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To i owo
Prawie trzy czwarte pracowników
w Polsce ocenia, że są w pracy narażeni
na stres. Na drugim miejscu wśród czynników zagrożenia jest hałas, który doskwiera
ponad dwóm na trzech badanych. Niewiele
mniej narzeka na bolesne lub męczące pozycje
w pracy. Prawie trzy czwarte pracowników
ocenia, że ich zajęcie wiąże się z potencjalnym ryzykiem dla zdrowia lub życia. Najgorzej radzą sobie ze stresem osoby zamknięte
w sobie, pesymiści. Polacy są umiarkowanie
zadowoleni ze swojej pracy. Lepiej oceniają
ją osoby dobrze wykształcone i reprezentanci
wyższych klas społecznych. Najwięcej zastrzeżeń mają osoby słabiej wyedukowane, z niskim
poziomem dochodów. 55 proc. ankietowanych
skarży się na przemęczenie spowodowane
nadmiarem obowiązków. U 25 proc. respondentów stres jest wywołany koniecznością
zostawania w pracy po godzinach.
74 proc. studentów w Polsce uważa znajomości za jeden z głównych czynników
ułatwiających zdobycie pierwszej pracy
– informuje Gazeta Polska Codziennie.

Ankietę przeprowadzono na grupie ponad
2 tys. studentów w całej Polsce. Tylko połowa ankietowanych pozytywnie ocenia perspektywę znalezienia pracy po zakończeniu
studiów. Z badań wynika m.in., że 65 proc.
studentów za ułatwienie w rozpoczęciu kariery zawodowej uważa doświadczenie zawodowe, a 37 proc. prestiż ukończonej uczelni.
Wśród najczęściej wskazywanych barier, które
mogą utrudniać start na rynku pracy, studenci
wymieniali brak doświadczenia (74 proc.),
wysokie wymagania pracodawcy (51 proc.)
oraz niewielką praktykę na stażach (42 proc.).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Jesienny wypoczynek”.
Nagrodę wylosował: Grzegorz Abramczuk z Cieszyna.

Piwo przez wieki

Polski piwny potop
Wódka zdetronizowana – w 2015 roku po raz
pierwszy największym polskim hitem eksportowym wśród używek było piwo. W naszych
browarach rozsmakowały się wybredne nacje
z Europy Zachodniej, wschodni sąsiedzi, Azjaci i mieszkańcy obu Ameryk. Nie zapomnieli
o nim też rozsiani na całym świecie rodacy,
którzy pierwotnie byli głównymi, nostalgicznymi odbiorcami rodzimych marek. Polskie
piwa konkurują nie tylko ceną i dostępnością,
ale też jakością, co potwierdzają zdobywane
przez nie w międzynarodowych konkursach
nagrody.

W ubiegłym roku poza granice Polski
sprzedano 8 proc. krajowej produkcji browarniczej, czyli 2 mln hektolitrów, o wartości
170 mln euro. Oznacza to 20-proc. wzrost
w porównaniu z 2014 rokiem, który zawdzięczamy państwom „starej Unii” – największym
importerem naszego piwa jest Holandia, która
zakupiła go na kwotę 41,5 mln euro. To 252
razy więcej niż w roku naszego wstąpienia
do UE. Drugie miejsce zajęły Niemcy, znani
piwosze, wydając na polskie browary 21 mln
euro. Na ostatnim stopniu podium znalazła się
też stojąca piwem Wielka Brytania z wynikiem
14,4 mln euro.
Sukces polskiego piwowarstwa w każdym z tych krajów ma nieco inne przyczyny – w przypadku Holendrów odpowiedzią
są powiązania właścicielskie i dystrybucyjne
(Heineken jest właścicielem Grupy Żywiec).
Na dobre wyniki w Niemczech składają się
duża wymiana handlowa z sąsiadem, coraz

