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Bezpośredni efekt funkcjonowania branży
spirytusowej dla gospodarki Polski

* Miara wielkości produkcji, główna składowa PKB. PKB w cenach rynkowych równe jest całkowitej wartości dodanej brutto w gospodarce
zsumowanej po sektorach, powiększonej (pomniejszonej) o niektóre kategorie podatków (subsydiów), w tym o VAT i akcyzę, co powoduje
dużą różnicę w wartości dodanej brutto i PKB dla branży spirytusowej.

Sama branża spirytusowa w Polsce,
bez uwzględnienia powiązań
z innymi podmiotami, generuje
w przybliżeniu następujące efekty
ekonomiczne:

Wartość
dodana brutto*:
ok. 1,1 mld PLN
(Eurostat, 2013)

Liczba
pracujących:

ok. 4,4 tys. osób
(Eurostat, 2013)

Wartości te ilustrują jednak tylko
część efektów ekonomicznych
branży (tzw. efekty bezpośrednie)
i nie obejmują wielowymiarowego
wpływu branży spirytusowej na
inne sektory gospodarki, w tym
na rynek pracy i dochody
gospodarstw domowych.
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Model przepływów międzygałęziowych pozwala
szacować efekty działalności firmy lub branży
Efekt bezpośredni

► Jest to model powszechnie stosowany na świecie w tego typu analizach
► Poza bezpośrednimi efektami generowanymi bezpośrednio przez firmy z branży

spirytusowej (np. wartość dodana i zatrudnienie), pozwala on na uwzględnienie
w analizie czterech klas dodatkowych efektów:
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Model przepływów międzygałęziowych pozwala
szacować efekty działalności firmy lub branży

► Jest to model powszechnie stosowany na świecie w tego typu analizach
► Poza bezpośrednimi efektami generowanymi bezpośrednio przez firmy z branży

spirytusowej (np. wartość dodana i zatrudnienie), pozwala on na uwzględnienie
w analizie czterech klas dodatkowych efektów:
► (1) Efekty pośrednie – wynikające ze

zgłaszanego przez branżę spirytusową popytu
na krajowe produkty i usługi firm z innych branż
(np. tworzywa sztuczne)

Efekt bezpośredni i efekty po stronie łańcucha dostaw
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► Jest to model powszechnie stosowany na świecie w tego typu analizach
► Poza bezpośrednimi efektami generowanymi bezpośrednio przez firmy z branży

spirytusowej (np. wartość dodana i zatrudnienie), pozwala on na uwzględnienie
w analizie czterech klas dodatkowych efektów:
► (1) Efekty pośrednie – wynikające ze

zgłaszanego przez branżę spirytusową popytu
na krajowe produkty i usługi firm z innych branż
(np. tworzywa sztuczne)
Uwzględniają one również tzw. efekty dalszego
rzędu (firmy w łańcuchu dostaw branży
spirytusowej zgłaszają popyt na krajową
produkcję/usługi kolejnych firm, a te z kolei
zgłaszają popyt na produkcję jeszcze kolejnych
firm, itd.)

Model przepływów międzygałęziowych pozwala
szacować efekty działalności firmy lub branży
Efekt bezpośredni i efekty po stronie łańcucha dostaw
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► Jest to model powszechnie stosowany na świecie w tego typu analizach
► Poza bezpośrednimi efektami generowanymi bezpośrednio przez firmy z branży

spirytusowej (np. wartość dodana i zatrudnienie), pozwala on na uwzględnienie
w analizie czterech klas dodatkowych efektów:
► (1) Efekty pośrednie – wynikające ze

zgłaszanego przez branżę spirytusową popytu
na krajowe produkty i usługi firm z innych branż
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Uwzględniają one również tzw. efekty dalszego
rzędu (firmy w łańcuchu dostaw branży
spirytusowej zgłaszają popyt na krajową
produkcję/usługi kolejnych firm, a te z kolei
zgłaszają popyt na produkcję jeszcze kolejnych
firm, itd.)

► (2) Efekty indukowane – generowane na skutek
dodatkowej konsumpcji w gospodarce możliwej
dzięki zatrudnieniu i wynagrodzeniom tworzonym
w ramach efektów bezpośrednich i pośrednich

Model przepływów międzygałęziowych pozwala
szacować efekty działalności firmy lub branży
Efekt bezpośredni i efekty po stronie łańcucha dostaw



7

► Jest to model powszechnie stosowany na świecie w tego typu analizach
► Poza bezpośrednimi efektami generowanymi bezpośrednio przez firmy z branży

spirytusowej (np. wartość dodana i zatrudnienie), pozwala on na uwzględnienie
w analizie czterech klas dodatkowych efektów:
► (3) Efekty związane z dystrybucją* – mające

miejsce w krajowym handlu i sektorze HoReCa
w związku z dalszą sprzedażą produktów
krajowej branży spirytusowej

Model przepływów międzygałęziowych pozwala
szacować efekty działalności firmy lub branży

* Spadek produkcji krajowej branży spirytusowej nie musi pogorszyć sytuacji dystrybutorów, ponieważ przynajmniej
w części mogą oni zastąpić tę produkcję importem. Pogorszenie sytuacji dystrybutorów miałoby jednak miejsce
np. w przypadku działań regulacyjnych dotykających zarówno produkcję krajową, jak i import.

