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Wy¿sza Szko³a Eko no miczna
Bia³ystok

Nowe produkty w strategiach
przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego
(na przyk³adzie Polmosu Bia³ystok)
1. Wstêp
W spo³eczeñstwie funkcjonuje wiele mitów, dosyæ powszechne s¹ tak¿e mity
na temat bran¿y spirytusowej. Jednym z takich mitów jest stwierdzenie, i¿ wódki
„sprzedaj¹ siê same”, okazuje siê jednak, ¿e ich produkcja mo¿e byæ naprawdê
nieop³acalna i mo¿e groziæ producentom upad³oœci¹1.
Wartoœæ sprzeda¿y przemys³u spirytusowego wynios³a w 1996 r. — wed³ug
danych GUS — 6,23 mld z³. I wzros³a w porównaniu z 1995 r. o 11,53%. Stanowi³o to 17,5% sprzeda¿y polskiego przemys³u spo¿ywczego, tj. oko³o 4% ca³ego
krajowego przemys³u. Pozycja tego sektora w polskiej gospodarce mierzona wartoœciowo jest wzglêdnie stabilna. Jego udzia³ w sprzeda¿y przemys³u spo¿ywczego waha siê bowiem w przedziale 16—18%, choæ w ostatnich latach wykazuje
s³ab¹ tendencjê spadkow¹. Wartoœæ sprzeda¿y netto (tj. pomniejszona o podatki
poœrednie) stanowi tylko oko³o 25% wartoœci przychodów sektora, ale wykazuje
szybsze tendencje wzrostowe ni¿ sprzeda¿ brutto. Udzia³ przemys³u spirytusowego w przemyœle spo¿ywczym, mierzony wartoœci¹ przychodów netto, wynosi nieco ponad 5%. WskaŸnik ten jest równie¿ wzglêdnie stabilny.
Przemys³ spirytusowy nie jest znacz¹c¹ bran¿¹ dla rynku pracy. Zatrudnienie
w tym sektorze stanowi zaledwie 3% zatrudnionych w przemyœle spo¿ywczym.
G³ównym atutem przemys³u spirytusowego z punktu widzenia pañstwa jest du¿a
kwota podatków, która zasila jego bud¿et. £¹czne obci¹¿enia tego sektora przemys³u przekraczaj¹ 6% ogó³u dochodów bud¿etowych. S¹ to g³ównie podatki poœrednie (akcyza i VAT), stanowi¹ce a¿ 97% ³¹cznych obci¹¿eñ fiskalnych sektora.
Aktualna struktura przemys³u spirytusowego jest efektem podzia³u w 1991 r.
krajowego przedsiêbiorstwa Polmos na 26 niezale¿nych podmiotów gospodar1

J. S o l s k a, S³aba wódka, mocne piwo, „Polityka” 1998, nr 30.
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czych. W 1997 r. ukszta³towa³a siê dominacja dwóch firm, Polmosów z Poznania
i Bia³egostoku, które ³¹cznie maj¹ ponad 40% udzia³ w rynku. Jednak nawet najwiêksze przedsiêbiorstwa musz¹ gros swojej troski poœwiêcaæ zwiêkszaniu konkurencyjnoœci, aby sprostaæ rosn¹cej konkurencji koncernów zachodnich. Najprawdopodobniej ¿aden Polmos nie bêdzie w stanie konkurowaæ z tymi koncernami w pojedynkê, st¹d bardzo wa¿na jest najbli¿sza przysz³oœæ w kontekœcie decyzji prywatyzacyjnych.
Zdaniem autora, rynek krajowy napotka³ cenow¹ barierê popytu, przede
wszystkim za spraw¹ wysokich stawek podatku akcyzowego. Stawki te s¹ na tyle
wysokie, i¿ mo¿na postawiæ tezê, ¿e przemys³ spirytusowy nie produkuje wyrobów spirytusowych, a produkuje pieni¹dze. St¹d tak wielu amatorów przemytu,
co wyjaœnia jednoczeœnie ponad 30% udzia³ szarej strefy w rynku „mocnych
trunków”2. Faktem jest, i¿ w krajach s¹siednich — Rosji, Ukrainie, Czechach,
S³owacji, a nawet Niemczech — alkohol jest tañszy, czêstokroæ bardzo istotnie.
Wszystko to sprawia, i¿ co najmniej 30% polskiego rynku opanowa³y obce alkohole, a na ka¿dym bazarze obca wódka i inne trunki dostêpne s¹ za pó³ ceny.
Nie jest to oczywiœcie wy³¹cznie polski problem. Ró¿nice cen wyrobów akcyzowych w krajach s¹siaduj¹cych ze sob¹, w innych czêœciach Europy lub œwiata
bywaj¹ przyczynami przemytu, czêstokroæ na ogromn¹ skalê. Naturalnie rz¹dy
szukaj¹ wówczas ró¿nych sposobów rozwi¹zania tego problemu. Na przyk³ad
Szwecja od 1 sierpnia 1998 r. obni¿y³a narzuty na papierosy o 14%, podobne
rozwi¹zanie zostanie najprawdopodobniej zastosowane tak¿e w odniesieniu do
wódki. Coœ takiego nie mia³o do tej pory precedensu w ¿adnym kraju skandynawskim, a wspomniana decyzja szwedzkiego rz¹du zosta³a uzasadniona koniecznoœci¹ zwalczania kontrabandy, która przybra³a rozmiary narodowej plagi3.

