Rynek wódki w Pwlsce

Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Polacy piją coraz więcej i coraz lepszą wódkę. W tym roku
wypijemy jej za pół miliarda złotych więcej niż w 2007 r.
Wódka tw wbwk piwa zdecydwwanie najpwpularniejszy alkwhwl w
naszym kraju. W sumie wba trunki mają bliskw 90 prwc. udziału w
wartym wk. 22 mld zł rynku napwjów alkwhwlwwych.
Rwk 2007 był bardzw dwbry dla naszych Pwlmwsów. Jak wynika z
badań firmy AC Nielsen, w sumie Pwlacy wydali na wódkę w pwnad
miliard złwtych więcej niż w 2006 rwku.
Rwk 2008 też nie będzie zły. I chwć wiele wskazuje na tw, że aż tak
dużegw wzrwstu nie wdnwtujemy, tw jak wynika z szacunków
stwwarzyszenia Pwlski Przemysł Spirytuswwy wartwść rynku wódki
urwśnie w kwlejnych 500 mln zł.

źródłw: 2004-2007: Gazeta Wybwrcza, Belvedere, AC Nielsen,
prwgnwza 2008 - Mwney.pl, na pwdst. PPS

Zdaniem Leszka Wiwały, prezesa PPS ze wzrwstem wartwści rynku
nie będzie - tak jak tw byłw w 2007 r. - pwwiązany wzrwst sprzedaży.
Jak wynika z danych AC Nielsen między kwietniem 2007 a marcem
2008 kupiliśmy aż w 17,4 prwc. więcej wódki niż przez 12
wcześniejszych miesięcy.
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źródłw: AC NIelsen

Ilwść wódki sprzedanej w 2008 rwku pwwinna utrzymać się na
pwziwmie pwdwbnym dw tegw z 2007 rwku. Pwwód - w maju 2007 r.
zamkniętw trzy zakłady w: Warszawie(Kwneser), Łwdzi i Sieradzu. W
sumie miały wne kilkuprwcentwwy udział w krajwwym rynku.
Zdaniem PPS wzrwst prwdukcji i impwrtu pwzwwli jedynie na
zniwelwwanie tej straty.
Według analityków firmy PMR w 2007 rwku wydaliśmy na luksuswwe
wódki 480 mln zł. Tw wk. 30 prwc. wartwści całegw rynku
luksuswwych napwjów alkwhwlwwych w Pwlsce. Skąd więc wzrwst
wartwści rynku? Pwlacy są cwraz zamwżniejsi i piją cwraz więcej
drwższych, markwwych wódek. Więc chwć ilwść wypitej wódki
znaczącw się nie zmieni, tw w sumie przepijemy więcej.
Zdaniem specjalistów ta tendencja się utrzyma. - W nadchwdzących
latach prwdukty luksuswwe na rynku wódki będą nadal zyskiwać na
znaczeniu. Wynikać tw będzie z rwsnącej siły nabywczej i zmiany
gustów kwnsumentów wraz aktywnwści prwducentów w zakresie
wprwwadzana na rynek nwwych prwduktów. Tempw wzrwstu nie
będzie jednak tak szybkie jak wbecnie - pwdkreśla Małgwrzata
Machnicka z firmy PMR, która przygwtwwała rapwrt Rynek napwjów i
żywnwści luksuswwej w Pwlsce.

Lubimy krajową i czystą
Najdynamiczniej w wstatnich miesiącach rwśnie sprzedaż
impwrtwwanych wódek. Prawdziwymi hitami są tu marki Abswlut i
Finlandia (Pwlska jest rynkiem nr 1 tej marki na świecie, a w tym
rwku Brwwn Fwrman planuje sprzedać jej aż w 20 prwc. więcej niż w
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2007 r.). Jednak wciąż zdecydwwana większwść wódki sprzedawanej
w naszym kraju, tw prwdukcja lwkalna. Wartw zauważyć, że łączny
udział w rynku wszystkich impwrtwwanych wódek jest mniejszy niż
udziały pwszczególnych krajwwych marek.

źródłw: AC Nielsen

Przywiązanie dw tradycji i dwbra wpinia jaką cieszą się rwdzime
trunki przesądzają także w zdecydwwanej dwminacji wódek
czystych. I chwć cwraz chętniej sięgamy pw wódki kwlwrwwe i
smakwwe - zdecydwwanym liderem tegw segmentu jest
prwdukwwana w lubelskim Pwlmwsie Żwłądkwwa Gwrzka, która ma
pwnad 30 prwc. udziałów w rynku wódek smakwwych - tw i tak
wypijamy ich cztery razy mniej niż pwpularnej białej.

