
– Od po nad ro ku wal czy my z pan de mią. Moc no zmie ni ło to
Pa na ży cie? Wi dzi Pan per spek ty wę po wro tu do nor mal no ści?
– Oba wia łem się za cho ro wa nia i zmie ni łem tryb ży cia. Więk -
szość mi nio ne go ro ku prze pra co wa łem w do mo wych pie le -
szach. Do pra cy zdal nej prze ko ny wa łem tak że na szych pra -
cow ni ków. Nie do god no ści zwią za nych z pan de mią nie trak tu ję
ja ko szy ka ny, nie są dla mnie prze szko dą pod wa run kiem, że
zo ba czę świa teł ko w tu ne lu. Per spek ty wa po wro tu do nor mal -
no ści jest ja sno okre ślo na. Szczep my się jak naj szyb ciej,
uwierz my, że zie mia nie jest pła ska, a już wkrót ce opa lać się
bę dzie my na za tło czo nych pla żach i ja dać w za peł nio nych re -
stau ra cjach. Sam już nie tyl ko za pla no wa łem, ale i opła ci łem
urlop. W lip cu ja dę do sło necz nej Gre cji.

– Ostat nio spo ro dzia ło się wo kół Pań skiej fir my. Po tym gdy
umo wę de aler ską wy po wie dział wam Ke estrack, wy dał Pan
bar dzo emo cjo nal ne oświad cze nie… 
– Był to ko men tarz za cho wa nia fir my Ke estrack, któ re by ło
przy sło wio wym wbi ciem no ża w ple cy. Na do da tek to cios za -
da ny w bar dzo pry mi tyw ny spo sób. Prze sła ny do nas list in -
for mu ją cy o na tych mia sto wym, a mo im zda niem cał ko wi cie
bez pod staw nym, za koń cze niu współ pra cy zo stał wy sła ny
przez… se kre tar kę. Ten brak kla sy i swo iste go ro dza ju cy wil -
ne tchó rzo stwo fa tal nie świad czy o po zio mie pro du cen tów
w su mie bar dzo do brych ma szyn. Nie wró żę tej mar ce świe -
tla nej przy szło ści pod ak tu al nym za rzą dem. W wie lu kra jach
Eu ro py Za chod niej ho len der scy przed się bior cy nie cie szą się do -
brą opi nią. Coś w tym jest, bo na czte rech mo ich part ne rów biz ne -
so wych z te go kra ju, trzech oka za ło się po zba wio nych ja kiej kol -
wiek ety ki za wo do wej. Spra wa z Ke estrac kiem nie jest za koń -
czo na i nie wy klu czam, że znaj dzie swój epi log w są dzie.

– Prze ję cie czę ści udzia łów Do osan In fra co re przez kor po -
ra cję Hy un da ia stwo rzy ło w Pol sce po le do spe ku la cji. Jed -
ne go dnia twier dzo no, że Ama go przej mie dys try bu cję ma -
szyn Do osan, a na za jutrz cał ko wi cie od wrot nie, że stra ci
Hy un da ia rzecz … Wresz cie de aler Do osa na, Grausch
i Grausch Ma szy ny Bu dow la ne opu bli ko wał – tak że na ła -
mach PosBud News – ofi cjal ne sta no wi sko. Ama go mil cza -
ło i na dal mil czy w tej spra wie. Dla cze go? 
– Uśmia łem się z te go oświad cze nia. Czło wiek ma ją cy czy ste
su mie nie mo że spać spo koj nie, a czap ka go re na nie pew nych
gło wach. No wła śnie, mo im zda niem Grausch i Grausch Ma szy -
ny Bu dow la ne nie mu si się aż tak oba wiać. De cy zje i tak za pad -
ną w Seu lu i nikt z nas nie bę dzie miał na nie wpły wu… Po co
więc te ner wy i wy da wa nie oświad czeń? Lo gi ka biz ne so wa pod -
po wia da, że nie li kwi du je się zna nej i po pu lar nej mar ki. Pre zes
Hy un dai He avy In du stries Hol dings Kwon Oh -gap pu blicz nie zo -
bo wią zał się na wet do za pew nie nia kom plek so we go wspar cia
w przy szłych in we sty cjach tech no lo gicz nych, aby – jak był ła -
skaw okre ślić – obie fir my mo gły wejść na szczyt glo bal ne go
ryn ku. Cóż mo że tu ko men to wać ma łe Ama go kie ro wa ne przez
mo ją skrom ną oso bę? Spo koj nie. Ka ra wa na je dzie da lej. Je dy -
ne, co mo im zda niem mo że się zmie nić, to wzrost cen na czę ści