2. Bra n¿a spirytusowa w Polsce
Spirytus w naszym kraju rektyfikuje (czyli oczyszcza z fuzli):
— 12 przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego Polmos,
— 1 cukrownia (Che³m¿a),
— kilka ma³ych firm prywatnych.
£¹czne zdolnoœci krajowej rektyfikacji spirytusu wynosz¹ oko³o 350 mln litrów rocznie i ponad 80% tych zdolnoœci posiadaj¹ Polmosy. Struktura wielkoœci
rektyfikacji przedstawia siê nastêpuj¹co:
— 4 przedsiêbiorstwa maj¹ zdolnoœci w granicach 35,0—48,0 mln l, co daje
im ³¹cznie 158 mln l rocznie,
— 6 przedsiêbiorstw ma zdolnoœci od 20,0 do 25,0 mln l, ³¹cznie oko³o 130
mln l,
2
Pañstwo traci na przemycie wódki 2,2 mld z³, czyli tyle, ile wydaje na s¹dy i prokuraturê
(W. M a r k i e w i c z, J. ¯ a l i k o w s k i, Wlew z przemytu, „Polityka” 1998, nr 30).
3
N. G u r f i n k e l, Przemyt wymusi³ kapitulacjê, „Rzeczpospolita”, 18—19.04.1998.
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— 2 przedsiêbiorstwa maj¹ zdolnoœci od 10,0 do 15,0 mln l, co daje ³¹cznie
oko³o 25,0 mln l rocznie,
— ma³e zak³ady rektyfikuj¹ce maj¹ zdolnoœci oko³o 15,0 mln l spirytusu
rocznie.
Stopieñ wykorzystania zdolnoœci rektyfikacji jest w poszczególnych latach
zró¿nicowany i zale¿y od zapotrzebowania, które w ostatnich latach mala³o.
Podstawowe zdolnoœci produkcji wódek znajduj¹ siê tak¿e w dyspozycji pañstwowych przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego Polmos. W latach osiemdziesi¹tych produkcja wódek wynosi³a œrednio oko³o 170 mln l 100% spirytusu.
W latach 1990—1992 produkcja wódek zmala³a o ponad 20%, wskutek du¿ego
importu spirytusu i wódek (sprowadzanych w sposób legalny i nielegalny), nastêpnie w latach 1993—1994 powróci³a do poziomu oko³o 150 mln l. W roku
1995 rozpocz¹³ siê spadek, który trwa do dzisiaj (w roku 1997 produkcja wynios³a oko³o 100 mln l).
Produkcj¹ wódki w Polsce zajmuj¹ siê 22 przedsiêbiorstwa grupy Polmos oraz
kilka firm prywatnych. £¹czne zdolnoœci produkcji wódek w kraju siêgaj¹ obecnie 280 mln l rocznie i maj¹ lekk¹ tendencjê wzrostow¹. Struktura wielkoœci posiadanych zdolnoœci przedstawia siê nastêpuj¹co:
— 4 przedsiêbiorstwa posiadaj¹ zdolnoœci w granicach 20,0—27,0 mln l
rocznie, ³¹cznie wynosz¹ one oko³o 90,0 mln l rocznie,
— 8 przedsiêbiorstw dysponuje zdolnoœciami od 10,0 mln l do 19,0 mln l
rocznie i ³¹czna ich wielkoœæ wynosi oko³o 120 mln l rocznie,
— 8 przedsiêbiorstw ma zdolnoœci od 3,5 mln l do 9,5 mln l rocznie, ³¹cznie
ich zdolnoœci wynosz¹ ponad 50,0 mln l rocznie.
Zdolnoœci produkcji poszczególnych mniejszych producentów prywatnych nie
s¹ do koñca znane, gdy¿ czêsto produkcja odbywa siê na zlecenie w obcych
zak³adach.
A l t e r n a t y w a d l a r y n k u k r a j o w e g o t o:
— wzrost wykorzystania spirytusu do celów paliwowych,
— eksport wyrobów spirytusowych.
W 1997 r. zanotowano ujemne saldo obrotu alkoholem, które po 11 miesi¹cach wynios³o –27,2 mln USD. Dotychczas wiêcej alkoholu eksportowaliœmy,
ni¿ importowaliœmy.
Analiza tabeli 1 pokazuje, i¿ w latach 1995—1997 zaznaczy³ siê spadek obrotów wyrobami alkoholowymi. Eksport spad³ z 101,9 mln USD w 1995 r. do 39,8
mln USD za 11 miesiêcy 1997 r. Import w analogicznym okresie wzrós³ z 42,7
mln USD do 67,0 mln USD. Konsekwencj¹ tych zmian w odniesieniu do 1997 r.
jest powstanie ujemnego salda obrotu alkoholem. Jakkolwiek saldo to jest ujemne, to w handlu mocnymi wyrobami spirytusowymi zachowujemy jeszcze saldo
dodatnie4.
4
H. W n o r o w s k i, Polski handel napojami spirytusowymi. Produkt za ma³o atrakcyjny,
„Rynki Zagraniczne” 1998, nr 81.
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Ta b e l a 1
Wielkoœæ, struktura i dynamika obrotów wyrobami alkoholowymi
Obroty