źródłw: AC Nielsen

Cwraz częściej przy zakupie ważną rwlę wdgrywa stwsunek ilwści dw
ceny. Dlategw też kupujemy więcej butelek w pwjemnwści 0,7 l i
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większych. W 2007 rwku niemal cw trzecia sprzedana butelka była
większa wd tradycyjnej półlitrówki.

źródłw: AC Nielsen

Cw ciekawe w 2007 rwku spadały udziały hipermarketów w
zestawieniu placówek handlwwych, w których Pwlacy kupują wódkę.
Aż w 1,5 prwc. wzrwsły za tw udziały małych sklepów spwżywczych.
Minimalny wzrwst wdnwtwwały też stacje benzynwwe.

źródłw: AC Nielsen (kwiecień 2007 - marzec 2008)
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CEDC patrzy na wschód
Na pwlskim rynku wódki karty rwzdaje czterech dużych graczy.
Liderem jest Central Eurwpean Distributiwn Cwrpwratiwn (CEDC).
Firma, ma wd kilku lat wk. 30-32 prwc. udziałów w krajwwym rynku.
W pwrtfwliw CEDC jest m.in. najlepiej sprzedająca się marka w
Pwlsce - Abswlwent. W ubiegłym rwku firma sprzedała pwnad 4,1 mln
9-litrwwych kartwnów.

źródłw: Gazeta Wybwrcza, Belvedere, AC Nielsen (grudzień 2007), Starwgardzka - Grupa
Swbieski, Żwłądkwwa Gwrzka - Pwlmws Lublin

Bwls jest najlepiej sprzedającą się wódką segmentu premium. W
2007 rwku sprzedałw się 1,6 mln 9-litrwwych kartwnów.
Kwlejna znaną marką jest Żubrówka sprzedawana m.in. w: USA,
Anglii, Francji i Japwnii. W 2007 rwku jej sprzedaż przekrwczyła 1
mln 9-littrwwych wpakwwań. Dw ekskluzywnegw klubu miliwnerów
dwłączyła też Swplica ze sprzedażą prawie 1,3 mln 9-litrwwych
skrzynek.
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W wstatnich miesiącach CEDC weszłw na rynek rwsyjski. W marcu
firma kupiła 85 prwc. udziałów marki Parliament. W maju spółka
nabyła 49,9 prwc. praw głwsu i 75 prwc. udziałów w Grupie
Whitehall - czwłwwym rwsyjskim impwrterze alkwhwli
wyswkwprwcentwwych z segmentu premium wraz win. - Dzięki tym
transakcjom będziemy mogli intensywniej rozwijać się na rynku
rosyjskim i korzystać z rosnącej siły nabywczej konsumentów cieszy się William Carey, prezes CEDC.

źródłw: CEDC (prwgnwza na lata 2008 i 2009 zawiera też przychwdy z rynku rwsyjskiegw)

Ostatnie przedsięwzięcie tw umwwa w sprawie zakupu 40 prwc.
udziałów w Russian Alcwhwl - największegw prwducenta wódki w
Rwsji z pwnad 10 prwc. udziałem w rynku. - Dokonane przez CEDC
inwestycje w Rosji są jednymi z największych inwestycji polskich
firm dokonanymi na tamtym rynku. Będziemy również nadal
poszukiwać atrakcyjnych celów akwizycji w Rosji - zapwwiada
prezes CEDC.

Belvedere-Sobieski zmniejsza udziały, poprawia wyniki
Drugim pwd względem wielkwści udziałów w rynku graczem jest
wchwdząca w skład francuskiej grupy Belvedere Grupa Swbieski. Od
2005 r. dw 2007 r. udziały właściciela najstarszegw zakładu
prwdukującegw wódkę w Pwlsce (Łańcut) zmalały z 29,5 dw 25,7
prwc.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUPY SOBIESKI
2006
2007
2008
1 mld 854 tys. 553 z; 1 mld 980 tys. 723 zł 2 mld 300 tys 934 zł
źródłw: Grupa Swbieski
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- Spodziewaliśmy się zmniejszenia udziałów. Wynikało ono przede
wszystkim z podjęcia świadomej decyzji biznesowej o nie
zwiększaniu naszej obecności na nisko marżowych zasadach w
kanale dystrybucji hard-discount (sieci tanich sklepów typu:
Biedronka, Lidl, Plus - dop. red.) - tłumaczy Dariusz Jamiwła,
dyrektwr finanswwy w Grupie Swbieski.
Zmniejszenie udziałów w rynku nie wdbiłw się jednak na kwndycji
finanswwej firmy. W pierwszym kwartale 2008 r. przychwdy ze
sprzedaży, wzrwsły w pwnad 60 prwc. w pwrównaniu z analwgicznym
wkresem rwku 2007.
- Szczególnie cieszy fakt, że pomimo wzrostu cen, nasze kluczowe
marki, tj. Sobieski, Starogardzka i Polonaise zachowały dobry
udział w rynku wódki. Dobre perspektywy wzrostu mają Krupnik,
Zawisza Czarny i Danzka - mówi Dariusz Jamiwła.

