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Kto zyska, kto straci?

Autor zastrzega, ¿e dzisiejsze rozwa¿ania nie mog¹ pretendowaæ do miana
absolutnie obiektywnych i pewnych. Nie
ma takiego orodka analitycznego w
Europie, który potrafi³by dzi cile przewidzieæ skutki GVO - spieraj¹ siê o to
fachowcy, cieraj¹ ich pogl¹dy. Tym niemniej, dysponuj¹c z jednej strony szersz¹ znajomoci¹ treci GVO, a z drugiej
 wieloletnim, praktycznym rozeznaniem rynku motoryzacyjnego i ubezpieczeniowego, mo¿na pokusiæ siê o przewidywanie g³ównych zale¿noci i
podstawowych zmian. Umówmy siê
wiêc dla celów pogl¹dowych, ¿e poni¿sza prognoza ma prawdopodobnie wiarygodnoæ rzêdu 80%.
Równoczenie zastrzegam, ¿e jest to
unikatowe opracowanie autorskie i wyra¿am zgodê na jego cytowanie, kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie
 w ca³oci lub we fragmentach  wy³¹cznie w razie powo³ania siê na niniejsze ród³o przy cytowaniu lub kopiowaniu.
Kolejne grupy i podmioty bêd¹ tu
omówione w kolejnoci od tych, dla których zyski  moim zdaniem  znacznie
przewa¿aj¹ nad stratami (konsumenci,
firmy ubezpieczeniowe), poprzez tych,
którzy z jednej strony zyskuj¹, ale mog¹
siê te¿ obawiaæ pewnych strat (dealerzy,
sektor niezale¿ny), a¿ po tych, którzy na
GVO w ³¹cznym bilansie trac¹ (koncerny samochodowe).
Za ka¿dym razem zobrazujemy bilans danej grupy przy pomocy grafu przyznamy od 0 do 5 punktów dodatnich
(kule zielone) za potencjalne korzyci, i
od 0 do 5 punktów ujemnych (kule czerwone) za przewidywane straty. Obok
poka¿emy w formie s³upka oraz liczby
punktów bilans tak oszacowanych korzyci i strat. Ni¿ej wymienimy listê korzyci i strat, z tym ¿e obszernoæ zastosowanego opisu korzyci i strat nie musi
odpowiadaæ kulom na grafie  po prostu jedne czynniki s¹ wa¿niejsze, inne
mniej istotne, poza tym jedne dotykaæ
bêd¹ ca³¹ grupê, inne tylko jej czêæ (np.
tylko najwiêksze warsztaty niezale¿ne).
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Korzyci dla konsumentów:
 Odczuwalnie spadn¹ ceny us³ug
motoryzacyjnych, zw³aszcza w grupie
us³ug redniozaawansowanych, wykonywanych w serwisach autoryzowanych
i nieautoryzowanych wyposa¿onych
w przyrz¹dy pomiarowe i aparaturê
o przeciêtnym poziomie technologicznym (us³ugi w gara¿ach ju¿ raczej nie
potaniej¹, tak¿e ceny us³ug wykonywanych z u¿yciem unikatowego sprzêtu
mog¹ pozostaæ na dotychczasowym
poziomie).
 Nieco spadn¹ ceny czêci oryginalnych.
 Zwiêkszy siê dostêpnoæ tañszych
czêci nieoryginalnych, w szczególnoci bêd¹ one dostêpne tak¿e w autoryzowanych warsztatach.
 Gwa³townie zwiêkszy siê mo¿liwoæ atrakcyjnego, okazyjnego zakupu
samochodu (internet, tak¿e mo¿liwoæ
zamawiania i zakupu w innym pañstwie
osobicie lub poprzez agenta, ponadto
negocjacje cenowe z dealerami okolicznymi itd.).
 Bardzo prawdopodobne jest zjawisko znacznego przed³u¿ania wskutek
GVO czasu gwarancji udzielanych
przez producentów na nowe samochody nabywane w autoryzowanych salonach (t¹ metod¹ koncerny samochodowe bêd¹ utrudnia³y wejcie na rynek
niezale¿nym serwisom i dystrybutorom
czêci).
 Istnieje kontrowersyjny pogl¹d, ¿e
ogólne ceny samochodów spadn¹ (ogólnie taka tendencja zarysuje siê w Europie m.in. ze wzglêdu na konkurencjê
pomiêdzy dealerami, ale trudno przewidzieæ czy odczujemy j¹ w Polsce, skoro koncerny ju¿ wczeniej stosowa³y tu
ni¿sze ceny dostosowane do niskiej zamo¿noci naszego spo³eczeñstwa?).
 Kontrowersyjny jest te¿ pogl¹d, ¿e
spadn¹ ceny polis ubezpieczeniowych
(firmy ubezpieczeniowe wraz z nadejciem GVO bêd¹ z pewnoci¹ potrafi³y obni¿yæ koszty napraw powypadkowych, ale mo¿na mieæ w¹tpliwoci, czy
zechc¹ oddaæ te zyski konsumentom nast¹pi to dopiero w momencie jakiej
kolejnej wojny cenowej miêdzy zak³adami ubezpieczeñ).
Straty i zagro¿enia dla konsumentów:
 W razie poniesienia niezawinionej
szkody w wypadku komunikacyjnym,
refundowanej z czyjej polisy OC, trudniej bêdzie uzyskiwaæ od zak³adów
ubezpieczeñ zwrot kosztów naprawy
z u¿yciem czêci oryginalnych z logo
producenta auta (patrz dalej  zak³ady
ubezpieczeñ), a w rezultacie bêd¹ siê
mno¿y³y nieprzyjemne sytuacje na styku kierowcy - zak³ady ubezpieczeñ.
 Zw³aszcza w pierwszym okresie
GVO mog¹ nast¹piæ pewne praktyczne
perturbacje z naprawami gwarancyjnymi (kto mo¿e a kto nie, kto je aktualnie
wykonuje, a kto nie itp.).
 Zwiêkszy siê prawdopodobieñstwo
nieuczciwoci w serwisie autoryzowanym polegaj¹cej na u¿yciu do naprawy
czêci nieoryginalnej, bez wiedzy lub
nawet wbrew woli kierowcy.