za mien ne i no we ma szy ny mar ki Do osan. Trze ba bę dzie prze -
cież ja koś po we to wać stra tę oko ło dwóch i pół mi liar da do la rów,
po czę ści spo wo do wa ną pew nie wła śnie do tych cza so wą po li ty -
ką ce no wą. Kła nia ją się tu pro sta ma te ma ty ka i Excel.

– Za uwa żam pew ną pra wi dło wość. Otóż po łu dnio wo ko re -
ań skie kon cer ny Hy un dai i Do osan nie za ło ży ły w Pol sce
przed sta wi cielstw. Wy bra ły za to na part ne rów lo kal ne fir -
my z pol skim ka pi ta łem. Pań skim zda niem to przy pa dek
czy sta ran nie prze my śla na stra te gia?
– To z pew no ścią przy pa dek. Chwa ła jed nak Grau schom
i Wiąc ko wi, że po tra fi li za ist nieć i trwa ją na swych po zy cjach.

– Trwa ją, ale moc no się ostat nio po róż ni li. Naj pierw o in ter -
pre ta cję skut ków wspo mnia ne go de alu w Ko rei Po łu dnio -
wej, po tem – jak co raz gło śniej ćwier ka ją wró ble na da chu
– o pra wa do dys try bu cji w Pol sce ma szyn Ke estrac ka… 
– Ja się z ni kim nie po róż ni łem. Praw dę mó wiąc pa nów
Grausch znam tyl ko z wi dze nia. Za mie ni li śmy ze so bą mo że kil -
ka słów na ja kiś tar gach, to wszyst ko. Tym bar dziej za tem dzi wi -
ły mnie wy po wia da ne przez nich wo bec klien tów ne ga tyw ne
opi nie, za rów no na mój te mat, jak i sła bej po noć ja ko ści ma -
szyn Hy un dai. Za cho wy wa łem spo kój, bo uwa żam, że praw dzi -
wa cno ta kry tyk się nie boi. Nie zro bi łem zresz tą ni cze go, czym
za słu żył bym so bie na te go ro dza ju kry ty kę. Ma szy ny Hy un dai
tak że są bar dzo do bre i trwa łe. Być mo że przy czy na tkwi w tym,
że dwu krot nie uda ło mi się wy grać z Grausch i Grausch w wy -
ści gu o klien ta na ich te re nie, w Wiel ko pol sce. Oka za ło się to
moż li we wła śnie dla te go, że na byw ca źle po strze gał ich kry -
tycz ne oce ny pod ad re sem Ama go. A jed no cze śnie do ce nił, że
ja wy ra ża łem się o mo ich kon ku ren tach z kur tu azją.
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– Do praw dy? Za chwa lał Pan kon ku ren cję?!
– Wła śnie tak! Nie zwy kle po wa żam fir mę GiG za pro fe sjo na lizm.
Mó wię to bez cie nia iro nii. Po pro stu do ce niam suk ces, ja ki od -
nie śli bra cia Grausch. Uwa żam też, że sprze da ją ma szy ny wy so -
kiej kla sy. Po ty lu la tach w bran ży nikt nie wmó wi mi prze cież, że
dziś ist nie ją znacz ne róż ni ce po mię dzy tech nicz ny mi moż li wo -
ścia mi ma szyn po szcze gól nych ma rek… Tak, pa no wie Grausch
– bra wo – za czy na li ście tak jak ja, od ze ra. Pa mię tam wa sze sto -
isko na Tar gach Po znań skich, kie dy na łóż ku po lo wym wy sta wia -
li ście czę ści za mien ne do ma szyn, a za łóż kiem sta ła pol ska, ma -
ła przy cze pa kem pin go wa „ro bią ca” za biu ro. Gra tu lu ję! Nie
wszyst kim się uda ło, a wy trwa cie już po nad dwa dzie ścia lat. Nie,
nie po róż ni łem się z ni kim z fir my Grausch i Grausch i nie wie rzę,
że to ona do sta ła dys try bu cję ma szyn Ke estrack w Pol sce. 