Eksport

Import

Saldo

Dynamika

Lata
(w mln USD)
1995
1996
1997 (I—XI)

144,6
140,9
106,8

101,9
73,7
39,8

42,7
67,2
67,0

59,2
6,5
–27,2

Eksport

Import

100,0
72,3
—

100,0
157,3
—

• r ó d ³ o: CIHZ.
Ta b e l a 2
Wielkoœæ, struktura i dynamika obrotów mocnymi wyrobami spirytusowymi (wódki, likiery, brandy)
Obroty

Eksport

Import

Saldo

Dynamika

Lata
(w mln USD)
1995
1996
1997 (I—XI)

59,9
56,6
37,9

51,7
40,0
24,0

8,2
16,6
13,9

43,5
23,4
10,1

Eksport

Import

100,0
77,7
—

100,0
202,4
—

Tabela 2 pokazuje dodatnie saldo obrotu mocnymi wyrobami spirytusowymi,
jednak tendencje dotycz¹ce rozmiarów eksportu i importu s¹ niekorzystne5.. W
takiej sytuacji nie nale¿y oczekiwaæ, i¿ eksport w najbli¿szym czasie zrekompensuje kurcz¹cy siê rynek krajowy.

3. Nowe produkty w ofercie Polmosu Bia³ystok
Analizuj¹c sytuacjê na rynku wyrobów spirytusowych przez pryzmat Polmosu
Bia³ystok w ostatnich latach, nale¿y w pe³ni zgodziæ siê z tez¹, i¿ innowacyjnoœæ
jest jednym z g³ównych elementów konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw6. Dla funkcjonowania przedsiêbiorstw polmosowskich niezwykle istotne znaczenie mia³y
dwie daty. Rok 1989, rozpoczynaj¹cy transformacjê gospodarki, w znacz¹cy spo5
W szybkim tempie zmniejszaj¹ siê tak¿e rozmiary eksportu polskiego spirytusu etylowego.
W ostatnich latach wynosi³y one odpowiednio: 15,9 mln USD — w 1995 r.; 10,2 mln USD —
w 1996 r. i 2,5 mln USD — za 11 miesiêcy 1997 r.
6
Por. G. R a d z i m i ñ s k a, W poszukiwaniu innowacyjnoœci, „Nowe ¯ycie Gospodarcze”
1997, nr 8.
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sób zmieni³ warunki funkcjonowania tych przedsiêbiorstw. Mimo i¿ ceny wyrobów spirytusowych pozostawa³y urzêdowymi a¿ do 1 lutego 1998 r., to otwarcie
gospodarki sta³o siê powa¿nym wyzwaniem dla bran¿y.
Wydarzeniem o jeszcze wiêkszym znaczeniu by³ wspomniany ju¿ wczeœniej
rok 1991, kiedy to nast¹pi³o usamodzielnienie przedsiêbiorstw. Polmosy sta³y siê
wówczas niezale¿nymi, konkuruj¹cymi ze sob¹ podmiotami funkcjonuj¹cymi
w ramach gospodarki rynkowej. Niektóre uœwiadomi³y sobie, i¿ przewaga nad
konkurencj¹ wyrasta przede wszystkim z postêpu innowacji i zmian. Przedsiêbiorstwa uzyskuj¹ przewagê nad rywalami, jeœli dostrzegaj¹ nowe pole do
wspó³zawodnictwa albo nowe i lepsze œrodki do rywalizowania na tradycyjnych
obszarach7.
