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zamiast „od redakcji”

statnio zrobili!my sobie objazd 
po dystrybutorach i sklepach. 
Oczywi!cie, wszyscy narzekaj": 

„Tak #le to jeszcze nie by$o”, „Ludzie 
przestali kupowa% cokolwiek”. Do na-
rzeka& akurat jestem przyzwyczajony, 
bo je s$ysz' od zawsze. Jest to nawet pe-
wien model konwersacji z interesem  
w tle. Zapewne znacie te rozmowy tele-
foniczne, zaczynaj"ce si' od „Co s$y-
cha%?”. Potem wymiana grzeczno!ci,  
a na koniec: „Nie po(yczy$by! mi dwie-
!cie z$otych?”. Kultywuj"c ten schemat 
na co dzie&, przynajmniej w tak zwa-
nych towarzyskich stosunkach, staram 
si' go odwróci%: „Mam do Ciebie spra-
w', a potem powiesz mi, co s$ycha%”. Tak 
mi si' wydaje zdrowiej.

W interesach jest inaczej, bo „gra 
wst'pna” ma na celu ustawienie si'  
w jakiej! pozycji. A skoro wiadomo, (e 
b'd' zagadywa% o reklam', to warto na 
samym pocz"tku zaznaczy%, (e olaboga, 
co za bieda, firma na skraju bankruc-
twa, a wszyscy naoko$o nie p$ac" faktur 
(to faktycznie nie nowy, ale coraz lepiej 
przyjmuj"cy si' zwyczaj). Po takim wst'-
pie, ma si' rozumie%, ka(dy wynegocjo-
wany bud(et nale(y uzna% za sukces.

I by$oby to potwierdzeniem ogólnie 
znanej prawdy, wr'cz buchaj"cej z ka(-
dej informacji z TV czy portali inter-
netowych z rozdzielnika „gospodarka”. 
Tymczasem jedno temu zaprzecza. Na 
kilkana!cie firm, które odwiedzili!my, 
ponad po$owa w$a!nie zmienia siedziby 
na zdecydowanie lepsze. To nie przy-
padek, d$ugo odwlekana konieczno!%, 
ale wr'cz regu$a. Budowanie nowych 
biur, magazynów (stare nie wystarczaj") 
przeczy wcze!niejszym narzekaniom, 
zw$aszcza (e je(eli rozmowa schodzi na 

ich temat, zaczyna si' pr'(enie musku-
$ów: tyle a tyle metrów, taka lokaliza-
cja, taki parking, takie sale ods$uchowe. 
Wszystko ma zrobi% wra(enie i, co tu 
du(o gada%, robi.

Kolejne zjawisko, tym razem doty-
cz"ce ju( nie firm, ale sprz'tu, zapewne 
sami zauwa(yli!cie: jest coraz dro(szy. 
W latach 80. i 90. najwi'ksze kariery ro-
bi$y firmy pokroju Arcama czy NAD-a, 
produkuj"ce wi'cej ni( przyzwoite kla-
moty za rozs"dne pieni"dze. Obecnie 
ten segment zamiera. Urz"dzenie kosz-
tuj"ce 2000-5000 z$ to – poza nieliczny-
mi legendami – tak naprawd' propozy-
cja dla nikogo. Rynek si' spolaryzowa$ 
i interesy robi si' na dwóch biegunach: 
tandetnej masówce (tak tandetnej, (e 
klienci kupuj"cy 20 lat temu wzmac-
niacze po 1500 z$ nie byli sobie tego  
w stanie wyobrazi%) za 99 z$ i „dobrym 
hi-fi”. Z tym, (e ten drugi przedzia$ 
obecnie rozpoczyna si' od 10000 z$. Za-
sada jest prosta – im sprz't dro(szy, tym 
handel bezpieczniejszy.

Na przyk$adzie debiutów wida% naj-
czytelniej, (e t' wiedz' producenci po-
siedli ju( dosy% dawno temu. Prawie 
ka(dy oferuje kolumny, wzmacniacz czy 
serwer w pi'ciocyfrowej cenie. A co to 
oznacza?