lepsze poznawanie się obu narodów. Zwycięstwa naszych piw w prestiżowych zawodach
(np. pierwsze miejsce Imperatora Bałtyckiego
w rankingu Rate Beer) zachęcają niemieckie puby do zawierania transakcji z polskimi
browarami. Na Wyspy Brytyjskie żubry, lechy i tyskie dotarły w ślad za emigrującymi
za chlebem rodakami – Polacy są od 10 lat
największą mniejszością etniczną w Królestwie. Ich liczba w całej UE wynosi według
oficjalnych szacunków 1 mln 983 tys.
Równie wierna smakowi przywodzącemu na myśl ojczyznę jest stara powojenna
emigracja i jej potomkowie, mieszkający
głównie w Stanach Zjednoczonych (eksport
piwa na kwotę 8,1 mln euro) i Kanadzie (3,8
mln euro). Nie wszędzie jednak nasze piwo
ma licznych ambasadorów, a mimo to broni się samo – od lat znajduje coraz więcej
chętnych w Japonii, Chinach, Nowej Zelandii
czy krajach afrykańskich. W tym roku Grupa
Żywiec zaczęła eksportować swoje produkty
do Korei Południowej, Iraku i na Wyspy Zielonego Przylądka.

M anewr

wyprzedzający ?
Ekspansję rodzimych browarów poza
granice kraju można odczytać jako konsekwencję silnej pozycji branży w kraju. W skali całej Europy zajmujemy czwartą pozycję
pod względem spożycia piwa – pijemy go
rocznie 98 litrów na głowę (liderem rankingu są Czesi). Jesteśmy trzecim producentem
złotego trunku w Europie z wynikiem 40 mln

hektolitrów rocznie, wyprzedzają nas tylko
Niemcy (95 mln) i Wielka Brytania (41 mln).
Trzecie miejsce na europejskim podium zajmujemy też w powierzchni upraw – z 1444
hektarów polscy plantatorzy zebrali 2240 ton
surowca (chmielu i słodów). W tej konkurencji
ustępujemy jedynie zachodnim i południowym sąsiadom.
Mimo tych imponujących wyników sprzedaż na zagranicznych rynkach może być dla
polskich browarów jedyną szansą na utrzymanie dynamiki wzrostu dochodów. Ta ucieczka
do przodu spowodowana jest stopniowym
nasycaniem się krajowego rynku i wyniszczającą wojną cenową. Od dłuższego czasu
wydatki polskich konsumentów na piwo rosną
wolniej niż jego sprzedaż liczona w hektolitrach. Walka cenowa na coraz bardziej zajętym
rynku – konsumuje się na nim ponad 30 mln
hektolitrów rocznie – sprawia, że w latach
2009–2015 mimo wzrostu produkcji zmalały
przychody branży.
Koniunkturę zwietrzyli też wielcy światowi producenci. Na Kompanię Piwowarską,
wystawioną przez SAB Miller na sprzedaż
z powodu antymonopolistycznych uregulowań unijnych, ostrzą sobie zęby m.in. japoński potentat piwny Asahi Group Holdings,
węgierski MOL, firma Bain Capital, konsorcjum szwajcarskie Jacobs Capital i kanadyjski
fundusz emerytalny PSP Investments. Cena
wywoławcza – 4,37 mld euro. Do zdobycia rosnący rynek europejski i obiecujące przyczółki
na świecie. Jest o co walczyć.

MAREK KOWALIK

Regularne picie alkoholu powoduje
rocznie ok. 700 tys. nowych przypadków nowotworów złośliwych na świecie – podaje Międzynarodowa Agencja
Badań nad Rakiem (IARC). W rezultacie
co roku dochodzi do ok. 370 tys. zgonów.
WHO zalicza alkohol do głównej grupy
czynników kancerogennych. Do największej
liczby przypadków nowotworów wywołanych
spożywaniem alkoholu dochodzi w Ameryce
Północnej, Australii oraz Europie Wschodniej.
Z badań wynika, że picie alkoholu przyczynia
się do powstania 5 proc. wszystkich nowych
przypadków nowotworów złośliwych. Rocznie
z powodu raka wywołanego alkoholem umiera
4,5 proc. wszystkich chorujących. Alkohol najczęściej przyczynia się do zwiększenia ryzyka
wystąpienia raka piersi. Statystyki pokazują,
że ponad 25 proc. tego rodzaju nowotworu
łączy się z alkoholem. W 23 proc. przypadków
ma on również związek z rakiem jelita grubego, znacznie wzrasta ryzyko raka odbytnicy,
przełyku, krtani, wątroby oraz gardła.
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