Strategia Polmosu Bia³ystok pozostawia³a dotychczasowy obszar dzia³alnoœci,
tj. produkcjê wyrobów spirytusowych, jako podstawowe pole funkcjonowania
w nowej rzeczywistoœci gospodarczej. A rzeczywistoœæ ta rysowa³a siê jako coraz bardziej wymagaj¹cy rynek wewnêtrzny, z coraz silniejsz¹ konkurencj¹ legalnego i nielegalnego importu z jednej strony oraz produkcj¹ przedsiêbiorstw
krajowych, jeszcze niedawno nale¿¹cych do „wspólnej rodziny polmosowskiej”.
Nale¿y zaznaczyæ, i¿ ju¿ wówczas zaczêto obserwowaæ pierwsze oznaki bariery
popytowej na rynku krajowym. Specyficzna sytuacja w bran¿y, wynikaj¹ca miêdzy innymi z faktu pozostawienia tzw. ogólnopolmosowskich znaków towarowych w dyspozycji wszystkich Polmosów, spowodowa³a, i¿ dzia³alnoœæ innowacyjna nakierowana by³a przede wszystkim na wprowadzanie na rynek nowych
produktów.
Po usamodzielnieniu siê Polmos Bia³ystok uzyska³ suwerennoœæ podejmowania
decyzji w odniesieniu do produktu, który sta³ siê najwa¿niejszym elementem
marketingu-mix. Decyzje te okaza³y siê podstawowymi determinantami dzia³alnoœci firmy i jej ekspansji na rynku krajowym i miêdzynarodowym. Przedsiêbiorstwo zdawa³o sobie sprawê, ¿e tylko wytwarzanie produktów markowych z przeznaczeniem na rynek wiêkszy od krajowego mo¿e zapewniæ pomyœlne perspektywy rozwoju w d³u¿szym okresie8. Bior¹c jednak pod uwagê specyfikê handlu zagranicznego polskimi wyrobami spirytusowymi9, poszukiwano w pierwszej kolejnoœci produktów z myœl¹ o rynku krajowym.
Proces poszukiwañ nowych wyrobów w Polmosie Bia³ystok rozpoczêto ju¿
w 1991 r. i trwa on do chwili obecnej. Przebieg tego procesu ukazuje wykres 1
— niew¹tpliwie impulsy definiuj¹ce obszar poszukiwañ p³ynê³y z dwóch podsta7

Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1992, s. 209.
Por. A. G w i a z d a, Globalna strategia produktu, „Marketing i Rynek” 1998, nr 1.
9
Znaki towarowe tradycyjnych polskich wódek, np. Wódki Wyborowej, ¯ubrówki, Wódki
Luksusowej, po 1991 r. pozosta³y w³asnoœci¹ Agrosu, który — maj¹c wczeœniej wy³¹cznoœæ na eksport wyrobów spirytusowych z Polski — dokona³ rejestracji tych znaków za granic¹. W nowej sytuacji przedsiêbiorstwa Polmos zosta³y w³aœcicielami wspomnianych marek w kraju, nie mog³y jednak ich sprzedawaæ za granic¹.
8
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Wy k r e s 1
Przebieg procesu poszukiwania nowego wyrobu