Jak wiemy, produkt jest wart tyle, ile 
klient jest sk$onny za niego zap$aci%,  
a idioci firm raczej nie zak$adaj". Sko-
ro wi'c start na takiej pó$ce wydaje si' 
najbezpieczniejszy, to musi co! w tym 
by%. Tym bardziej, (e nowych wytwórni 
w rodzaju Arcama czy NAD-a jako! nie 
wida%. Dlatego osoby pisz"ce pod te-
stami komentarze typu: „20 tysi'cy, dla 
kogo to?” nawet nie zdaj" sobie sprawy, 
jak g$'boko si' myl". 

Przyczyn takiego zjawiska mo(e by% 
mnóstwo. Po pierwsze, w czasach kry-
zysów zawsze pozostaje grupa bogatych 
osób, które dotyka co najwy(ej nastrój 
nerwowo!ci, ale nie konieczno!% oszcz'-
dzania. Z przeciwnej strony pog$'bia si' 
bieda. Zjawisko polaryzacji jest znane 
i niczego takim stwierdzeniem nie od-
kryj'. Po drugie, co bardziej prawdo-
podobne, nikt przy zdrowych zmys$ach 
nie b'dzie si' bi% z Chi&czykami. Tym 
bardziej, (e oni sami ju( chyba przewi-
duj" wzrost p$ac w swoim kraju, a przy-
najmniej spo$eczne parcie na podnie-
sienie stopy (yciowej. Dlatego inwestuj"  
w Afryce i nie zdziwcie si', je(eli za  
10 lat napis „Made in China” zast"pi 
„Made in Africa”. To mo(e spowodo-
wa%, (e chi&ska robocizna, wzorem ja-
po&skiej, stanie si' synonimem wy(szej 
jako!ci (o produktach z nowych stref 
lepiej na razie nie my!le%; po co si' de-
nerwowa%?). 

Obecnie, aby mie% dobry europejski 
lub ameryka&ski produkt, trzeba za-
p$aci% pi'ciocyfrowy rachunek. A tak 
na zdrowy rozum, to kto jeszcze wierzy  
w oficjalne wska#niki inflacji? Czy przy-
padkiem 2000 z$ wydane w 1994 roku to 
nie to samo, co 10000 z$ obecnie?

Kryzys zapewne si' sko&czy, tym ra-
zem mo(e nawet gruntownym przewro-
tem polityki monetarnej (oby), powro-
tem do modelu sprzed kilkuset lat albo 
opracowaniem ca$kiem nowego. Jednak 
nawet wtedy spadku cen sprz'tu bym si' 
nie spodziewa$. W przypadku znanych 
producentów urz"dze& wysokiej jako-
!ci prognozowa$bym nawet dwukrotny 
wzrost na przestrzeni najwy(ej 10 lat. 
Pewne jest równie(, (e ten, kto stawia 
nowe siedziby dzisiaj, b'dzie mie% wi'k-
sze w przysz$o!ci. A nowi producenci 
musz" stawia% na promocj'.

Warto si' przyjrze% niektórym pol-
skim firmom, powoli zdobywaj"cym 
!wiatowe rynki. Ale to ju( temat na ko-
lejny wst'pniak.

Maciej Stryjecki

*UDMÈFD�bieda
3RGREQR�NU\]\V�KXOD�VWUDV]QLH��/XG]LH�ERMÈ�VLÚ� 
Z\GDZDÊ�SLHQLÈG]H��ER�QLH�ZLHG]È�� 
FR�EÚG]LH�MXWUR��=�WHJR�SRZRGX�EDQNUXWXMH� 
PQöVWZR�ğUP��/LF]E\�LGÈ�Z�W\VLÈFH��D�PRĝH� 
QDZHW�G]LHVLÈWNL�W\VLÚF\�� 
$�MDN�MHVW�Z�QDV]HM�EUDQĝ\"


