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Rozgrywki w branży jubilerskiej – sytuacja firmy W.KRUK

Streszczenie
Studium przypadku przedstawia jednego z głównych graczy na polskim rynku biżuterii.
Koncentruje się ono na ocenie pozycji firmy W.KRUK w obrębie poszczególnych kategorii
produktów. Z jednej strony wymaga dokonania oceny stopnia atrakcyjności branży
jubilerskiej w Polsce, a z drugiej oceny pozycji konkurencyjnej tej firmy na rynku. Dane
przytoczone w tekście pozwalają na przeprowadzenie analizy portfela produktów za pomocą
macierzy BCG. Tej metodzie jednak powinny towarzyszyć również dodatkowe analizy.
Studenci powinni przynieść własne laptopy aby móc wyszukiwać informacje w Internecie.
Główne obszary tematyczne omawiane w studium przypadku:
Zarządzanie strategiczne, marketing, analiza portfela produktów.

Grupa docelowa:
Studenci studiów pierwszego stopnia (drugi lub trzeci rok); studenci studiów drugiego
stopnia.
Zakładany poziom posiadanej przez studentów wiedzy:
Studenci powinni rozumieć teoretyczne koncepcje i metody odnoszące się do środowiska
biznesowego (takie jak PESTEL, scenariusze biznesowe, model pięciu sił M. E. Portera) oraz
analizy portfela produktów.
Cele kształcenia:
 Wybranie i zastosowanie przyjętych narzędzi analitycznych do oceny portfela produktów;
 Przeanalizowanie poszczególnych kategorii portfela produktów firmy W.KRUK w celu
przeprowadzenia oceny kategorii produktów do inwestycji lub dezinwestycji;
 Rozwinięcie umiejętności przemyślanego i racjonalnego uzasadniania przedstawianych
rekomendacji.
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Przebieg zajęć
Niniejsze studium przypadku pozwala zdobyć wiedzę o jednej z najlepszych polskich firm
oraz przyjrzeć się intensywności konkurencji w branży jubilerskiej w Polsce, kraju który
znany jest z bursztynów i produkowanej z nich biżuterii.
Czynników wpływających na obecne wyniki firmy W.KRUK nie można oddzielić od
sytuacji w całej branży. Dopiero po zapoznaniu się z kontekstem branżowym studenci będą
w stanie rzeczowo ocenić pozycję firmy.
Studenci będą mieli okazję podzielić się własnymi opiniami na temat wyrobów
jubilerskich i specyfiki tej branży bo najprawdopodobniej każdy z nich kupił kiedyś produkty
jubilerskie, dostał je w prezencie, lub przynajmniej widział jak ktoś inny je kupuje.
Omawianie tego przypadku dobrze jest rozpocząć od poproszenia studentów aby:


Wymienili wszelkie firmy działające w branży jubilerskiej w różnych krajach;



Wymienili składniki i surowce potrzebne do wyrobu biżuterii;



Wskazali najważniejsze czynniki wpływające na sukces rynkowy wyrobów
jubilerskich (kluczowe czynniki sukcesu) w poszczególnych krajach;



Wyrazili swoje opinie na temat tego czy branża jubilerska ciągle rośnie i jakie są jej
perspektywy na przyszłość.

Następnie można omówić produkty oferowane przez firmy jubilerskie i zastanowić się czy
można je w jakiś sposób podzielić na kategorie, lub czy jest potrzeba tworzenia takich
kategorii.