• r ó d ³ o: B. P e ³ k a, Przemys³ polski w perspektywie strategicznej, Instytut Organizacji
i Zarz¹dzania w Przemyœle „Orgmasz”, Warszawa 1998, s. 50.
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wowych kierunków. By³y to z jednej strony sygna³y zewnêtrzne, p³yn¹ce z szeroko pojmowanych uwarunkowañ rynkowych, z drugiej natomiast to wszystko, co
dzia³o siê w przedsiêbiorstwie.
W takiej oto sytuacji przedsiêbiorstwo mia³o do wykorzystania dwie podstawowe drogi uzyskiwania nowych marek: samodzielne kreowanie b¹dŸ zakup10.
Chocia¿ kreowanie marki jest d³ug¹, skomplikowan¹ procedur¹, obarczon¹ powa¿nym ryzykiem, to jednak przede wszystkim tê drogê zaczêto wykorzystywaæ
w przedsiêbiorstwie. Przedsiêbiorstwo widzia³o swoj¹ szansê we wprowadzaniu
nowych produktów na rynek, a motywacja takiego postêpowania by³a dosyæ prosta.
Badania prowadzone przez Danutê Stuglik nad innowacjami w produkcji
i sprzeda¿y pokazuj¹, i¿ motywy rosn¹cej sk³onnoœci jednostek gospodarczych do
wprowadzania innowacji produktowych tkwi¹ przede wszystkim w konkurencji
na rynku krajowym.
Ta b e l a 3
Motywy wprowadzania innowacji wg grup przedsiêbiorstw (w %)
Motywy
Konkurencja na rynku
krajowym
- ze strony firm krajowych
- ze strony firm zagranicznych
Konkurencja na rynku
zagranicznym
Perspektywa wst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej

Ogó³em

Przedsiêbiorstwa
publiczne

Przedsiêbiorstwa
prywatne

86,0

84,0

88,0

86,0
72,0

84,0
80,0

88,0
64,0

60,0

56,0

64,0

50,0

48,0

52,0

• r ó d ³ o: D. S t u g l i k, Innowacje w produkcji i sprzeda¿y, „Gospodarka Narodowa” 1998,
nr 5—6.

Te same badania pokazuj¹ g³ówne Ÿród³a finansowania procesów innowacyjnych, z których wynika, i¿ Ÿród³em podstawowym w przypadku wiêkszoœci
przedsiêbiorstw s¹ œrodki w³asne.
Doœwiadczenia Polmosu Bia³ystok w pe³ni potwierdzaj¹ wyniki zaprezentowanych badañ. Polmos silniej odczuwa³ konkurencjê na rynku krajowym ni¿ na rynkach zagranicznych. Wynika³o to z ograniczonej skali dzia³alnoœci na rynkach zagranicznych, spowodowanej miêdzy innymi faktem niepodzielenia znaków towarowych pomiêdzy poszczególnych producentów11. Z drugiej strony fakt wytwa10

Por. J. A l t k o r n, Kreowaæ czy kupowaæ markê?, „Marketing i Rynek” 1997, nr 5.
W okresie obowi¹zywania monopolu handlu zagranicznego obrotem miêdzynarodowym wyrobami spirytusowymi zajmowa³a siê Centrala Handlu Zagranicznego „Agros”, która zarejestrowa³a
11
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rzania na rynek krajowy takich samych marek przez ró¿nych producentów okaza³
siê równie silnym motywem do budowania w³asnej to¿samoœci w postaci indywidualnej oferty rynkowej. Dzia³alnoœæ taka finansowana by³a w Polmosie
Bia³ystok w pe³ni ze œrodków w³asnych. Decydowa³a o tym nie tyle trudna dostêpnoœæ innych Ÿróde³ finansowania, ile stosunkowo niewielkie nak³ady finansowe, potrzebne na uruchamianie nowych produktów.
Ta b e l a 4
•ród³a finansowania w 1997 r. wg grup przedsiêbiorstw (w %)
•ród³a
Œrodki w³asne
Kredyty
Leasing
Dotacje z bud¿etu gminy
Partycypacja w œrodkach
finansowych KBN
Innowacje nie wymagaj¹ce
nak³adów finansowych
Nowe emisje akcji
w³asnych firmy
Nowe emisje obligacji
przedsiêbiorstwa
Emisje innych papierów
wartoœciowych

Ogó³em

Przedsiêbiorstwa
publiczne

Przedsiêbiorstwa
prywatne

96,0
30,0
2,0
2,0

96,0
36,0
4,0
4,0

96,0
24,0
—
—

2,0

—

4,0

2,0

—

4,0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

• r ó d ³ o: Jak pod tabel¹ 3.

