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Rozgrywki w branży jubilerskiej – sytuacja firmy W.KRUK
Wstęp
Było słoneczne czwartkowe popołudnie w czerwcu 2011 roku. Trzy kobiety i mężczyzna
siedzieli w sali konferencyjnej. Nad nimi, na ścianie naprzeciw okna, widniało duże logo
W.KRUK. Cała czwórka pogrążona była w ożywionej dyskusji. Z pewnością nie była to
towarzyska pogawędka o wakacjach. Tematy musiały być dużo poważniejsze.
Trzy kobiety, pani Kowalska, pani Nowak i pani Sola, które są menadżerami kategorii
produktów odpowiednio złota i srebrna biżuteria oraz zegarki w firmie W.KRUK, rodzinnym
przedsiębiorstwie działającym od ponad 170 lat na rynku wyrobów jubilerskich w Poznaniu,
rozmawiały z panem Jankowiakiem, dyrektorem zarządzającym marką. „Myślę, że
potrzebujemy większego rozeznania jeśli chodzi o atrakcyjność naszej firmy i o źródła naszej
obecnej przewagi konkurencyjnej,” powiedział pan Jankowiak. „Mam nadzieję, że trudne
czasy zmian własnościowych i kryzysu ekonomicznego są już za nami, ale na pewno zdajecie
sobie sprawę, że skuteczne zarządzanie strategiczne musi być oparte na odpowiednich danych
i ich analizie. Czujecie jak konkurencja depcze nam po piętach? Ostatnie zawirowania
gospodarcze niewątpliwie dotknęły rynek towarów luksusowych i coraz trudniej jest nam
wszystkim się na nim pomieścić.”
Historia firmy
Rodzina Kruków weszła na rynek biżuterii w XIX wieku i udało jej się przetrwać trudne
czasy rozbioru pruskiego, niebezpieczeństwa obu Wojen Światowych oraz zagrożenia
związane ustrojem socjalistycznym. U progu zmian ustrojowych w Polsce firma, kierowana
przez Wojciecha Kruka, weszła w fazę dynamicznego rozwoju. Z pomocą amerykańskiego
inwestora zmodernizowano model produkcji, rozszerzono obszar działalności oraz utworzono
sieć własnych placówek handlowych. Firma nabyła również ekskluzywną włoską markę Deni
Cler, a w 2002 roku weszła na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. W 2004 roku
W.KRUK został oficjalnym przedstawicielem marki Rolex w Polsce. W 2006 roku spółka
W.KRUK SA otrzymała tytuł „Spółka Godna Zaufania 2006” przyznawany spółkom
giełdowym przez Polski Instytut Dyrektorów.
Sukces firmy W.KRUK i jej marek nie umknął uwadze tych, którzy chcieli wyciągnąć
korzyści z jej sukcesu. W 2008 roku zarząd spółki giełdowej Vistula&Wólczanka postanowił
przejąć firmę W.KRUK i zaczął wykupywać jej akcje. Wojciech Kruk, ówczesny
Przewodniczący Rady Nadzorczej, odmówił sprzedania swoich udziałów. Ponieważ
menadżerowie Vistuli&Wólczanki nie zamierzali porzucić swoich planów inwestycyjnych,
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nastąpiła próba wrogiego przejęcia. W odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji
właściciele 66% kapitału własnego firmy W.KRUK sprzedali swoje udziały spółce
Vistula&Wólczanka. Ale Wojciech Kruk nie zamierzał zaprzepaścić długiej tradycji
biznesowej swojej rodziny. Część środków uzyskanych z tej transakcji zainwestował w akcje
spółki Vistula&Wólczanka. Pod koniec 2008 roku Kruk był jednym z głównych udziałowców
Vistuli&Wólczanki i przejął kontrolę nad grupą kapitałową. Marka W.KRUK pozostała więc
związana z rodziną Kruków. Co najważniejsze, Vistula&Wólczanka stała się największą
grupą na polskim rynku towarów luksusowych a W.KRUK został jej wiodącą marką. Jednak
wcześniejsze doświadczenia oraz przewidywane spowolnienie gospodarcze powodują, że
pracownicy spółki muszą ciągle mieć się na baczności aby chronić pozycję spółki na rynku.
Tworzenie przewagi
„Jestem przekonana, że W.KRUK ma przewagę konkurencyjną“ stwierdziła pani Kowalska.
„Ale wiemy również, że hiperkonkurencyjne otoczenie często osłabia wcześniej zdobytą
przewagę i planowanie strategii bez odpowiedniej analizy strategicznej byłoby poważnym
błędem” dodała pani Sola. Trójka menadżerów kategorii produktów zaczęła analizować próg
dla stworzenia przewagi konkurencyjnej nad rywalami oraz wyniki firmy pod względem
przychodów dla poszczególnych kategorii produktów (Tabela 1).
Tabela 1. Rzeczywiste i prognozowane przychody netto firmy W. KRUK dla kategorii
produktów w tysiącach PLN1
Kategoria
Zegarki
Biżuteria
srebrna
Biżuteria
złota
Ogółem