Pytania:
Pyt. 1. Czy istnieją wskaźniki mogące służyć do oceny atrakcyjności rynku biżuterii i jakie
podstawowe czynniki wpływają na poziom atrakcyjności branży jubilerskiej?
Pyt. 2. Scharakteryzuj czynniki determinujące atrakcyjność branży jubilerskiej mając na
uwadze odpowiedzi udzielone na pytanie pierwsze. Jak, Twoim zdaniem, kryzys gospodarczy
z 2008 roku odbił się na atrakcyjności branży jubilerskiej w Polsce i na świecie?
Pyt. 3. Jakie narzędzia analityczne używane są w zarządzaniu strategicznym aby pomóc
firmom ocenić swoje portfele i podjąć decyzje dotyczące inwestycji lub dezinwestycji?
Pyt. 4. Jakie kategorie produktów posiada firma W.KRUK i na które produkty powinna zostać
zwrócona szczególna uwaga? Dlaczego?
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Analiza pytań
Pyt. 1. Czy istnieją wskaźniki mogące służyć do oceny atrakcyjności rynku biżuterii
i jakie podstawowe czynniki wpływają na poziom atrakcyjności branży jubilerskiej?
Przedstawione poniżej dane odnoszą się do sytuacji do roku 2011. Bardziej aktualne dane
studenci mogą znaleźć w Internecie, np. na stronie: http://www.euromonitor.com/
Jak przygotować odpowiedź na to pytanie?
1. Określ listę czynników determinujących atrakcyjność branży jubilerskiej. Lista ta
powinna zawierać1:
Wielkość rynku
Prognozowany wzrost
Rentowność
Intensywność konkurencji
Zagrożenia/szanse
Wymagania kapitałowe
Czynniki społeczne(nastawienie ludzi do
kupowania produktów tej branży)
Czynniki sezonowe
Stopień ryzyka/niepewności
Ceny metali szlachetnych
Czynniki gospodarcze (siła nabywcza
potencjalnych klientów w Polsce i w
innych krajach)
2. Oceń wagę każdego z wyżej wymienionych czynników pod względem jego wpływu na
atrakcyjność branży jubilerskiej. Całkowita suma wag powinna stanowić 1 (=100%).
W roku 2008 wartość światowego przemysłu jubilerskiego (z zegarkami) szacowano na 40
miliardów euro. W roku 2010 wartość rynku biżuterii i zegarków w Polsce szacowana była na
1,84 miliarda złotych, i od 2009 roku wzrosła tylko o 3,4%. W 2009 roku wzrost wyniósł
1,7%. Szacuje się jednak, że w ciągu 2006 roku wartość rynku wzrosła o 20%. Niskie tempo
wzrostu w ostatnim czasie spowodowane było czynnikami związanymi z kryzysem
1

Podczas pracy nad tym studium przypadku studenci mogą również uwzględnić w swojej analizie model
pięciu sił M.E.Portera. Prowadzący powinien jednak pamiętać, że studenci będą potrzebowali więcej czasu na
znalezienie wszystkich potrzebnych informacji oraz, że studium przypadku zawiera informacje odnoszące się do
dodatkowych analiz.
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gospodarczym i finansowym. Dlatego dane dotyczące popytu na biżuterię i zegarki można
podzielić na dwie kategorie: trendy stałe i zmiany związane z kryzysem gospodarczym
i finansowym. W roku 2006 najwyższy poziom sprzedaży wyrobów jubilerskich w Unii
Europejskiej odnotowano we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii,
Grecji i Holandii. W tym okresie średnie wydatki na wyroby jubilerskie w Europie wyniosły
ok. 56 euro na jednego mieszkańca, podczas gdy w Polsce wartość ta nieznacznie
przekraczała 10 euro. Widać więc, że rynek ten ma wysoki potencjał dalszego wzrostu.
Generalnie branża jubilerska w Polsce przynosi zyski. Ich wysokość zależy od liczby
i lokalizacji sklepów, kosztów prowadzenia firmy, umiejętności i osobowości personelu, oraz
działań promocyjnych i reklamowych wpływających na siłę marki. Na wysokość marż
niekorzystnie wpływają wzrastające w ostatnim czasie ceny wynajmu powierzchni
handlowych. W okresie od roku 2007 do roku 2009 stawki za najem powierzchni handlowej
w najlepszych centrach handlowych wzrosły o co najmniej 60%. Z jednej strony jest to
wynikiem mniejszej liczby nowych centrów handlowych powstających w dużych miastach.
Z drugiej strony wzrost ten jest częściowo spowodowany rosnącymi cenami energii
elektrycznej, gazu itp.
Inne istotne czynniki wpływające na atrakcyjność branży jubilerskiej to ceny metali
szlachetnych, nastawienie ludzi do kupowania biżuterii, siła nabywcza potencjalnych
klientów, struktura tej branży oraz bariery wejścia.
Pyt. 2. Scharakteryzuj czynniki determinujące atrakcyjność branży jubilerskiej mając
na uwadze odpowiedzi udzielone na pytanie pierwsze. Jak, Twoim zdaniem, kryzys
gospodarczy z 2008 roku odbił się na atrakcyjności branży jubilerskiej w Polsce i na
świecie?
Przedstawione poniżej dane odnoszą się do sytuacji do roku 2011. Bardziej aktualne dane
studenci mogą znaleźć w Internecie, np. na stronach:
http://www.euromonitor.com/
http://www.usagold.com/dailyquotes.html
http://www.silverseek.com/
http://www.silvermarketnewsonline.com/
http://priceofplatinum.org/market-price-of-platinum/
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Jak przygotować odpowiedź na to pytanie?
1. Znajdź dane dotyczące zmieniających się cen metali szlachetnych przed i w czasie
kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 roku. Dlaczego ceny metali
szlachetnych wzrosły?
2. Znajdź dane dotyczące nastawienia inwestorów do inwestowania w metale szlachetne.
Czy nastawienie polskich inwestorów różni się od nastawienia inwestorów z innych
krajów? Czy można zaobserwować istnienie jakichś ogólnych światowych trendów
odnośnie zwiększenia lub zmniejszenia poziomu sprzedaży wyrobów jubilerskich?
3. Jak zmieniła się siła nabywcza potencjalnych klientów w czasie trwania kryzysu
ekonomicznego?
4. Wskaż głównych graczy w tym przemyśle w Polsce i na świecie. Czym charakteryzują
się te firmy jeśli chodzi o własność i wielkość?
5. Czy łatwo jest wejść do branży jubilerskiej? Jakie są bariery wejścia? Jaki jest poziom
konkurencji?I
6.