Od 1991 r. dzia³alnoœæ innowacyjna Polmosu Bia³ystok koncentrowa³a siê na
udoskonalaniu ju¿ istniej¹cych produktów z jednej strony oraz na wprowadzaniu
do swojej oferty nowych produktów z drugiej. Udoskonalanie mog³o odbywaæ siê
w dosyæ ograniczonym zakresie, ze wzglêdu na fakt, i¿ licencjodawca12 nie pozwala na zmiany receptur i wzorów etykiet. Producent mo¿e jedynie drukowaæ
etykiety na papierze lepszej jakoœci przy u¿yciu nowoczeœniejszych technologii.
za granic¹ wiêkszoœæ znaków towarowych eksportowanych wódek na swoj¹ rzecz. Mimo zniesienia
monopolu producenci krajowi mogli produkowane przez siebie wódki sprzedawaæ jedynie na rynku
krajowym; za granic¹ kto inny by³ w³aœcicielem ich marek. Poszczególni producenci mogli najwy¿ej „próbowaæ szczêœcia” na rynkach zagranicznych z nowymi wyrobami, co niew¹tpliwie przyczynia³o siê do wprowadzania takich wyrobów do swoich ofert. Nie pogubiæ z³otych podków, „Rynki
Zagraniczne” 1998, nr 68.
12
Po podziale ogólnokrajowego przedsiêbiorstwa Polmos w³aœcicielem znaków towarowych zosta³o Przedsiêbiorstwo Przemys³u Spirytusowego „Polmos” w Warszawie (dawna centrala), które
udziela³o nieodp³atnej, bezterminowej licencji pozosta³ym Polmosom.
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W takiej sytuacji Polmos Bia³ystok najwiêksz¹ wagê przywi¹zywa³ do wprowadzania nowych wyrobów.
Ta b e l a 5
Nowe produkty Polmosu Bia³ystok w latach dziewiêædziesi¹tych
Nazwa produktu
Wódka Pa³acowa
Wódki koszerne (Zach Venaky, Sameach, Mazel Tov, Badchan,
Nagila, Aliz, Rina)
¯ytniówka
Palace Vodka
Kompleet Vodka, Kompleet Vodka-gold
Embassy Fine Whisky
Wódka Szlachecka
Absolwent
Wódka Ludowa
Lider

Rok wprowadzenia
na rynek
1991
1992
1993
1994
1994
1994
1995
1995
1996
1998

• r ó d ³ o: Opracowanie w³asne.

Okresy funkcjonowania na rynku produktów przedstawionych w tabeli 5 by³y
zró¿nicowane. Typow¹ mod¹ okaza³y siê wódki koszerne, których sprzeda¿ bardzo szybko ros³a, jednak równie szybko popyt na nie zmala³ do zera. Niemniej
jednak wódki te odegra³y bardzo istotn¹ rolê w historii Polmosu Bia³ystok, gdy¿
dziêki nim sta³ siê on ogólnokrajowym dostawc¹ wyrobów spirytusowych. Wódki
koszerne w latach 1992 i 1993 by³y towarem na tyle atrakcyjnym, i¿ ich pierwszy producent, jakim by³ Polmos Bia³ystok, móg³ z ³atwoœci¹ dokonaæ penetracji
geograficznej rynku.
Palace Vodka w zamierzeniach producenta mia³a byæ wyrobem na najwy¿sz¹
pó³kê. Tylko dla tej wódki zosta³a zaprojektowana oryginalna butelka i specjalne
zamkniêcie. Do tego dodano najwy¿szej jakoœci p³yn i powsta³ atrakcyjny produkt, który znalaz³ dosyæ szerokie grono lojalnych nabywców (tab. 6).
Wódka Absolwent ju¿ po roku swojej obecnoœci na rynku okaza³a siê najlepiej
sprzedawanym produktem Polmosu Bia³ystok, a po dwóch latach jest wódk¹ nr 1
na polskim rynku. Produkcjê rozpoczêto w czerwcu 1995 r. i od tamtego czasu
wódka ta by³a wielokrotnie udoskonalana. Jej etykieta jest coraz atrakcyjniejsza
i na tyle trudna w wykonaniu, i¿ praktycznie niemo¿liwa do podrobienia. Obecnie wódka ta wystêpuje na rynku w 38 odmianach smakowo-pojemnoœciowych.
Szacunki z czerwca 1998 r. mówi¹, i¿ zajmuje ona 15% rynku wyrobów spirytusowych w Polsce.
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Ta b e l a 6
Sprzeda¿ wódek Absolwent i Palace w latach 1995—1998
Lata