Korzyci dla ubezpieczycieli:
 W wyniku zaostrzonej konkurencji
spadn¹ ceny us³ug motoryzacyjnych
(dla udowodnienia, i¿ serwisy autoryzowane maj¹ rezerwy cenowe odwo³ujê
siê do przytoczonych w pierwszym,
wakacyjnym odcinku wyk³adu w numerze 7-8/2003 Nowoczesnego Warsztatu szczegó³owych wyników badañ
przeprowadzonych na rynku brytyjskim, gdzie porównywano relacje pomiêdzy stawkami Rbg w serwisach autoryzowanych i niezale¿nych oraz
porównywano jakoæ ich us³ug).
 W przypadku szkód z OC, pojawi
siê mo¿liwoæ prawnego uzasadnienia
dla stosowania do naprawy czêci oryginalnych spoza sieci producenta auta
(np. oryginalnego reflektora z logo Magneti-Marelli, lecz bez loga Fiata) lub
tzw. czêci o porównywalnej jakoci 
obecnie przy szkodach z OC wymuszanie takiego postêpowania przez zak³ady ubezpieczeñ jest bezprawne, a stosuj¹ce te praktyki zak³ady licz¹ tylko na
niski poziom kultury prawnej i wiedzy
spo³eczeñstwa oraz niewydolnoæ polskich s¹dów - tymczasem po wejciu
GVO powstanie szansa dla ubezpieczycieli na obni¿anie wysokoci odszkodowañ lege artis.
Straty i zagro¿enia dla ubezpieczycieli:
 Nie widzê.