2008

2009

2010

2011

2015

2020

19 389

20 477

22 147

24 362

35 668

57 444

36 203

38 598

42 761

51 313

106 402

214 012

82 707

82 601

78 904

82 849

100 704

128 526

138 299

141 676

143 811

158 524

242 773

399 982

Źródło: W. KRUK
Okazało się, że najwyższe przychody osiągnięto w 2010 roku w kategorii wyrobów ze złota,
ale również pozycja produktów ze srebra stawała się coraz mocniejsza „Czy możliwe jest
przewidzenie zmian na tym rynku?” zapytała pani Kowalska. „I czy możemy oczekiwać, że to
już koniec spowolnienia gospodarczego? Jeśli tak, nasze wpływy powinny wzrosnąć,” dodała.
1

1 PLN=0,253 EUR; 1 PLN=0,365 USD
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„Nie możemy też ignorować trendu na oryginalne i unikalne produkty, który przejawia się we
wzrastającej popularności produktów w segmencie koralików i amuletów. Jeśli podejmiemy
odpowiednie kroki, możemy doprowadzić do dominacji biżuterii srebrnej w portfolio firmy
W.KRUK,” zauważyła pani Nowak.

Uczestnicy rynku w branży wyrobów jubilerskich
Czynników stojących za obecnymi wynikami firmy W.KRUK nie można oddzielić od ogólnej
sytuacji całej branży jubilerskiej. Trójka menadżerów zdawała sobie z tego sprawę
i postanowiła bardziej wnikliwie przyjrzeć się danym dotyczącym tej sytuacji jak również
różnym zmianom zachodzącym na rynku wyrobów jubilerskich. Dopiero kiedy zdobędą pełen
ogląd jeśli chodzi o kontekst branżowy będą mogli kompetentnie określić pozycję swojej
firmy.
Wartość światowego przemysłu wyrobów jubilerskich (wraz z zegarkami) w 2008 roku
szacowana była na 40 miliardów euro. Rynek światowy jest jednak dosyć specyficzny jako,
że zdominowany jest przez firmy rodzinne z tradycjami. Ocenia się, że około dwóch trzecich
rynku jubilerskiego kontrolowane jest przez stosunkowo małe, anonimowe firmy, często
firmy rodzinne. Pozostała część rynku opanowana jest przez firmy posiadające własne silne
marki i oferujące swoje produkty poprzez sieć placówek handlowych. Jednak również w tej
części rynku działają firmy rodzinne, z których wiele to spółki giełdowe (np. do października
2011 właściciel luksusowej marki Bulgari). W takich wypadkach główni właściciele są
najczęściej twarzami firmy.
Czy polski rynek wyrobów jubilerskich różni się od rynku światowego? Różni się oczywiście
pod względem wielkości, ale specyfika strukturalna tej branży jest taka sama (Tabela 2).
APART, W.KRUK i YES są największymi firmami jubilerskimi (por. Załącznik 1).
Niedawno na rynek weszły też inne międzynarodowe sieci. Znaczącą pozycję zajęła
PANDORA, a w kategorii zegarków SWISS i TIME-TREND (por. Załącznik 1). Poza tym,
producenci tradycyjnej biżuterii (wykonanej z metali i kamieni szlachetnych) konkurować
muszą z dostawcami biżuterii kostiumowej, która oferowana jest przez wyspecjalizowane
sieci sklepów lub przez sklepy prywatne.
Tabela 2. Wielkość rynku wyrobów jubilerskich w Polsce – rzeczywiste i prognozowane
przychody netto dla kategorii produktów w PLN
Kategoria
Zegarki