Absolwent
(w mln szt. but.)

Palace Vodka
(w tys. szt. but.)

1995
1996
1997
1998 (I—VI)

3,7
22,4
65,5
41,7

850
930
980
560

• r ó d ³ o: Opracowanie w³asne.

Panuje powszechna zgoda wœród przedsiêbiorców, mened¿erów, specjalistów
od marketingu i wreszcie twórców reklamy, i¿ nazwy w³asne produktów „musz¹
byæ dobre, bo s¹ bardzo wa¿ne”13. To ogólne przekonanie bywa zazwyczaj nie
wystarczaj¹ce, aby wyci¹gn¹æ zeñ poprawne, a zw³aszcza pragmatyczne wnioski,
gwarantuj¹ce nazewnicze powodzenie. Ten œrodek komunikacji marketingowej,
jakim jest nazwa produktu, bywa, niestety, lekcewa¿ony. W Polmosie Bia³ystok
udawa³o siê skutecznie unikaæ tego b³êdu. Niektóre nazwy produktów w tym
przedsiêbiorstwie sta³y siê prawdziwymi nazwami marketingowymi, skutecznie
promuj¹cymi ów produkt i w efekcie sprzedaj¹cymi go. Ocena taka przys³uguje
przede wszystkim wódce Absolwent.
Nowe produkty, jakie pojawi³y siê w Polmosie Bia³ystok w latach 1991—1998
by³y projektowane g³ównie z myœl¹ o potrzebach rynku krajowego. By³ to, z kilku wzglêdów, zdecydowanie najistotniejszy rynek dla przedsiêbiorstwa, st¹d wiêkszoœæ wysi³ków orientowana by³a na zaspokojenie jego potrzeb14. Niektóre marki by³y nastêpnie przystosowywane do wymogów rynków zagranicznych i stopniowo znajdowa³y na nich coraz szersz¹ aprobatê. Dotyczy to zw³aszcza rynku
Stanów Zjednoczonych i takich wyrobów, jak Palace Vodka, Wódka Szlachecka
i Absolwent.
Dzia³alnoœæ innowacyjna w sferze wprowadzania nowych produktów przez
Polmos Bia³ystok sprawi³a, i¿ sprzeda¿ tego przedsiêbiorstwa na rynek krajowy
(poza rokiem 1995) ca³y czas ros³a. Nale¿y jednoczeœnie zaznaczyæ, i¿ ogólne
tendencje w sprzeda¿y krajowej wszystkich producentów s¹ odwrotne, od 1995 r.
obserwujemy ci¹g³y spadek sprzeda¿y mocnych wyrobów spirytusowych w tempie oko³o 15% œredniorocznie.
Uzupe³nieniem innowacji produktowych w przedsiêbiorstwie by³y innowacje
w zakresie sprzeda¿y. Dotyczy³y one znalezienia nowych kana³ów zbytu oraz
wprowadzenie nowych form promocji. W 1991 r. prywatne podmioty gospodar13
14

M. Z b o r a l s k i, Marketingowa rola nazwy produktu, „Marketing i Rynek” 1997, nr 11.
Por. J. A l t k o r n, Determinanty globalizacji marek, „Marketing i Rynek” 1997 nr 4.
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cze otrzyma³y koncesje na hurtowy handel wyrobami spirytusowymi i oznacza³o
to, i¿ skoñczy³ siê monopol PSS-ów i PHS-ów na obrót tymi wyrobami. By³a to
szansa dla producentów na zwiêkszenie sprzeda¿y, ale jednoczeœnie bardzo du¿e
zagro¿enie, ze wzglêdu na s³ab¹ kondycjê finansow¹ prywatnych hurtowni.
Ta b e l a 7
Sprzeda¿ Polmosu Bia³ystok na rynek krajowy (w tys. l 100*)
Lata
Sprzeda¿

1991
9 718

1992
9 800

1993
10 502

1994
10 807

1995
8 720

1996
9 104

1997
15 407

• r ó d ³ o: Opracowanie w³asne.

