynikiem tego procesu jest 
uzyskanie napoju składającego się z wody, etanolu, dwutlenku 
węgla oraz związków smakowo-aromatycznych nadających mu 
odpowiednią jakość sensoryczną [20]. W ramach filtracji i oczysz-
czania w przemyśle stosuje się metody z wykorzystaniem filtrów 
węglowych, w celu wytworzenia jak najbardziej neutralnej, pozba-
wionej smaku i aromatu bazy [5].

Pochodzenie hard seltzer i jego sytuacja na rynku
Wbrew pozorom związanym z innowacyjnym charakterem tego 

produktu, początki hard seltzer sięgają czasów ostatniej dekady ubie-
głego wieku, kiedy to w 1993 r. Coors Brewing Company wprowa-
dziła na rynek napój alkoholowy o nazwie „Winter”, który wykazy-
wał cechy charakterystyczne dla hard seltzerów. Mimo dużej popu-
larności produkt ten zniknął z półek sklepowych w 2008 r. Na rynku 
obecne były również inne smakowe napoje słodowe - Smirnoff Ice, 
Bacardi Silver i mnóstwo tzw. „twardych lemoniad”. Rok 2013 był 
czasem powrotu tego typu napoju pod nazwą „spiked seltzer”, co 
w dosłownym tłumaczeniu oznacza „wzbogacana woda gazowana”. 
W 2016 r. powstała marka „Bon&Viv”należąca do Anheuser-Busch. 

W tym samym roku na amerykański rynek weszły nowe seltzery o na-
zwach: „White Claw” i „Turly” produkowane odpowiednio przez Marka 
Anthony'ego Brandsa i Boston Beer Company [21, 22].

W Stanach Zjednoczonych stopniowo i dynamicznie hard selt-
zer zyskiwał coraz większą popularność. W 2017 r. odnotowano 
wzrost sprzedaży o ponad 40% w porównaniu z rokiem 2012. Czasy 
pandemii COVID-19 przyniosły producentom aromatyzowanego 
napoju alkoholowego zyski z jego sprzedaży w 2020 r. w kwocie 
blisko 3,7 mld dolarów, natomiast w 2021 r. było to już 4,4 mld 
dolarów. Prognozuje się, że wartość sprzedanych produktów do 
2027 r. wzrośnie o ponad 15%. Ich regularne spożycie wzrosło wśród 
młodych ludzi, szczególnie w zachodnich stanach USA. Biorąc pod 
uwagę fakt, że ich konsumpcja przekroczyła konsumpcję wódki 
już w 2019 r., przewiduje się, że do końca 2022 r. spożycie hard 
seltzerów przewyższy łączne spożycie wódek i whisky [6, 7].

Duża popularność wśród konsumentów oraz dynamiczny roz-
wój rynku przez zaangażowanie międzynarodowych koncernów 
spowodowały, że wytwarzaniem hard seltzerów zajęły się także 
browary rzemieślnicze. Działając w małej skali mają one większe 
możliwości wprowadzania nowych produktów, modyfikacji technik 
produkcji czy eksperymentowania i udoskonalania walorów sen-
sorycznych napoju. W czasach pandemii pozwoliło to na zwięk-
szenie zysków ze sprzedaży browarów rzemieślniczych i przez 
sklepy internetowe w USA. Z początkiem 2021 r. ten napój alko-
holowy został wprowadzony do europejskich sklepów, gdzie rów-
nież notuje się trendy wzrostowe jego sprzedaży. Według danych 
Google Trends, hard seltzer było najczęściej wyszukiwanym ha-
słem na terenie 5 państw: USA, Norwegia, Irlandia, Kanada i Wielka 
Brytania [6, 7].

Powody popularności hard seltzer
Duże zainteresowanie młodego pokolenia wynika z tego, że 

hard seltzer w badaniach konsumenckich określany jest w odczuciu 
smakowym jako mniej alkoholowy niż jest w rzeczywistości. W po-
równaniu z tradycyjnymi wyrobami alkoholowymi hard seltzer jest 
przyjemny w konsumpcji, a jego charakter jest zdominowany przez 
aromaty owocowe. Uzyskanie tego efektu jest wynikiem synergi-
stycznego działania odczucia alkoholu względem aromatów owo-
cowych. Kolejnym aspektem jest jego niska cena [18].