Oceń wymienione wyżej czynniki wpływające na atrakcyjność branży jubilerskiej
i przypisz każdemu z nich ocenę. Użyj skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza, że branża jest
bardzo nieatrakcyjna pod względem danego czynnika, a 6 oznacza, że branża jest
bardzo atrakcyjna pod względem danego czynnika.

7.

Oblicz ważoną ocenę dla każdego czynnika i oblicz sumę dla wszystkich czynników.
<1;2) – bardzo nieatrakcyjny
<2;3) - nieatrakcyjny
<3;4) – średnio atrakcyjny
<4;5) - atrakcyjny
<5;6> - bardzo atrakcyjny

Tabela potrzebna do tej analizy znajduje się w Załączniku 1.
W kwietniu 2011 r. cena srebra na światowym rynku surowców osiągnęła najwyższy
poziom od 30 lat i wynosiła 46,6 dolarów za uncję; cena złota w tym samym czasie
przekroczyła 1500 dolarów za uncję a cena platyny wzrosła do ponad 1800 dolarów za uncję.
Nic nie wskazuje na to, że ta sytuacja wkrótce się zmieni. Spowodowało to naturalnie wzrost
cen wyrobów jubilerskich. Również na rynku polskim ten znaczący wzrost cen metali
szlachetnych na światowych rynkach spowodował wzrost cen biżuterii. Mimo, że wzrost cen
biżuterii i zegarków był znacznie mniejszy niż wzrost cen metali szlachetnych popyt na złotą
7