Korzyci dla niezale¿nego sektora
czêci zamiennych:
 Gwa³townie poszerza siê rynek zbytu, znika wiele sztucznych barier administracyjnych i prawnych, które chroni³y koncerny samochodowe, bêd¹ siê
tworzy³y zupe³nie nowe kana³y dystrybucji.
Straty i zagro¿enia dla niezale¿nego
sektora czêci:
 Do tej pory producenci aut stosowali sztywn¹ politykê doæ wysokich cen
czêci oryginalnych ograniczaj¹c siê do
odgradzania podleg³ej im sieci dealerów
od wolnego rynku przy pomocy rygorów formalnych - jednak trudno przypuszczaæ, by w warunkach wolnego
rynku nie przyst¹pili do walki, a ¿e ich
potencja³ finansowy w porównaniu do
rozproszonego sektora niezale¿nego jest
potê¿ny, mo¿na spodziewaæ siê agresywnych dzia³añ, zamykania dostêpu do
technologi itp.
 Ponadto w krajach, w prawodawstwie których nie funkcjonuje silna tzw.
klauzula reperacji (patrz poprzedni
odcinek wyk³adu w numerze 10/2003
Nowoczenego Warsztatu) istniej¹
obawy o faktyczne blokowanie GVO w
zakresie czêci przez koncerny samochodowe poprzez patentowe chronienie
wzorów czêci zamiennych (dotyczy
tylko czêci widocznych podczas eksploatacji).

 Uzyskana umowa dealerska staje
siê wartoci¹ handlow¹ - dealer, który
rezygnuje z kontynuowania interesu ma
prawo sprzeda¿y zak³adu wraz z umow¹ innemu dealerowi tej samej marki
(zgoda koncernu samochodowego nie
jest wymagana, umowa dealerska przejdzie automatycznie na kupuj¹cego).

Korzyci dla dealerów:
 Je¿eli uzyskaj¹ ponownie autoryzacjê, wtedy gwa³townie ronie ich niezale¿noæ od koncernu samochodowego
(umowa na czas nieokrelony musi zawieraæ 2-letni okres wypowiedzenia z
obowi¹zkiem wskazania jego ewentualnych przyczyn albo okres 1-roczny plus
odszkodowanie, alternatyw¹ jest umowa czasowa 5-letnia z obowi¹zkiem
poinformowania przez koncern samochodowy o ewentualnym zamiarze jej
nieprzed³u¿ania z 6-miesiêcznym wyprzedzeniem).
 Dealerzy maj¹ po GVO prawo stosowania du¿o bardziej rozbudowanych
form marketingu przy sprzeda¿y aut
(szczegó³y zale¿¹ od typu dystrybucji,
jak¹ dla danego obszaru wybierze koncern samochodowy), w tym mog¹
w nieograniczony sposób u¿ywaæ internetu traktowanego odt¹d jako tzw.
sprzeda¿ pasywna, mog¹ przyjmowaæ
zamówienia na samochody od klienta
koñcowego z dowolnego kraju i zamawiaæ w koncernie ¿¹dan¹ przez tego
klienta kompletacjê auta, a w walce
konkurencyjnej nie mog¹ byæ ograniczani narzucan¹ przez koncern minimaln¹ cen¹ sprzeda¿y klientowi koñcowemu.
 W szczególnoci dealerzy w tzw.
systemie dystrybucji selektywnej bêd¹
mogli od 1 padziernika 2005 swobodnie uruchamiaæ swoje filie bez pytania
koncernu samochodowego o zdanie (dla
silnych dealerów to zaleta, ale dla s³abszych musimy to samo wskazaæ jako
wadê GVO i zagro¿enie).
 Maj¹ prawo staraæ siê o autoryzacjê innej marki (tzw. multi-branding)
zarówno w zakresie sprzeda¿y aut, jak
i serwisu - z tym wi¹¿e siê rewolucyjna i najbardziej spopularyzowana
w prasie innowacja GVO, przedstawiana tam w formie zapowiedzi powstawania tzw. multi-salonów.
 Dealerzy mog¹ dostosowaæ swoj¹
strukturê do rzeczywistych potrzeb
(mog¹ prowadziæ sam¹ sprzeda¿ aut lub
sam serwis albo ³¹czyæ te aktywnoci koncern nie mo¿e nic narzucaæ);
 Maj¹ prawo naprawiaæ samochody
dowolnych marek  albo jako serwisy
autoryzowane tamtych marek, albo jako
warsztaty niezale¿ne  bez jakichkolwiek ograniczeñ ze strony macierzystego koncernu.
 Maj¹ prawo kupowania czêci oryginalnych z innych róde³ oraz prawo
stosowania do napraw aut autoryzowanej marki zarówno czêci oryginalnych
z innych róde³, jak i nieoryginalnych
tzw. czêci o porównywalnej jakoci (o
ile nie jest to naprawa gwarancyjna lub
bezp³atna naprawa serwisowa) - to uregulowanie zasadniczo poszerza mo¿liwoæ konkurowania z tañszym dot¹d
sektorem warsztatów niezale¿nych.