– Wia ra nie ma tu nic do rze czy…
– A je że li na wet by ło by to praw dą, to dla fir my Grausch
i Grausch nie jest do bra wia do mość, bo zde cy do wa ła by się
na współ pra cę z bar dzo nie rze tel nym kon tra hen tem. Ale to
już nie jest mo ja spra wa. Swo ją dro gą, czy nie wy da je się pa -
nu, że ta kie fir my jak Grausch i Grausch oraz Ama go po win ny
współ pra co wać, a nie wal czyć ze so bą? Wszak dla ta kich, jak
my ne sto rów bran ży po win no li czyć się coś wię cej, niż mno -
że nie zy sków za wszel ką ce nę. 

– Ze rwa nie umo wy przez fir mę Ke estrack okre ślił Pan biz -
ne so wym chu li gań stwem. Nie prze sa dza Pan? Pa trząc
z bo ku wy da je się na tu ral ne, że pro du cent wy bie ra dys try -
bu to ra, któ ry za pew ni mu wyż szą sprze daż… Sko ro w Ama -
go sła bo sprze da ją, to zo sta li uka ra ni.
– Cho dzi ło mi o for mę, w ja kiej za ko mu ni ko wa no nam za koń cze -
nie współ pra cy. Wal ka kon ku ren cyj na mo że być czy sta i uczci wa.
Zysk? OK, ale nie za wszel ką ce nę! Przy zna ję pa nu ra cję, że pro -
du cent szu ka te go, kto sprze da mu wię cej, ale nie zga dzam się,
że Ama go sła bo sprze da je. Wprost prze ciw nie, wy ni ki mó wią sa -
me za sie bie. Po dwo ili śmy za pla no wa ny na ubie gły rok wy nik
sprze da żo wy. Na praw dę zro bi li śmy dwie ście pro cent pla nu! 

– Wie lu kon ku ren tów uwa ża, że ma Pan w rę ku mar ke tin go -
wy sa mo graj, a ko lo sal ną ro bo tę dla do bre go po strze ga nia
mar ki i wzro stu sprze da ży ro bi za Pań ski mar ke ting dział
mo to ry za cyj ny kon cer nu Hy un dai. Nie uwa ża Pan, że Ama -
go mo gło osią gnąć z Hy un da iem wię cej? Szcze gól nie, gdy
ze sta wi my to z wy ni ka mi Do osa na? 
– Do bre py ta nie. Do bre, bo nie wy god ne… I za sad ne, choć aku -
rat sa mo cho dów nie mie szał bym do na sze go biz ne su. To tak nie
dzia ła. Znam kil ku wła ści cie li firm bu dow la nych, któ rzy jeż dżą
sa mo cho da mi Hy un dai. Zresz tą nie tyl ko oni, ale tak że ich żo ny
i dzie ci. A mi mo to roz wa ża jąc za kup ma szy ny bu dow la nej de -
cy du ją się na in ną mar kę. Gdy py tam o po wód, to w od po wie -
dzi sły szę – „bo się przy zwy cza iłem i nie chcę te go zmie niać”.
Niech więc za zdro śni kon ku ren ci po wstrzy ma ją emo cje. 

– Wróć my jed nak do sed na mo je go py ta nia…
– Nie ucie kam od od po wie dzi. Wi dzę kil ka przy czyn ta kie go sta nu
rze czy. Na na szą nie ko rzyść w co naj mniej sześć dzie się ciu pro -
cen tach dzia ła ją ce ny. Hy un dai jest po pro stu droż szy niż Do osan.
Na byw ca my śli so bie, że sko ro jed na i dru ga ma szy na to ta ki sam