Popularność hard seltzera jest związana również z wykorzysta-
niem odpowiednich strategii reklamowych. Jednym z czynników 
składających się na jego sukces jest stworzenie wyróżniającej się 
szaty graficznej opakowań na tle innych produktów alkoholowych. 
Jest ona bardzo podobna do projektów dla napojów orzeźwiających 
i energetyzujących, dzięki czemu napoje hard seltzer kojarzą się 
z takimi właściwościami. Rodzaj opakowania, który jest najczęściej 
wykorzystywany do ich pakowania – puszka – również wywołuje 
skojarzenia z tego typu napojami. Ponadto etykiety są kolorowe, 
przywołują pozytywne skojarzenia, a nazwy wpisują się w trendy 
i są modne – wszystko to sprawia, że produkty stają się atrakcyjne 
dla populacji nastawionej na wygodę oraz konsumpcyjny styl życia. 
Wygląd opakowań podkreśla innowacyjność marki i kojarzy się to 
z hedoniczną funkcją spożywania napojów, czyli spożywania dla 
przyjemności. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wśród 
„młodszej, ale dorosłej” części populacji. Jest to związane z naci-
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skiem jaki kładzie się podczas kampanii reklamowych – uwielbienia 
młodości, rozrywką, akceptacją społeczną, a jednocześnie spoży-
waniem alkoholu [21, 24, 11, 12].

Zdecydowany sukces marketingowy zawdzięczany jest kampa-
niom reklamowym prowadzonym przez mainstreamowe media – 
portale społecznościowe oraz aplikacje. Wynika on z działalności 
producentów i publikowanych przez nich treści perswazyjnych czy 
użytkowników, którzy publikują treści dotyczące wspomnień zwią-
zanych z konsumpcją oraz promowaniem spożycia trunku. W tym 
drugim przypadku wykorzystuje się naturalną siłę reklamy, z której 
chętnie korzystają kolejne pokolenia. Mimo że na początku drugie-
go tysiąclecia istniała opinia o tym, że produkt przeznaczony jest 
przede wszystkim dla kobiet, teraz fenomen popularności określa 
się jako sukces wynikający również z aseksualności – szeroko po-
suniętą neutralnością płciową konsumentów – produkt nie jest po-
strzegany ani jako kobiecy, ani męski, co jest nowością w branży 
alkoholowej, ponieważ adresowany jest przede wszystkim do kon-
sumentów, oczekujących określonego stylu życia [3, 23, 13, 22, 8].

Niezaprzeczalne zainteresowanie konsumentów jest wynikiem 
przeświadczenia o pozornie prozdrowotnym charakterze hard seltzer, 
przez ich małą wartość energetyczną i zawartość węglowoda- 
nów [1, 2, 8]. Wykorzystywane są trendy dla podobnych napojów 
bezalkoholowych typu kombucha – produkt określany jest jako „bez-
glutenowy, bez konserwantów, przyjazny dla wegan, z naturalnymi 
aromatami” – ta terminologia przemawia do osób dbających o zdro-
wie, ale nie chcących rezygnować ze spożycia tej używki [20]. Jest 
to złudzenie marketingowe będące skutkiem polityki reklamowej pro-
ducentów [14, 15]. Nie można zapomnieć o szkodliwym działaniu 
alkoholu etylowego, który ma wpływ na stan zdrowotny organizmu 
człowieka – jego nadmierne i częste spożycie może powodować za-
burzenia czynności narządów wewnętrznych, w konsekwencji prowa-
dzić do rozwoju przewlekłych chorób niezakaźnych. Ponadto nad-
mierne spożycie alkoholu wpływa na upośledzenie odczuwania 
bodźców i może powodować agresywne zachowania [13, 18].