Straty i zagro¿enia dla dealerów:
 Aby skorzystaæ z powy¿szych zalet,
najpierw trzeba uzyskaæ ponownie autoryzacjê (wraz z GVO nastêpuje wymiana wszystkich dotychczasowych
umów dealerskich), byæ mo¿e nie wszyscy j¹ uzyskaj¹, a kto lubi tak¹ atmosferê niepewnoci? tym bardziej, ¿e koncerny samochodowe bardzo umiejêtnie
tê atmosferê podsycaj¹ - nowe umowy
okrelaj¹ bardzo wysokie standardy wyposa¿enia dealera, czêsto ni¿sze mar¿e,
a s¹ ujawniane dealerom dopiero w
ostatniej chwili, tu¿ przed up³ywem dopuszczalnego terminu wymiany.
 Trzeba bêdzie umieæ walczyæ skutecznie z konkurencj¹ dealerów-s¹siadów (tzw. intra-brand competition),
reagowaæ na ich obni¿ki cen, wykazywaæ w³asn¹ inicjatywê marketingow¹;
jeszcze trudniej bêdzie po 1 padziernika 2005, gdy obcy dealer bêdzie móg³
po drugiej stronie ulicy postawiæ nam
swoj¹ filiê (a w zakresie serwisu jest to
w³aciwie mo¿liwe natychmiast po wejciu GVO!).
 Na autoryzowane serwisy naciska³
te¿ bêdzie sektor du¿ych warsztatów
niezale¿nych, które maj¹ po GVO
otwarty dostêp do szkoleñ w koncernach samochodowych, do informacji
technicznej, do specjalistycznego wyposa¿enia i do czêci oryginalnych.
 Szczególnie, ¿e sektor warsztatów
niezale¿nych ma na starcie du¿o wiêksze dowiadczenie ze stosowaniem czêci nieoryginalnych - dealerzy bêd¹ teraz musieli siê nauczyæ kupowania i
rozró¿niania czêci nieoryginalnych naprawdê dobrej jakoci (a realna jakoæ i realny system kontroli jakoci
to co zupe³nie innego ni¿ reklama - w
reklamie niezale¿nych dystrybutorów
wszystko bêdzie przedstawiane jako
super i naj-).
 Przewidywane zmiany w systemie
rozliczeñ kosztów czêci zamiennych
przez firmy ubezpieczeniowe mog¹
ograniczyæ zyski dealerów.
 Stawka roboczogodziny w autoryzowanych serwisach na wolnym rynku
prawdopodobnie spadnie (komentarz
przedstawi³em ju¿ przy pierwszej korzyci wymienionej w czêci dotycz¹cej zak³adów ubezpieczeñ).