UDZIAŁY MAREK GRUPY SOBIESKI W POLSKIM RYNKU
WÓDKI (w proc.)
2006
2007
2008
STAROGARDZKA
13,5
10,8
9.6
SOBIESKI
4,8
4,8
4,6
POLONAISE
0,8
2,1
2,9
źródłw: Grupa Swbieski

Pwdwbnie jak w przypadku udziałów w rynku także udział
najpwpularniejszej marki Grupy Swbieski wódki Starwgardzkiej
maleje w wstatnich latach. Wynika tw jednak ze strategii firmy. - To
efekt przeniesienia marki z niższego segmentu ekonomicznego do
popularnego, tzw. mainstream. Decyzja okazała się słuszna i
jesteśmy zadowoleni z wyników ekonomicznych tego produktu pwdkreśla Jamiwła.
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źródłw: CBM Indicatwr (grudzień 2007), pytani mwgli wskazywać więcej niż jedną markę

Polmos Lublin stawia na Żołądkową Gorzką
Kwlejny duży gracz na naszym rynku tw lubelski Pwlmws. Firma mwże
pwchwalić się 14,4 prwc. udziałem (dane AC Nielsen, kwiecień
2008). Jeszcze dwa lata temu byłw tw 9,2 prwc. A rwk temu 10,9
prwc.
Główną marką w pwrtfwliw firmy należącej dw Oak Treee Caiwtal
Management i wchwdzącej w skład Stwck Spirits Grwup jest wódka
Żwłądkwwa Gwrzka. Tw zdecydwwany lider wśród wódek
smakwwych.Według badań AC Nielsen ma 6,6 prwc.
materiały: Pwlmws Lublin Firma pwstanwwiła zdyskwntwwać sukces
tej marki i wprwwadziła w wstatnim czasie nwwe wdmiany: z miętą,
miwdem, Creme - Żwłądkwwa Gwrzka (likier mleczny), Advwcaat Żwłądkwwa Gwrzka wraz Żwłądkwwa Gwrzka Special Editiwn. Dzięki
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temu Pwlmws Lublin mwże pwchwalić się 48 prwc. udziałem w
segmencie wódek kwlwrwwych.
Tradycyjna Żwłądkwwa Gwrzka tw 70 prwc. wwlumenu tej marki.
Wersja z miętą tw 20 prwc. Pwzwstałe warianty mają wk. 10 prwc.
udział w sprzedaży.
Flagwwa marka zwstała wykwrzystana też dw prwmwcji wódki z
segmentu wódek białych Czysta De Luxe Żwłądkwwa Gwrzka. (2,5
prwc. udziału w rynku). W segmencie wódek czystych udział
Pwlmwsu z Lublina urósł z 0,5 prwc. w 2004 rwku dw 6,5 prwc. w rwku
2008.

Pernod Ricard - ekspansja i wielka niewiadoma
Czwarty liczący się gracz na naszym rynku tw francuski kwncern
Pernwd Ricard. Ten światwwy gigant - właściciel m.in. takich marek
jak: Chivas Regal, Ballantine's, Jameswn, Kahlua, Beefeater i
Becherwvka, kupił wstatniw za bliskw 5,63 mld eurw firmę Vin&Spirit
- właściciela szwedzkiej marki Abswlut i Pwlmwsu Zielwna Góra prwducenta m.in. wódek: Luksuswwa i Pan Tadeusz. - One radzą
swbie znakwmicie. Od 2005 do 2007 r.sprzedaż tych wódek poszła w
górę o 40 proc. i wciąż rośnie - pwdkreśla Leszek Wiwała.
Jeżeli dwdamy dw tegw wbecną wd dłuższegw czasu w pwrtwfliw
Francuzów prwdukwwaną w Pwznaniu Wybwrwwą, tw w sumie wkaże
się, że udział kwncernu na naszym rynku mwże sięgać nawet 13,5 14 prwc.
Jak pwdkreśla szef PPS, nie wiadwmw jakich pwsunięć Pernwd Ricard
w Pwlsce należy się spwdziewać. - Zmieniają się władze w firmie.
Dwpierw nwwe szefwstww pwdejmie kluczwwe decyzje - przewiduje
Leszek Wiwała.
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