biżuterię spadł. Oczywiście jedną z możliwości byłoby zawieranie kontraktów forward na
zakup surowców w okresie kiedy ceny na ich rynku są niższe. Biorąc jednak pod uwagę
ciągły trend wzrostowy w cenach surowców na dłuższą metę nie byłoby to satysfakcjonujące
rozwiązanie – i tak ceny biżuterii ostatecznie wzrosną. Ta niemożność zabezpieczenia się
przed zwyżkami cen surowców znacząco wpływa na opłacalność produkcji wyrobów
jubilerskich.
Wzrost cen metali szlachetnych spowodowany jest z kilkoma czynnikami. Złoto i inne
metale szlachetne wykorzystywane są w przemyśle jubilerskim, w niektórych segmentach
przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego oraz, zwłaszcza ostatnio, w sektorze
finansowym. Na wzrost cen surowców wpływa duży popyt ze strony inwestorów
indywidualnych (zwłaszcza z Indii, Chin i państw OPEC) oraz inwestorów instytucjonalnych
(szczególnie funduszy inwestycyjnych). Zwiększone zainteresowanie inwestowaniem
w metale szlachetne jest częściowo związane z obawą o spadek wartości inwestycji związany
z inflacją (przyjmuje się, że w dłuższym okresie uncja złota mierzona jest za pomocą tak
zwanej stałej wartości parytetu siły nabywczej). Z drugiej strony to zwiększone
zainteresowanie związane jest również z modą na inwestowanie w złoto (w świadomości
ludzi złoto jest mocno zakorzenione jako synonim bogactwa). Wzrostowi cen złota na
światowych rynkach towarzyszył wzrost wartości dolara w stosunku do polskiej waluty.
Równocześnie światowa podaż złota utrzymuje się niezmienionym poziomie – produkcja
złota na świecie wynosi ok 2500 ton rocznie. Dlatego jeśli popyt znacząco wzrasta, ceny
szybują w górę. Sytuacja ta mogłaby ulec zmianie jeśli postęp technologiczny umożliwiłby
dostęp do złóż złota w miejscach, które obecnie są niedostępne (z powodu wysokich kosztów
wydobycia), np. w Afryce.
W Polsce główni inwestorzy zainteresowani metalami szlachetnymi wybierają pomiędzy
zakupem sztabek lub monet bulionowych oferowanych przez instytucje finansowe.
W biżuterię natomiast już się nie inwestuje. Na polskim rynku jubilerskim klienci nie kupują
biżuterii dla wartości metalu z którego jest zrobiona. Z drugiej strony wykształcił się trend
coraz częstszego kupowania wyrobów jubilerskich jako prezentów na Walentynki, Dzień
Kobiet czy Dzień Matki. Ten trend jest wyraźnie widoczny w wynikach sprzedaży za luty,
marzec i maj. Poza tym, klienci częściej decydują się na zakupy z kolekcji znanych
projektantów. Obecnie jednak siła nabywcza dużej grupy klientów jest ograniczona.
W wyniku kryzysu ekonomicznego płace rosną zdecydowanie wolniej i podniósł się poziom
bezrobocia, a ceny energii elektrycznej, gazu itp. rosną.
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Światowy przemysł jubilerski jest unikalny ponieważ zdominowany jest przez firmy
rodzinne z tradycjami. Ocenia się, że około dwóch trzecich wartości rynku jubilerskiego
kontrolowane jest przez 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 początku 2011 roku luksusowa włoska
marka Bulgari). Specyfika strukturalna polskiego przemysłu jubilerskiego jest podobna do
struktury tej branży w innych krajach. APART, W.KRUK i YES są największymi firmami
jubilerskimi (por. Załącznik 1 do studium przypadku). Ostatnio na rynek weszły nowe firmy.
Znaczącą pozycję zajęła PANDORA, a w kategorii zegarków SWISS i TIME-TREND (por.
Załącznik 1 do studium przypadku). 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.
Wartość polskiego rynku biżuterii i zegarków od kilku lat systematycznie wzrasta. „Wygląda
na to, że rynek ciągle jeszcze ma potencjał wzrostowy,” jak stwierdzono w studium
przypadku. Dlatego, mimo że konkurencja jest coraz większa, na rynku jest ciągle
wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich głównych graczy.
Do głównych barier wejścia na ten rynek należą: wymagania kapitałowe, ograniczona
dostępność

do

atrakcyjnych

lokalizacji,

oraz

znaczenie

nieformalnych

kontaktów

biznesowych. Ocenia się, że otwarcie nowego sklepu o standardach porównywalnych do tych
jakie oferują trzej główni gracze na rynku to koszt rzędu 400 000 złotych. Poza tym
w ostatnich latach w Polsce nie otwiera się wielu nowych centrów handlowych w dużych
miastach. Coraz trudniej jest więc znaleźć atrakcyjną lokalizację dla nowych placówek
handlowych. W najpopularniejszych centrach handlowych trzeba czekać co najmniej kilka
miesięcy, albo nawet lat, żeby zdobyć dobre miejsce na nowy sklep. Co więcej, wobec
wzrastającej konkurencji w branży niektóre większe firmy postanowiły zwiększyć bariery
wejścia poprzez wprowadzenie prawnych ograniczeń dotyczących niektórych rodzajów
produktów jubilerskich.
Pyt. 3. Jakie narzędzia analityczne używane są w zarządzaniu strategicznym aby pomóc
firmom ocenić swoje portfele i podjąć decyzje dotyczące inwestycji lub dezinwestycji?
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Jak przygotować odpowiedź na to pytanie?
1. Prowadzący prosi studentów o wymienienie narzędzi analitycznych, które znają lub
które ich zdaniem mogłyby być zastosowane.
2. Prowadzący wyjaśnia, że najpopularniejszym podejściem jest zastosowanie macierzy
portfela, między innymi macierzy BCG.
3. Studenci oznaczają wymiary macierzy.
4. Prowadzący pyta o kategorie produktów wyszczególnione w macierzy. Jakie są główne
cechy poszczególnych kategorii?
Najprostszą i najbardziej popularną macierzą używaną do analizy portfela produkcji jest
macierz Boston Consulting Group (BCG). Uwzględnia ona następujące elementy:


Zrównoważenie portfela, np. w stosunku do rynku i potrzeb firmy;



Atrakcyjności kategorii produktów pod względem ich siły;



Dopasowanie jednostek biznesowych pod względem potencjalnej synergii.

Macierz BCG wykorzystuje kryteria udziału w rynku i tempa wzrostu rynku dla określenia
atrakcyjności i zrównoważenia portfela produkcji. Segmenty wykazujące wysoki udział
w rynku i wysokie tempo wzrostu są najbardziej atrakcyjne, chociaż macierz BCG ostrzega,
że wysoki wzrost wymaga wysokich inwestycji. Portfel musi być zrównoważony tak żeby
zawierał kategorie produktów o niskim tempie wzrostu generujące nadwyżkę służącą do
pokrywania wymagań inwestycyjnych kategorii produktów o wyższym tempie wzrostu.
Osie wzrostu/udziału macierzy BCG definiują cztery rodzaje kategorii produktów:


Gwiazda – kategoria o wysokim udziale rynkowym w szybko rosnącej branży.
Gwiazdy przynoszą przychody ale ponieważ rynek szybko rośnie wymagają nakładów
finansowych dla utrzymania swojej przewagi. Jeśli odnoszą sukces, gwiazdy stają się
Dojnymi Krowami kiedy branża staje się dojrzała.



Dojna Krowa – kategoria produktów mających wysoki udział rynkowy w dojrzałej
branży o niskim tempie wzrostu. Dojne Krowy nie wymagają dużych nakładów
finansowych i generują dochody, które mogą zostać wykorzystane do inwestowania
w inne kategorie produktów.



Znak Zapytania (albo Trudne Dziecko) – kategoria produktów mających niewielki
udział w szybko rosnącym rynku. Te kategorie produktów wymagają nakładów żeby
powiększyć swój udział w rynku, ale nie ma pewności, że odniosą sukces i zostaną
Gwiazdami.

1
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Pies – kategoria produktów o małym udziale w dojrzałej branży. Pies nie wymaga
specjalnych nakładów ale blokuje kapitał, który mógłby być lepiej wykorzystany gdzie
indziej. Jeżeli utrzymywanie na rynku Psa nie służy konkretnemu celowi
strategicznemu taki produkt powinien zostać wycofany jeśli jego perspektywy na
powiększenie udziału w rynku są niewielkie.

