INWESTYCJE ALTERNATYWNE

Polacy poczuli moc whisky

Z˘oty trunek nale˝a˘
ostatnio do najbardziej
zyskownych inwestycji
alternatywnych.
Nie zanosi siÊ na to,
˝e os˘abnie.

Zdaniem Charlesa Macleana,
jednego z najwybitniejszych
znawców i krytyków whisky oraz konsultanta ds. tego
trunku w Domu Aukcyjnym
Bonhams (który odwiedzi˘
PolskÊ na zaproszenie firmy
Stilnovisti), potencja˘ rynku
z˘ocistego trunku zwi‡zany jest
przede wszystkim z konsumpcj‡. Spo˝ycie whisky w Polsce

ro˙nie z roku na rok i, wed˘ug
prognoz The International
WinÊ & Spirit Research, bÊdzie
zwiÊksza˘o siÊ o 8 proc. rocznie przez najbli˝szych piÊ„ lat.
Z ostatniego raportu Scotch
Whisky Association (stowarzyszenia producentów szkockiej
whisky) wynika, ˝e Polska jest
ju˝ w pierwszej dwudziestce najwiÊkszych odbiorców
szkockiej pod wzglÊdem ilo˙ci
kupowanego trunku.
- Whisky to trunek dla dojrza˘ego konsumenta. Przyczyn
wzrostu zainteresowania whisky
w Polsce mo˝na szuka„ przede
wszystkim w zmianie stylu ˝ycia.
Drugim czynnikiem jest wzrost

zamo˝no˙ci Polaków, a tak˝e
zwiÊkszenie dostÊpno˙ci whisky na polskim rynku - twierdzi
Charles Maclean.
Rynkiem zainteresowani s‡
równie˝ polscy producenci,
którzy do produkcji trunku
chc‡ u˝ywa„ nowych dÊbowych beczek. Charles Maclean
jest jednak sceptyczny. Jego
zdaniem, polska whisky mo˝e
siÊ okaza„ bardziej podobna do
burbona ni˝ do szkockiej. Nie
stanie siÊ te˝ przedmiotem inwestycji. Tu lepiej zosta„ przy
oryginale. Konsultant Domu
Aukcyjnego Bonhams stawia
na single cask - whisky pochodz‡c‡ z jednej beczki, która

nie jest rozcieÒczana, a jej moc
mo˝e dochodzi„ do 60 proc.
Beczki 3-4-letnie 2-3 lata temu
kosztowa˘y 1,3-1,4 tys. GBP,
dzisiaj trzeba p˘aci„ za nie ju˝
ok. 2 tys. GBP, ale wci‡˝ s‡ zyskowne. Stilnovisti stawia na
trunki najbardziej popularne.
- Tworz‡c portfele, skupiamy
siÊ na beczkach whisky single
mak, która jest trunkiem najwy˝szej jako˙ci. Na jej bazie powstaje
whisky blended [mieszanka whisky single malt i innych destylatów - red.], która jest produktem
skierowanym do klienta masowego [z regu˘y kosztuje kilkadziesi‡t
z˘otych za butelkÊ - red.], co
zapewnia inwestycji p˘ynno˙„

- mówi Krzysztof Maruszewski,
prezes Stilnovisti.
W przypadku najdro˝szych
whisky, takich jak karafka
Macallana M, za któr‡ w zap˘acono na styczniowej aukcji
w Hongkongu 632 tys. USD,
o takiej p˘ynno˙ci powiedzie„
siÊ nie da, ale rekordy mówi‡
o sile rynku. Poprzedni, ustanowiony cztery lata temu - te˝
przez Macallana, wynosi˘ 460
tys. USD. [EBE]

•ZYSKI Z BECZKI: DziÊki
rosn‡cej konsumpcji ˙rednia
roczna stopa zwrotu z inwestycji
w whisky w beczkach wynosi
ponad 15 proc. [FOT. BLOOMBERG]