Podsumowanie
Należy podkreślić, że hard seltzer jest produktem, który zawdzię-

cza ekspansję na rynku napojów alkoholowych ze względu na ce-
chy, które pasują do stylu życia obecnego pokolenia w wieku pro-
dukcyjnym. Jest to możliwe przede wszystkim ze względu na jego 
niską wartość kaloryczną oraz efektywnie prowadzone działania 
marketingowe. Wachlarz tego typu produktów jest bardzo zróżni-
cowany i sukcesywnie się powiększa. Produkt jest wytwarzany 
w zakładach o szerokim zakresie skali produkcji, zarówno koncer-
nowych, jak i rzemieślniczych. Prognozowany jest sukcesywny 
wzrost wielkości produkcji i generowanych zysków. Jest to bardzo 
ciekawa alternatywa dla browarów, szczególnie w czasach gwał-
townego wzrostu cen jęczmienia i słodu oraz ograniczonej dostęp-
ności tych podstawowych surowców browarniczych. Warto jednak 
podkreślić, że produkcja hard seltzer w browarze stanowi pewne 
wyzwanie. Stosowane szczepy drożdży piwowarskich fermentują 
sacharozę jako główne źródło cukru, stąd wysoki stopień odfer-
mentowania i szybki spadek pH podłoża. Celem jest wytworzenie 
bazy alkoholowej o neutralnym smaku i aromacie, stąd koniecz-
ność zapewnienia odpowiedniego środowiska dla wzrostu i meta-
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bolizmu drożdży. Obecnie w Krakowskiej Szkole Browarniczej w ra-
mach projektu badawczego realizowanego z firmą Murphy & Son 
z Wielkiej Brytanii prowadzimy eksperymenty mające na celu oce-
nę potrzeb dotyczących zapewnienia odpowiedniego źródła azotu 
dla drożdży oraz zapewnienia odpowiedniej zdolności buforowej 
podłoża. Pod koniec 2022 r. zaprezentujemy wyniki naszych badań 
z propozycją odpowiedniego doboru warunków fermentacji przy 
produkcji hard seltzerów w warunkach browaru.
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analizowanych soków. Należy podkreślić, że soki NFC stanowiły niemal 
62% wszystkich soków, co jest z punktu widzenia żywieniowego pozy-
tywnym zjawiskiem. Według szacunków IERiGŻ-PIB na globalnym 
rynku soków w Polsce w 2020 r. soki jabłkowe stanowiły 40% wszystkich 
soków pitnych, a soki NFC (zarówno jedno- jak i wieloskładnikowe) 
33% [7]. Jak podają Nosecka i wsp. [7], w ciągu ostatnich pięciu lat 
produkcja soków jabłkowych wzrosła dwukrotnie, co świadczy o ro-
snącym zainteresowaniem tym produktem.

Na 3 miejscu pod względem udziału w rynku uplasowały się smo-
othie, które stanowiły 9% analizowanego asortymentu. Z uwagi na 
specyfikę produktu i jego rozpoznawalność na potrzeby niniejszego 
badania produkt ten wydzielono z napojów bezalkoholowych jako 
osobną kategorię. Smoothie to produkt stosunkowy nowy na polskim 
rynku. Na podstawie wielkości tej kategorii można stwierdzić, że przy-
jęła się na stałe na rynku, zainteresowanie ją w ostatnich latach rośnie 
i jest chętnie wybierana szczególnie przez konsumentów dbających 
o zdrową dietę. Tego typu produkty oferowane są w rozmaitych sma-
kach. Duże zróżnicowanie w składzie surowcowym tych produktów jest 
w stanie zaspokoić różne gusta konsumentów. W składzie oferowanych 
w tym segmencie produktów oprócz jabłek znajdowały się między in-
nymi: jagoda acai, acerola, aloes, pigwowiec, aronia, truskawka, czar-
na porzeczka, wiśnia, gruszka, jagoda, winogrono, malina, brzoskwinia, 
mango, banan, cytryna, pomarańcza, limonka, marakuja, granat, kokos, 
dynia, marchew, czerwone buraki, pietruszka, pasternak, szpinak, seler, 
jarmuż, ogórek, mięta, imbir, guarana, amarantus, a nawet ryż. Jak 
widać producenci nie ograniczają się do surowców tradycyjnych, ale 
starają się urozmaicić ofertę tych produktów. Tylko jeden produkt smo-
othie był otrzymany wyłącznie z jabłek.