wysoki

Gwiazdy

Psy

Dojne krowy

WZROST RYNKU

Znaki zapytania

niski

Ryc. 1 Macierz BCG

niski

wysoki

RELATYWNY UDZIAŁ W RYNKU

Pyt. 4. Jakie kategorie produktów posiada firma W.KRUK i na które produkty powinna
zostać zwrócona szczególna uwaga? Dlaczego?
Jak przygotować odpowiedź na to pytanie?
1. Prowadzący omawia ze studentami szczegółową procedurę konstruowania macierzy
BCG w celu przedstawienia portfela firmy W.KRUK. Procedura ta opisana jest poniżej.
2. Prowadzący prosi studentów o skonstruowanie macierzy BCG z pomocą szczegółowej
procedury. Studenci powinni wykorzystać wersje Tabeli A oraz Rysunku A
zamieszczone w Załączniku 1 do niniejszych wskazówek.
3. Studenci starają się zidentyfikować kategorie produktów, w które firma powinna
inwestować i te, z których powinna wycofywać nakłady finansowe, odpowiednio
motywując swoje decyzje.
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4. Studenci wyrażają swoje opinie dotyczące problemów i przeszkód jakie napotkali przy
konstruowaniu macierzy BCG. Czy rzeczywiście jest to prosta metoda? Jakie są wady
i zalety macierzy BCG w ogóle, i co było największym problemem przy
przygotowywaniu tej macierzy dla firmy W.KRUK?
Szczegółowa procedura sporządzenia macierzy BCG
Krok 1: Wskaż rok, którego dotyczy macierz BCG.
Krok 2: Określ ilościowo niski i wysoki wzrost rynku. Jeśli macierz jest tworzona dla roku
2011, spójrz na Tabelę 2 w studium przypadku i użyj danych za lata 2010 i 2011.
Oblicz tempo wzrostu dla poszczególnych kategorii produktów oraz całkowite tempo wzrostu
dla całego rynku i dla firmy W.KRUK. Całkowite tempo wzrostu dla całego rynku stanowi
granicę pomiędzy niskim i wysokim wzrostem. Kategoria produktów, której tempo wzrostu
jest wyższe od tej wartości charakteryzuje się wysokim wzrostem, a kategoria produktów,
której tempo wzrostu jest poniżej tej wartości jest kategorią o niskim wzroście.
Krok 3: Nanieś wyniki obliczeń na Rysunek A, „Macierz BCG dla W.KRUK,” oraz wpisz je
do Tabeli A: w kolumnie „Tempo wzrostu rynku” wyliczenia dla całego rynku, a w kolumnie
„Tempo wzrostu sprzedaży W.KRUK” wyliczenia dla firmy W.KRUK.
Krok 4: Oblicz udział w rynku firmy W.KRUK w obrębie poszczególnych kategorii
produktów. Pamiętaj o odpowiednim odniesieniu czasowym. Użyj danych z Tabeli 1 i Tabeli
2 w studium przypadku. Wpisz wyniki obliczeń do Tabeli A w kolumnie „Udział w rynku
W.KRUK.”
Krok 5: Określ w jakim zakresie APART jest strategicznym konkurentem firmy W.KRUK
w segmencie zegarków a YES w segmentach złotej i srebrnej biżuterii.2
Krok 6: Wylicz lub odszukaj w tekście dane dotyczące strategicznego konkurenta a następnie
wpisz je do Tabeli A w kolumnie „Udział w rynku konkurenta strategicznego.”
Krok 7: Oblicz względny udział w rynku firmy W.KRUK – w tym celu należy podzielić
udział w rynku firmy W.KRUK przez udział w rynku jej konkurenta strategicznego.
Krok 8: Wpisz wyniki do Tabeli A w kolumnie „Względny udział w rynku W.KRUK.”
Krok 9: Wyznacz współrzędne określające pozycję poszczególnych kategorii produktów
w macierzy BCG na Ryc. A.

2

APART jest strategicznym konkurentem firmy W.KRUK pod względem wzornictwa, cen oraz
wizerunku marki. Jednak pod względem udziału w rynku oraz skali działalności w segmentach złotej i srebrnej
biżuterii W.KRUK może być porównywany z firmą YES.
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Krok 10: Narysuj okręgi, których środkami są współrzędne wymienione w Kroku 9.
Powierzchnia każdego koła powinna przedstawiać udział odpowiadającej mu kategorii
produktów w całkowitej sprzedaży firmy z kolumny „Udział w sprzedaży W.KRUK.”
W które kategorie produktów inwestować a w które zaprzestać inwestowania?
Tabela A1: Ocena portfela produktów firmy W.KRUK – dane do macierzy BCG za lata 20092011
W.KRUK 2009 – dane do macierzy BCG
Kategorie
produktó
w

Tempo
wzrostu
rynku

Tempo
wzrostu
sprzedaży
W.KRUK

Udział w
rynku
W.KRUK

Zegarki

5,61%

5,61%

5,00%

Udział w
rynku
konkurenta
strategiczneg
o
11,00%

Biżuteria
srebrna

0,60%

6,62%

7,04%

Biżuteria
złota

0,60%

-0,13%

10,05%

Ogółem

1,71%

2,44%

7,96%

Względny
udział w rynku
W.KRUK

Udział w
sprzedaży
W.KRUK

0,45

14,45%

8,00%

0,88

27,24%

7,00%

1,44

58,30%
100,00%

W.KRUK 2010 – dane do macierzy BCG
Udział w
Tempo
Udział w
rynku
Względny
wzrostu
rynku
konkurenta
udział w rynku
sprzedaży
W.KRUK strategiczneg
W.KRUK
W.KRUK
o