„ko re ań czyk”, to nie ma sen su pła cić wię cej. Mam na dzie ję, że te -
raz, po zmia nach wła sno ścio wych, to się zmie ni i obie mar ki kon -
ku ro wać bę dą ser wi sem, opie ką nad klien tem, rze tel no ścią i uczci -
wo ścią, a nie ce ną. Trze ba też za uwa żyć, że na ko rzyść na szych
kon ku ren tów dzia ła otrzy ma nie swe go cza su po kaź nej sche dy
po Ge ma2000 w po sta ci czę ści za mien nych i port fe la klien tów.
Two rzy to ko lej ne dwa dzie ścia pro cent prze wa gi kon ku ren ta, na -
wet je że li weź mie my pod uwa gę, że Ge ma20 00 sprze da ła ma sę
ma szyn nie ko niecz nie sa tys fak cjo nu jąc przy tym, mó wiąc de li -
kat nie, ich na byw ców… Dal sze dzie sięć pro cent to lu dzie. Przy -
zna ję, że nie uda ło mi się zbu do wać sce men to wa ne go ze spo łu
han dlow ców. Po mi mo, że Ama go ma świet ny sys tem wy na gro -
dzeń, któ re go po noć za zdro ści nam ca ła kon ku ren cja, to jed nak
nie uda ło się za trud nić naj lep szych z naj lep szych. 

– Je że li do brze li czę, to do stu pro cent jeszcze bra ku je…
– Ostat nie dzie sięć pro cent to też lu dzie. Ro dzi na. Do koń ca
wie rzy łem, że moi sy no wie przej mą Ama go. Dla te go zwle ka -
łem z pew ny mi zmia na mi or ga ni za cyj ny mi. Cze ka łem na ich
de cy zję. Li czy łem na nich, bo ma ją ku te mu pre dys po zy cje
i do sko na łe, mię dzy na ro do we wy kształ ce nie. Tak czy ina czej,
na dzie ja umar ła ostat nia i zbyt póź no roz po czą łem kre owa nie
swo je go na stęp cy. Tak, Hy un dai za słu żył na to, by mieć lep -
szą po zy cję na pol skim ryn ku. Czyn ni ki, ja kie wy mie ni łem, nie
dzia ła ją jed nak na ko rzyść mar ki. Li czę, że moi na stęp cy do -
pro wa dzą do po pra wy sytuacji.

– Po wie dział Pan kie dyś, że nie lu bi cho dzić na skró ty. Na -
dal wy zna je Pan tę za sa dę?
– Tak. Ce nię rze tel ność i do kład ność, Nie cier pię ro bo ty
„po łeb kach”, nie to le ru ję pły wa nia w męt nej wo dzie. 

– Chciał bym po ru szyć te mat Sto wa rzy sze nia Dys try bu to -
rów Ma szyn Bu dow la nych, któ re w prak ty ce nie dzia ła.
Bran ża nie ma prak tycz nie żad nej re pre zen ta cji. 
– Nie mam spre cy zo wa ne go zda nia na te mat SDMB. Dla Ama -
go jest po moc ne słu żąc ja ko źró dło rze tel nej in for ma cji na te -
mat na sze go udzia łu w kra jo wym ryn ku ma szyn bu dow la nych.
Nie wiem na to miast, czym mo gło by się jesz cze zaj mo wać. 

– Na przy kład kwe stią do fi nan so wa nia ma szyn o na pę dzie
elek trycz nym. W Mi ni ster stwie do po mi na li się o to na si
dzien ni ka rze! A prze cież to nie ich za da nie…
– To praw da, dzię ku ję za uświa do mie nie mi te go fak tu. 

– Twier dzi Pan, że aby do brze pra co wać, trze ba też do brze
wy po cząć. Czy w do bie pan de mii ko ro na wi ru sa mu siał Pan
moc no zwe ry fi ko wać po my sły na wy po czy nek? 
– Nie, nie zmie ni łem mo jej fi lo zo fii. Nie ży ję po to by pra co wać,
choć je że li coś ro bię, to idę za wsze na ca łość. Pra cu ję po to,
by żyć. Mo je da le kie wy pra wy w ze szłym ro ku za stą pi łem pie -
szy mi wę drów ka mi po ro dzi mych Ta trach, ale jak już wspo -
mnia łem, te raz za pla no wa łem na li piec pierw szy po pan de mii
rejs po grec kim ar chi pe la gu Do de ka nez. Chcę też jak naj szyb -
ciej po sta wić sto pę na Zie mi Ogni stej, po pły nąć śla da mi Ma -
gel la na i prze być szlak Dar wi na w da le kiej Pa ta go nii. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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