Na uwagę zasługuje również bogata oferta przekąsek owocowych 
(7% rynku). Produkty te stanowiące połączenia jabłka z innymi owoca-
mi mają stanowić alternatywę dla innych przekąsek, które z uwagi na 
zawartość cukru i tłuszczu są postrzegane jako mało zdrowe i mało 
wartościowe. Tylko jeden z tych produktów był całkowicie wykonany 
z jabłek. Wśród przekąsek dostępnych w handlu jest wiele produktów 
na bazie suszonych owoców lub niesłodzonego koncentratu soku jabł-
kowego. Są one wynikiem zmian w przyzwyczajeniach żywieniowych 
i potrzebie jedzenia między regularnymi posiłkami. Przekąski na bazie 
jabłek zyskują na popularności i są oferowane w postaci owocowych 
chipsów, batonów, żelków, uformowane jako kostki bądź fantazyjne 
kształty np. zwierzątek, co szczególnie ma zachęcić dzieci. Chipsy 
jabłkowe są promowane jako zdrowa przekąska dla każdego, w tym 
dla osób na diecie redukcyjnej. Producenci liczą, że tak oferowane 
w skoncentrowanej formie owoce mogą stanowić między innymi zdro-
wy zamiennik słodyczy, tym bardziej, że konsumenci lubią przekąsić 
coś między posiłkami, więc dobrze byłoby, aby sięgali po coś zdrowe-
go i wartościowego.

Podobny udział w rynku na poziomie 7% miały także napoje. 
Kategoria napojów bezalkoholowych jest bardzo szeroka i zróżnicowa-
na pod względem udziału składnika owocowego. W niniejszym bada-
niu ograniczono się do napojów zawierających w swoim składzie co 
najmniej 50% soku oraz gdy na pierwszym miejscu było jabłko w przy-
padku udziału innych składników. W grupie tej znalazły się: napoje 
wieloowocowe, nektary, jak również produkty typu shot, które dzięki 
odpowiedniemu zbilansowaniu składu surowcowego mogą stanowić 
cenne źródło wartościowych składników, a zwłaszcza witamin.

Pozostałe produkty na bazie jabłek mają znacznie mniejsze udzia-
ły w rynku, od 3% w przypadku herbat owocowych, 2% w przypadku 
octu jabłkowego i napojów alkoholowych, do poniżej 1% w przypadku 
pozostałych, takich jak np.: owoce prażone, pektyna czy puder jabłko-
wy lub mrożona kostka z jabłka. Ocet jabłkowy coraz częściej znajdu-
je zastosowanie w kuchni jako zamiennik innych popularnych octów 
i jako produkt uważany za zdrowszy niż ocet tradycyjny. Jest on do-
stępny pod wieloma markami w zdecydowanej większości punktów 
handlowych. W przypadku herbat owocowych i ziołowo-owocowych 
jabłko bardzo często stanowi bazę tych produktów. Wynika to z duże-
go przerobu jabłek w naszym kraju. Suszone wytłoki jabłkowe, szcze-
gólnie z tłoczni nie stosujących obróbki enzymatycznej, stanowią cen-
ny surowiec do produkcji herbat, jak i pektyn.

W ostatnich latach jabłka zyskują na popularności jako surowiec 
do produkcji cydrów. Produkty alkoholowe na bazie jabłek stanowiące 
2% badanego rynku to prawie wyłącznie cydr, chociaż w jednym ze 
sklepów oferowany był również calvados. Należy w tym miejscu wspo-
mnieć, że w skali przemysłowej w Polsce jabłka od lat są również wy-
korzystywane do produkcji moszczów, które następnie służą do wyro-
bu win owocowych. Tych produktów nie uwzględniono jednak w niniej-
szej pracy. Informując o przemysłowym wykorzystywaniu jabłek należy 
pamiętać o zagęszczonym soku jabłkowym, który stanowi podstawowy 
kierunek wykorzystywania jabłek. Szacuje się, że w ubiegłym roku wy-

poziomie kwasowości, a z Tajlandii głównie sok ananasowy. Wszystkie 
te kraje są liczącymi się dostawcami soków na rynek światowy.