Udział w
sprzedaży
W.KRUK

Kategorie
produktó
w

Tempo
wzrostu
rynku

Zegarki

8,16%

8,16%

5,00%

11,00%

0,45

15,40%

Biżuteria
srebrna

1,94%

10,79%

7,65%

8,00%

0,96

29,73%

Biżuteria
złota

1,94%

-4,48%

9,41%

7,00%

1,34

54,87%

Ogółem

3,37%

1,51%

7,82%

100,00%

W.KRUK 2011 – dane do macierzy BCG
Udział w
Tempo
Udział w
rynku
Względny
wzrostu
rynku
konkurenta
udział w rynku
sprzedaży
W.KRUK strategiczneg
W.KRUK
W.KRUK
o
5,48%
11,00%
15,06%
0,50

Udział w
sprzedaży
W.KRUK

Kategorie
produktó
w

Tempo
wzrostu
rynku

Zegarki

5,03%

Biżuteria
srebrna

0,41%

2,09%

7,78%

8,00%

0,97

28,67%

Biżuteria
złota

1,00%

5,36%

9,82%

7,00%

1,40

54,59%

Ogółem

1,79%

5,88%

8,13%

16,74%

100,00%
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Ryc. A1: Macierze BCG dla firmy W.KRUK za lata 2009-2011

W.KRUK macierz BCG dla roku 2009
8,55%
6,84%
5,13%
3,42%
1,71%
0,00%
-1,71%
0,00

16,85%

Zegarki

1,00
Srebrna biżuteria

Złota biżuteria

2,00

W.KRUK macierz BCG dla roku 2010

13,48%
10,11%
6,74%
3,37%
0,00%
-3,37%
-6,74%
-10,11%
0,00

20,10%

Zegarki

1,00
Srebrna biżuteria

Złota biżuteria

2,00

W.KRUK macierz BCG dla roku 2011

16,08%
12,06%
8,04%
4,02%
0,00%
-4,02%
0,00

Zegarki

1,00
Biżuteria srebrna

Biżuteria złota

2,00

Analiza za lata 2009-2011 pokazuje, że sytuacja dotycząca portfela produktów W.KRUK
zmieniała się dosyć szybko. Widać, że firma ma najlepszą pozycję w segmencie biżuterii
1
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złotej. W okresie 2009-2011 tempo wzrostu sprzedaży wyrobów ze złota było niskie ale
równocześnie względny udział firmy w rynku dla tej kategorii produktów był wysoki (Dojna
Krowa). Jednak w roku 2011 tempo wzrostu w segmencie złotej biżuterii wzrosło (Gwiazda).
Spowodowane to zostało przez dwa trendy:
1.

Podniesienie cen złotej biżuterii przez firmę W.KRUK

2.

Wzrost wielkości sprzedaży.

Wzrost wielkości sprzedaży był efektem większej siły nabywczej klientów i rosnącej
popularności kupowania biżuterii jako prezentów.
W ciągu całego analizowanego okresu zegarki klasyfikowane były jako Znaki Zapytania.
Udział sprzedaży w tej kategorii produktów jest wciąż na stosunkowo niskim poziomie
chociaż powoli wzrasta. Pozycja zegarków musi być monitorowana bo może wymagać
nakładów na promocję i marketing, szczególnie po wejściu na rynek nowych graczy (SWISS
i TIME-TREND).
W latach 2009-2011 tempo wzrostu segmentu biżuterii srebrnej firmy W.KRUK spadało
choć równocześnie względny udział w rynku tej kategorii wzrastał. Jeśli ta tendencja będzie
się utrzymywać produkty ze srebra staną się Dojną Krową firmy. Taki obrót sytuacji byłby
korzystny jako, że produkty ze srebra, ze względu na stosunkowo niskie ceny, są dostępne dla
większej liczby klientów a ich sprzedaż nie jest w takim stopniu negatywnie powiązana
z zawirowaniami gospodarczymi jak to ma miejsce w wypadku produktów ze złota. Po to
jednak żeby przewyższyć udział w rynku swojego strategicznego konkurenta firma W.KRUK
będzie musiała zainwestować w tę kategorię produktów (pod względem różnorodności
produktów, wzornictwa, promocji i reklamy).
Wady i zalety macierzy BCG
Macierz BCG ma kilka głównych zalet. Jest ona dobrą metodą wizualizowania różnych
potrzeb i potencjałów wszystkich kategorii produktów w portfelu produkcyjnym firmy.
Ostrzega o finansowych wymaganiach związanych z kategoriami charakteryzującymi się
wysokim wzrostem. Przypomina kierownictwu firmy, że Krowy mogą kiedyś stracić swoją
lukratywną