Efekt bezpośredni i efekty po stronie kanału dystrybucji
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► Jest to model powszechnie stosowany na świecie w tego typu analizach
► Poza bezpośrednimi efektami generowanymi bezpośrednio przez firmy z branży

spirytusowej (np. wartość dodana i zatrudnienie), pozwala on na uwzględnienie
w analizie czterech klas dodatkowych efektów:
► (3) Efekty związane z dystrybucją – mające

miejsce w krajowym handlu i sektorze HoReCa
w związku z dalszą sprzedażą produktów
krajowej branży spirytusowej

► (4) Efekty indukowane związane z dystrybucją
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i wynagrodzeniom tworzonym w ramach
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Przykład - wpływ Stock Polska na wartość
dodaną brutto (mln PLN, ceny bazowe)
Obliczenia dla 2015 r.

1,4 mln PLN
WDB przez kanał
łańcucha dostaw

1 mln PLN
wartości dodanej

brutto w Stock Polska

3,7 mln PLN WDB
przez kanał łańcucha
dostaw i dystrybucji
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Stock Polska
Rolnictwo, łowiectwo, rybactwo, gospodarka leśna

Usługi wspierające prow. dział. gospodarczej
Finanse, ubezpieczenia i nieruchomości (usługi)

Górnictwo i wydobycie
Energia elektryczna, gaz, woda i recykling

Sprzęt transportowy i elektromaszynowy
Przemysł metalowy

Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
Przemysł lekki

Przemysł spożywczy
Handel

Transport, usługi pocztowe i telekomunikacyjne
Budownictwo

Edukacja, badania i rozwój
Zakwaterowanie, gastronomia, rozrywka i kultura

Pozostałe usługi
Łącznie

efekt bezpośredni

efekt pośredni
efekt indukowany

efekt związany z dystrybucją

efekt indukowany związany z dystrybucją

922196 221 55 396 54
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Przykład - wpływ Stock Polska
na liczbę pracujących (osoby)
Obliczenia dla 2015 r.

4,9 miejsc pracy
przez kanał

łańcucha dostaw

1 miejsce pracy
w Stock Polska

14,4 miejsc pracy
przez kanał łańcucha
dostaw i dystrybucji
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Energia elektryczna, gaz, woda i recykling

Sprzęt transportowy i elektromaszynowy
Przemysł metalowy

Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
Przemysł lekki

Przemysł spożywczy
Handel

Transport, usługi pocztowe i telekomunikacyjne
Budownictwo

Edukacja, badania i rozwój
Zakwaterowanie, gastronomia, rozrywka i kultura

Pozostałe usługi
Łącznie

efekt bezpośredni
efekt pośredni
efekt indukowany
efekt związany z dystrybucją
efekt indukowany związany z dystrybucją

7 475
484 1,834 548 4,070 538
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Przykład - wpływ Stock Polska na dochody
sektora finansów publicznych (mln PLN)

Dochody według rodzajów efektów Dochody według „beneficjentów”

* VAT obliczono dla łącznej sprzedaży krajowej Stock Polska do końcowych konsumentów w różnych kanałach sprzedaży. Oznacza to, że
uwzględniono VAT związany z produktami Stock Polska odprowadzony nie tylko w łańcuchu dostaw i dystrybucji Stock Polska, ale także
w łańcuchu dostaw dystrybutorów Stock Polska (obejmujących także inne podmioty niż Stock Polska).

Obliczenia dla 2015 r.

0,7
0,6

32,9
40,2

111,9
629,8

1 438,8
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Podatek od dochdowy od osób prawnych (CIT)
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Składki na ubezpieczenia społeczne
Podatek od towarów i usług (VAT)*

Akcyza

Łącznie: 2 255 mln PLN

71,6%

17,1%

9,8%

0,8% 0,8% Efekt bezpośredni

Efekt związany z
dystrybucją
Efekt pośredni

Efekt indukowany

Efekt indukowany
związany z dystrybucją

93,8%

5,0%

0,8% 0,3% 0,2% Budżet państwa

Podsektor ubezpieczeń
społecznych
Budżety gmin

Budżety województw

Budżety powiatów
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Dziękuję
za uwagę