Silne zdywersyfikowanie struktury geograficznej importu soków 
spowodowane jest zróżnicowaniem głównych regionów produkcji 
owoców i wytwarzanych z nich przetworów, w tym soków.

Podsumowanie

Soki są istotną pozycją w polskim eksporcie przetworów owo-
cowych i warzywnych oraz w łącznym eksporcie produktów ogrod-
nictwa i ich przetworów. O wolumenie i wartości eksportu soków 
decydują zmiany w sprzedaży zagranicznej soków jabłkowych, w tym 
głównie zagęszczonego soku jabłkowego. eksport ZSJ silnie waha 
się w poszczególnych sezonach w zależności od poziomu podaży 
surowca do przetwórstwa i produkcji w innych krajach, liczących się 
na rynku światowym (głównie Chin). W ostatnich sezonach systema-
tyczną tendencję wzrostową wykazuje eksport nieskoncentrowane-
go soku jabłkowego. Mimo silnych wahań w poszczególnych sezo-
nach zwiększa się także eksport większości pozostałych soków, 
głównie soków produkowanych z owoców miękkich i soków miesza-
nych. Zwiększa się przywóz soków zagęszczonych, wytwarzanych 
z owoców południowych (głównie soku pomarańczowego), a zmie-
nia się w poszczególnych sezonach wolumen importu zagęszczo-
nego soku jabłkowego, wykorzystywanego do mieszania z sokiem 
produkowanym z surowca krajowego. Import soków ma charakter 
przywozu surowcowego i jest niezbędny do produkcji soków pitnych, 
nektarów i napojów, a w odniesieniu do zagęszczonego soku jabł-
kowego ma charakter „importu dla eksportu”. Geograficzna struktu-
ra importu jest znacznie bardziej zdywersyfikowana niż ich eksportu. 
Wynika to ze zróżnicowania rejonów produkcji owoców i soków 

w świecie. Stąd też w imporcie przywóz spoza krajów ue stanowił 
w sezonach 2015/16–2018/19 ok. 51% wolumenu przywozu i 58% 
jego wartości. W eksporcie udział krajów ue wyniósł odpowiednio 
90 i 87%.
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Tabela 4. Geograficzna struktura importu soków do Polski

Wyszczególnienie
2015/16-2018/19

wolumen 
(tys. t)

%
wartość 

(mln EUR)
%

OGÓŁEM 174,0 100,0 223,0 100,0

Niemcy 24,0 13,8 25,3 11,4

Holandia 14,1 8,1 18,5 8,3

Hiszpania 14,6 8,4 14,2 6,4

Włochy 6,8 3,9 11,4 5,1

Pozostałe kraje UE-15 12,0 6,9 23,2 10,4

Litwa 0,9 0,5 1,1 0,5

Czechy 3,6 2,1 4,5 2,0

Węgry 9,4 5,4 7,9 3,5

Pozostałe kraje UE-13 0,4 0,3 0,6 0,3

Ukraina 23,9 13,8 24,4 10,9

Mołdawia 18,5 10,6 16,3 7,3

Pozostałe kraje 0,5 0,3 0,4 0,2

Brazylia 24,0 13,8 43,1 19,3

Chiny 4,9 2,8 5,1 2,3

Izrael 5,4 3,1 9,8 4,4

RPA 1,1 0,6 1,7 0,8

USA 0,7 0,4 1,0 0,4

Tajlandia 0,9 0,5 1,5 0,7

Kostaryka 2,3 1,3 3,4 1,5

Turcja 2,3 1,3 3,3 1,5

Pozostałe kraje 3,7 2,1 6,3 2,8

Źródło: Na podstawie danych Ministerstwa Finansów (MF)
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