Polmos Bia³ystok ca³oœæ swojej produkcji sprzedaje za poœrednictwem hurtowni, bêd¹cych niezale¿nymi podmiotami gospodarczymi, prowadz¹cymi dzia³alnoœæ na w³asny rachunek. Zdecydowana wiêkszoœæ tych hurtowni to podmioty
prywatne (oko³o 85% sprzeda¿y). Ze wszystkimi podmiotami s³u¿by handlowe
Polmosu utrzymuj¹ bardzo czêste kontakty, realizuj¹c strategiê pchania.
Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeŸwoœci nie daje du¿ych mo¿liwoœci promowania wyrobów spirytusowych. Niemniej jednak Polmos Bia³ystok najczêœciej wykorzystuje nastêpuj¹ce formy promocji: reklama w czasopismach
bran¿owych, wydawanie katalogów i folderów, targi i wystawy, szkolenia dla odbiorców, spotkania i pokazy, stoiska i sklepy patronackie, gad¿ety. Ró¿norodnoœæ
wprowadzanych form promocji œwiadczy o coraz lepszym dostosowaniu siê podmiotu do funkcjonowania w gospodarce rynkowej, w której umiejêtnoœæ sprzeda¿y ma ogromne znaczenie.

4. Podsumowa nie
G³ówn¹ cech¹ charakterystyczn¹ rozwoju przemys³u spirytusowego w ostatnich szeœciu latach jest szeroki zakres modernizacji oferty towarowej i potencja³u
produkcyjnego wytwórni wódek oraz w pewnym stopniu procesów rektyfikacji
spirytusu. Polmos Bia³ystok przewodzi³ tym tendencjom. Poziom inwestycji
w tym przedsiêbiorstwie by³ najwy¿szy w pierwszej fazie transformacji, ale po
okresie krótkotrwa³ego os³abienia aktywnoœci inwestycyjnej, w 1995 roku
nast¹pi³o powtórne o¿ywienie dzia³alnoœci w tej dziedzinie. Owocuje to przede
wszystkim nowoczesnym wzornictwem opakowañ i polepszeniem jakoœci produktów.
Polmos Bia³ystok inwestowa³ g³ównie w modernizacjê linii rozlewniczych,
a w mniejszym stopniu w modernizacjê infrastruktury technicznej fabryki. EfekSpis treœci/Table of Contents
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tem tych inwestycji jest gruntowna zmiana oferty rynkowej wyrobów alkoholowych, a w szczególnoœci:
— zró¿nicowanie asortymentu wódek (poza wódkami ogólnopolmosowskimi,
produkowanymi przez wszystkie przedsiêbiorstwa Polmos, pojawi³o siê szereg
wyrobów produkowanych wy³¹cznie przez Polmos Bia³ystok),
— poprawa jakoœci i atrakcyjnoœci opakowañ.
Dzia³alnoœæ innowacyjna w Polmosie Bia³ystok przyczyni³a siê do wzrostu
konkurencyjnoœci tego przedsiêbiorstwa na rynku krajowym. W efekcie znacz¹co
wzros³a sprzeda¿ jego wyrobów i poprawi³y siê wyniki finansowe. Przedsiêbiorstwo znalaz³o siê na 77 pozycji rankingu „Polityki” za 1997 r., poprawiaj¹c swoje miejsce a¿ o 49 pozycji w stosunku do roku 1996. Niestety, utrzymywanie
w dalszym ci¹gu obecnego stanu organizacyjnego i w³asnoœciowego przedsiêbiorstwa mo¿e doprowadziæ do obni¿enia jego konkurencyjnoœci i efektywnoœci, a w
konsekwencji tak¿e do obni¿enia wp³ywów bud¿etowych.
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