2008

2009

2010

2011

2015

2020

387 780

409 540

442 940

487 234

609264

777593

544 888

548 184

558 824

565 106

920 809

2 167 310

Biżuteria
srebrna
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Biżuteria
złota
Ogółem

817 332

822 276

838 236

847 660

920 809

1 444 874

1 750 000

1 780 000

1 840 000

1 900 000

2 450 882

4 389 777

Źródło: Badania własne

Wartość polskiego rynku wyrobów jubilerskich i zegarków od kilku lat wzrasta. „Wygląda na
to, że rynek ciągle jeszcze ma potencjał wzrostowy,” stwierdziła pani Sola. „Ale przecież
wiemy, że są takie miesiące w roku kiedy sprzedaż jest dużo niższa. A co ze skutkami
kryzysu gospodarczego? I jak ceny metali szlachetnych – srebra, złota i platyny – zmienią się
na międzynarodowych giełdach?” wtrąciła sceptycznie pani Nowak. Menadżerki wiedziały,
że na skutek zmian w otoczeniu biżuteria staje się coraz droższa. Niestety, nie przekłada się to
na wyższe marże sprzedających. Wiedziały o tym aż za dobrze. Jak bezpieczna jest więc
pozycja ich firmy na rynku i jakie kroki powinny podjąć aby zabezpieczyć ją na przyszłość?
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Załącznik 1 – Bezpośredni konkurenci firmy W.KRUK
APART
APART jest rodzinna firmą prowadzoną przez dwóch braci – Piotra i Adama Raczyńskich.
Początki firmy sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku. Na początku 2011 roku APART był
największą firmą działającą na polskim rynku wyrobów jubilerskich. Firma przyjęła
agresywną strategię konkurencyjną. Szacuje się, że w 2008 roku udział firmy APART
w rynku biżuterii złotej wynosił 13%, w rynku biżuterii srebrnej 16% a w rynku zegarków
11%.
YES
YES również jest firmą rodzinną. Właścicielami firmy są małżeństwo Magda i Michał
Kwiatkiewicz oraz Krzysztof Madelski (brat Magdy). Początki firmy sięgają lat
osiemdziesiątych XX wieku, ale ich pierwszy sklep jubilerski został otwarty w 1993 roku. Od
tego czasu YES dynamicznie się rozwija. Główna różnica pomiędzy ta firmą a dwoma
pozostałymi głównymi graczami na tym rynku polega na tym, że sieć sklepów YES działa na
zasadzie franczyzy. W sklepach YES sprzedawane są także produkty marki PANDORA.
Szacuje się, że w 2008 roku udział firmy YES w rynku biżuterii złotej wynosił 7%, a w rynku
biżuterii srebrnej 8%. Firma YES nie ma zegarków w swojej ofercie.
PANDORA
Założona w 1982 roku firma PANDORA, której główna siedziba znajduje się w Kopenhadze
w Danii zatrudnia ponad 5 tys. pracowników na całym świecie, z czego 3,6 tys. pracuje
w Gemopolis w Tajlandii gdzie ulokowana jest produkcja biżuterii. PANDORA jest na liście
spółek kopenhaskiej giełdy papierów wartościowych NASDAQ OMX w Danii. Firma
realizuje pionowo zintegrowany model biznesowy od własnych projektów i produkcji do
globalnego marketingu i bezpośredniej dystrybucji na większości rynków. Produkty firmy
oferowane są w ponad 55 krajach. Marka PANDORA sprzedawana jest bezpośrednio lub
przez innych dystrybutorów w ponad 10 tys. punktów sprzedaży na całym świecie. W Polsce
produkty PANDORA dostępne są w markowych sklepach konceptualnych oraz
w placówkach działających pod innymi markami, na przykład YES (w sumie 163 punktów
sprzedaży).
SWISS i TIME-TREND
Według szacunków w 2008 roku udział firmy SWISS w rynku zegarków w Polsce wynosił
4,5%. TIME-TREND natomiast posiada 51 sklepów zlokalizowanych w największych
centrach handlowych w Polsce.

7