Korzyci dla subdealerów:
 Je¿eli reprezentowali wysoki poziom technologiczny i maj¹ rezerwy kapita³owe, to nadszed³ w³aciwy czas,
aby omin¹æ uk³ady, uzyskaæ w³asn¹
autoryzacjê i wyswobodziæ siê na niezale¿noæ (najbardziej jednoznaczna
jest sytuacja subdealerów serwisowych,
bo w zakresie serwisu obowi¹zuje tzw.
dystrybucja selektywna jakociowa
i koncern samochodowy nie mo¿e od-
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mówiæ autoryzacji podmiotowi, który
spe³nia wszystkie wymagania okrelone w opublikowanych przez koncern
tzw. standardach, co wiêcej  przypomnijmy  przy dobrym wyposa¿eniu
nic nie stoi teraz na przeszkodzie, aby
staraæ siê o autoryzacjê kilku marek);
Straty i zagro¿enia subdealerów:
 To bêdzie dla subdealerów niepewny okres - czy zaryzykowaæ konflikt
z dealerem i staraæ siê o w³asn¹ autoryzacjê? (szczególnie trudna mo¿e byæ
sytuacja subdealerów zajmuj¹cych siê
sprzeda¿¹ samochodów na obszarach
objêtych po GVO systemem dystrybucji selektywnej, bo nowe GVO nie zna
takiego pojêcia jak autoryzowany subdealer, tj. dealer mo¿e wtedy sprzedawaæ samochody np. w swojej filii, ale
nie przez obcy podmiot o statucie subdealera - wiêc dzisiejszy subdealer
albo próbuje uzyskaæ status pe³nego
dealera, albo przeistoczy siê w agenta
zbieraj¹cego indywidualne zamówienia
klientów, albo co? - prawdopodobnie
pracuj¹ nad rozwi¹zaniem problemu
prawnicy koncernów samochodowych).

Korzyci dla warsztatów niezale¿nych:
 Otwiera siê pe³ny dostêp do informacji technicznej, do czêci oryginal-

nych, do szkoleñ w koncernach samochodowych, do wyposa¿enia, narzêdzi,
przyrz¹dów - nawet bez uzyskania autoryzacji jest potem szansa na przejêcie
czêci bardziej zaawansowanych us³ug
wykonywanych dot¹d tylko w serwisach autoryzowanych. O skali czekaj¹cej nas rewolucji niech wiadczy aktualna informacja: koncern paliwowy
Shell za³o¿y³ w Polsce firmê Shell
Auto Service, która w³anie w tych
dniach wykupi³a ca³¹ polsk¹ sieæ stacji
szybkiej obs³ugi Kwik-Fit. Docelowo
Shell Auto Service chce dysponowaæ
w tej sieci w Polsce ponad 70 nowoczesnymi stacjami serwisowymi, których
zakres us³ug ma daleko wykraczaæ poza
poziom wymiany klocków hamulcowych itp.
 Ale to nie wszystko - jak pisalimy,
dla najlepszych otwieraj¹ siê teraz
drzwi do autoryzacji, której koncern
samochodowy nie bêdzie móg³ im odmówiæ w razie spe³niania wymagañ jakociowych (co do przeszkolenia, wyposa¿enia itp.) okrelonych w
standardach, co wiêcej, najlepsze
warsztaty niezale¿ne maj¹ teraz szansê nawet na kilka autoryzacji serwisowych ró¿nych marek aut równoczenie.
Straty i zagro¿enia dla warsztatów
niezale¿nych:
 Silne warsztaty i sieci niezale¿ne
mog¹ skorzystaæ, ale rednie i s³abe?
nie bêdzie ich staæ na doposa¿enie siê,
skorzystanie z GVO i odbieranie klientów serwisom autoryzowanym, za to
mog¹ odczuæ efekt przeciwny - autoryzowane serwisy uprawnione do stosowania czêci nieoryginalnych i zmuszone przez rynek do obni¿enia stawek
roboczogodzin, mog¹ teraz odbieraæ
klientów warsztatom niezale¿nym (tym
ostatnim pozostanie jedynie obrona w
postaci dalszego obni¿ania stawek za

us³ugi, ale czy one maj¹ jeszcze jakie
rezerwy?).
 Przewidywane zmiany w systemie
rozliczeñ kosztów czêci zamiennych
przez firmy ubezpieczeniowe mog¹
ograniczyæ zyski tak¿e warsztatów niezale¿nych.

