
nni (zw!aszcza ci, co mieli przy-
jemno"# z musu by# partycypanta-

mi wdra$ania kolejnych etapów tzw. 
reformy gospodarczej w latach 80.) 
uwa$aj%, $e tym pierwszym w g!owach 
si& przewróci!o i $e w istocie $yjemy  
w umiarkowanym, ale jednak dobroby-
cie. Oczywi"cie, na co dzie' interesuj% 
nas te kwestie ogromnie, ale przecie$ 
nie raz w miesi%cu, gdy ukazuje si& nu-
mer naszego magazynu. W tym dniu 
interesuje wszystkich w Polsce g!ównie 
tematyka hi-(. Taki jest nasz wp!yw na 
opini& publiczn%.

Jak si& zatem maj% te kryzysy-niekry-
zysy do produkcji i rynku hi-( w Polsce  
i jak tym negatywnym zjawiskom zara-
dzi#? Produkcja sprz&tu stereo w Polsce 
jest troch& dziwna. Z jednej strony – za-
interesowanie jest ogromne. Przynaj-
mniej tak wynika z frekwencji na Audio 
Show (kolejne w listopadzie, jak zwykle 
w Warszawie). Tysi%ce potencjalnych 
klientów (czy$by?), setki wystawców,  
z czego po!owa ze sprz&tem krajowym. 
Zag!&bie hi-(, $y# nie umiera#, a w tym 
$yciu nic, tylko s!ucha# Bacha, prosto  
z rozmówek z Piwnicy Pod Baranami.  
Z drugiej strony, znam sporo by!ych 
producentów, a kajecik mam wype!nio-
ny po brzegi nazwami nie$ywych lub 
tylko nominalnie $ywych marek. Ci%gle 
widz& debiuty, ale jako" ma!o dojrza-
!ych, du$ych (rm.

Z obserwacji wynika, $e naj!atwiej 
za!o$y# (rm& z koleg% i wypu"ci# klawy 
produkt, który nawet znajdzie nabywc&. 
Najtrudniej natomiast przej"# z kate-
gorii jednoosobowej (rmy zarz%dzanej 
metodami rodzinnymi do statusu pro-
ducenta zatrudniaj%cego dziesi&# osób, 
nie licz%c podwykonawców, z w!asnym 
magazynem i sta!ymi punktami sprze-

da$y precjozów. Ta sztuka uda!a si& do-
s!ownie paru polskim (rmom w ci%gu 
ostatnich 20 lat.

W czym problem? Nie mam poj&cia, 
ale czy to moja sprawa? Mnie interesu-
j% wyniki, a nie problemy egzystencjal-
ne. Ja (czyli klient) mog& kupi# tanio  
w USA albo za Chi'skim Murem niekie-
dy ca!kiem przyzwoite produkty, wi&c 
polscy producenci robi%cy to samo, tyl-
ko z bia!o-czerwon% )ag%, mog% mnie 
interesowa# "rednio. Jednak czasy si& 
powoli zmieniaj% i wydaje si&, $e prefe-
rencje rynku mog% si& zmieni#. Moda 
na u$ytkowanie oryginalnych urz%dze', 
nie nosz%cych nachalnego pi&tna naj-
ta'szej masowej produkcji, umacnia si& 
równie$ w naszym kraju. Z drugiej stro-
ny, koszt produkcji w Chinach ro"nie  
i niektóre (rmy ju$ si& stamt%d zwija-
j%, bo w domu jest ju$ niewiele dro$ej,  
a oszcz&dza si& na transporcie i kontroli 
jako"ci, która przy masowej produkcji 
w Chinach nadal musi by# bardzo sta-
ranna. Zatem klimat jakby si& zmienia 
i nawet je"li jest to ocieplenie, to ocean 
mo$e nas nie zala#.

Co zatem zrobi#, $eby wykorzysta# 
wyskoki klimatu i nie straci# du$ego 
potencja!u, jakim s% liczne polskie (r-
my, produkuj%ce sprz&t hi-(. Mamy 
przecie$ kilku wytwórców zestawów 
g!o"nikowych, kilku wytwórców kabli 
i akcesoriów, mamy niekiedy wr&cz re-
welacyjne wzmacniacze, mamy *ród!a 
cyfrowe i nawet analogowe. Chyba poza 
wk!adkami gramofonowymi w Polsce 
produkuje si& wszystko. Jednak wi&k-
szo"# tych rzeczy powstaje w jednost-
kowych ilo"ciach, a ich wytwórcy s!abo 
ci%gn%, ewentualnie nastawili si& na od-
biór w krajach bogatszych i tam od razu 
kieruj% swoj% ofert&.

Wydaje mi si&, $e obiecuj%cym roz-
wi%zaniem by!by koncern lub jaka" 
forma spó!dzielni. Sytuacja powoli doj-
rzewa do tego, aby jaki" powa$ny cz!o-
wiek interesu zawi%za! grup& producen-
tów lub wr&cz kupi! kilka ma!ych (rm 
i, korzystaj%c z ich dorobku, stworzy! 
konglomerat produkuj%cy sprz&t hi-( 
wy$szej jako"ci. To by!by pierwszy krok,  
a mo$e drugi. Krokiem drugim (a mo$e 
jednak pierwszym) by!oby znalezie-
nie "wietnego konstruktora elektroniki 
w"ród tych, którzy ju$ odgwizdali wal-
kower i w zwi%zku z tym s% do wzi&cia, 
i zaprojektowanie pod jego kierunkiem 
w ramach nowej marki nowej linii elek-
troniki, tym razem niedrogiej. Rzeczy 
tanich, w solidnych ale prostych obudo-
wach (zamawianych na masow% skal&, 
ale niekoniecznie w Chinach). Oferty 
eleganckich, "wietnie graj%cych, solid-
nie wykonanych w Unii Europejskiej 
gratów, które mog!yby by# sprzedawane 
w niemal ka$dym sklepie hi-(, a nawet 
w supermarketach AGD. Odpowied-
nika dawnych NAD-ów i Cambridge 
Audio albo wspó!czesnych francuskich 
Atolli, tylko ta'szych, bo u nas robo-
cizna mniej kosztuje. Moda na super-
duper kino domowe w ka$dej klitce ra-
czej zwi&d!a i do !ask wracaj% niedrogie 
urz%dzenia stereofoniczne pod warun-
kiem, $e da si& do nich pod!%czy# pen-
drajw ze skompresowan% muzyk%. A to 
przecie$ dla polskich wytwórców betka, 
myl& si&?

S%dz&, $e najbli$sze lata s% ostatnim 
momentem na taki krok. Ludzie cz&-
stokro# z dobrymi pomys!ami, maj%cy 
w portfolio "wietnie graj%ce projekty, 
które zosta!y kiedy" docenione przez 
klientów, odchodz% z bran$y lub roz-
drabniaj% si&, wykonuj%c jakie" klepane 
w piwnicy p&dzid!a na groszowe zamó-
wienia. Okres bezrobocia czy kryzysu 
to niez!y czas na rozwini&cie interesu 
dla cz!owieka maj%cego wolne "rodki  
i pomys!y. Przypuszczam, $e pr&dzej 
czy pó*niej moje przewidywania si& 
spe!ni%. A przynajmniej powinno si& 
tak sta#, je"li chcemy, $eby Polska mia!a 
dobr% mark& w"ród producentów hi-(. 
To naprawd& da si& zrobi#. 

Alek Rachwald

Nowe rozdanie