pozycję

i

dostarcza

wskazówek

dotyczących

właściwych

kierunków

inwestowania. Równocześnie jednak trzeba być świadomym wad tej metody. Trudno jest
określić co oznacza „wysoki” i „niski” wzrost. Menadżerowie lubią definiować swoje
kategorie produktów jako mające duży udział w rynku dzięki temu, że rynek jest
zdefiniowany bardzo wąsko. Sposób traktowania Psów i Dojnych Krów może prowadzić do
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samospełniających się przepowiedni i powodować problemy z motywacją u menadżerów
zarządzających tymi kategoriami.
W przeprowadzaniu analizy firmy W.KRUK i polskiego przemysłu jubilerskiego
największym problemem jest dostępność porównywalnych danych. Różne firmy klasyfikują
swoje produkty na różne sposoby. Każde przedsiębiorstwo używa własnego systemu
zbierania danych a dane te prezentowane są w różnych formatach. Aby ocenić pozycję firmy
W.KRUK pod względem słabych i mocnych stron jej portfela produktów trzeba korzystać
z bardzo szeroko zdefiniowanych kategorii produktów. Stąd sugestia dla firm działających
w polskiej branży jubilerskiej: jeśli chcą lepiej monitorować efekty swoich strategii
portfelowych i zdobyć więcej informacji na temat swojej przewagi konkurencyjnej lub
braków w ofercie produktów, powinni gromadzić bardziej dezagregowane dane dotyczące
swoich firm i bardziej szczegółowo monitorować produkty oferowane przez konkurentów.
Załącznik 1.
Tabela A: Ocena portfela produktów firmy W.KRUK – dane do macierzy BCG
W.KRUK 2009 – dane do macierzy BCG
Kategorie
produktó
w

Tempo
wzrostu
rynku

Tempo
wzrostu
sprzedaży
W.KRUK

Udział w
rynku
W.KRUK

Udział w
rynku
konkurenta
strategiczneg
o

Względny
udział w
rynku
W.KRUK

Udział w
sprzedaży
W.KRUK

Zegarki
Biżuteria
srebrna
Biżuteria
złota
Ogółem

Kategorie
produktó
w

Tempo
wzrostu
rynku

W.KRUK 2010 – dane do macierzy BCG
Udział w
Tempo
Względny
Udział w
rynku
wzrostu
udział w
rynku
konkurenta
sprzedaży
rynku
W.KRUK strategiczneg
W.KRUK
W.KRUK
o

Udział w
sprzedaży
W.KRUK

Zegarki
Biżuteria
srebrna
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Biżuteria
złota
Ogółem

Kategorie
produktó
w

Tempo
wzrostu
rynku

W.KRUK 2011 – dane do macierzy BCG
Udział w
Tempo
Względny
Udział w
rynku
wzrostu
udział w
rynku
konkurenta
sprzedaży
rynku
W.KRUK strategiczneg
W.KRUK
W.KRUK
o

Udział w
sprzedaży
W.KRUK

Zegarki
Biżuteria
srebrna
Biżuteria
złota
Ogółem

wysoki

Gwiazdy

Psy

Dojne krowy

WZROST RYNKU

Znaki zapytania

niski

Ryc. A: Macierz BCG dla firmy W.KRUK

niski

wysoki
RELATYWNY UDZIAŁ W RYNKU

Tabela B: Ocena atrakcyjności przemysłu jubilerskiego
Czynniki

Ocena
Waga (suma=1) (skala 1-6)

Ocena
ważona

Wielkość rynku
Prognozowany wzrost
Rentowność
Intensywność konkurencji

0
0
0
0
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Zagrożenia/szanse
Wymagania kapitałowe
Czynniki społeczne(nastawienie ludzi do kupowania
produktów tej branży)
Czynniki sezonowe
Stopień ryzyka/niepewności
Ceny metali szlachetnych
Czynniki gospodarcze (siła nabywcza potencjalnych
klientów w Polsce i w innych krajach)

0
0
0
0
0
0
0
0

SUMA:

<1;2) – bardzo nieatrakcyjny
<2;3) - nieatrakcyjny
<3;4) – średnio atrakcyjny
<4;5) - atrakcyjny
<5;6> - bardzo atrakcyjny
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