Korzyci dla koncernów:
 Niewiele tu widaæ korzyci, chyba
tylko tyle, ¿e zostan¹ zmuszone przez
szersz¹ konkurencjê do przekszta³ceñ
struktury, optymalizacji swoich dzia³añ
i szukania oszczêdnoci, a to w d³u¿szej perspektywie mo¿e lepiej przygotowaæ te kolosy do nieznanych wyzwañ przysz³oci.
Straty i zagro¿enia dla koncernów:
 Utrata ró¿nych sztucznych, administracyjnych, nierynkowych metod na
zarabianie pieniêdzy - z ustalaniem
sztucznych cen zbytu na poszczególne
kraje na czele (np. w myl rozumowania, ¿e Niemcy s¹ bogaci, to niech p³ac¹ wy¿sze ceny za samochody).
 Koniec niepodzielnego panowania
nad autoryzowanym dealerem, przerzucania na niego kosztów reklamy,
szanta¿owania wypowiedzeniem umowy z dnia na dzieñ (jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e dealerzy, do których ruiny
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m.in. przyczyni³y siê w³asne koncerny
samochodowe mogliby za³o¿yæ ju¿ w
Polsce spore stowarzyszenie).
 Prawdopodobnie znacz¹cy ubytek
zysków na handlu czêciami zamiennymi  czasy centralnie ustalanych cenników, które wszyscy musz¹ honorowaæ, raczej odchodz¹ do historii.

Korzyci i zagro¿enia dla krajowych
przedstawicielstw koncernów:
 Jeli jest to przedstawicielstwo nale¿¹ce ju¿ w ca³oci do koncernu, to
bilans wygl¹da tak jak dla samego koncernu (patrz wy¿ej), natomiast jeli jest
to niezale¿ny podmiot funkcjonuj¹cy
na zasadzie umowy z koncernem, to
dochodzi kolejne zagro¿enie w postaci niepewnoci jutra, bowiem w obliczu GVO w koncernach zarysowa³a siê
wyrana tendencja do bezporedniego
przejmowania czêci struktur zbytu,
np. Mercedes intensywniej buduje w³asne punkty sprzeda¿y i serwisowania
aut, Volkswagen wykupuje punkty istniej¹ce, a np. Seat zastêpuje swoich
przedstawicieli w kolejnych krajach
w³asnymi oddzia³ami (w Niemczech

Seat dokona³ takiej zmiany w 2001, teraz przysz³a kolej na mniejsze kraje: w
2003 wymiana nast¹pi³a w Norwegii i
Portugalii, w Irlandii ju¿ rozpoczêto na
ten temat rozmowy z dotychczasowym
importerem - kto nastêpny?).

Temat GVO w zakresie serwisu i
handlu czêciami zamiennymi zosta³ w
treci czterech kolejnych odcinków
wyk³adu w zasadzie omówiony.
W jednym z nastêpnych odcinków
pokrótce przedstawimy problematykê
zmiany zasad sprzeda¿y samochodów
w ramach GVO, bo dochodz¹ nas g³osy, ¿e dla czêci Czytelników jest to
jednak temat tak¿e interesuj¹cy.
Ciekawe bêdzie te¿ zajrzeæ do Unii
Europejskiej - co tam siê dzieje w
chwili wprowadzania regu³ GVO? W
Polsce trwa walka koncernów o opónienie GVO, a czy w Unii jest spokojnie? Uprzedzê fakty, i powiem, ¿e nie
sprawdzi³y siê katastroficzne przepowiednie i 1 padziernika 2003 nie by³o
¿adnego kataklizmu. Ma³o tego, znaczna czêæ konsumentów w ogóle nie
zauwa¿y³a wejcia w ¿ycie GVO - to
po prostu wymaga czasu i odbywa siê
ewolucyjnie. Jednak jest faktem, ¿e
napiêcia pomiêdzy dealerami oraz koncernami samochodowymi s¹ w tej
chwili w Unii znaczne i w tej sprawie
bêdê chcia³ Pañstwu z³o¿yæ wkrótce
szczegó³owa relacjê.
A potem ewentualnie jeszcze odpowiedzi na pytania zg³oszone podczas
publikacji cyklu o GVO.

Adrian R. Sklorz
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