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GVO

Kolejny odcinek wyk³adu na temat
nowych zasad tzw. wy³¹czeñ blokowych w motoryzacji, nazywanych popularnie nowym GVO bêdzie dotyczy³
zasad sprzeda¿y aut.
GVO to nowe zasady prawne, które maj¹ podnieæ poziom wolnej konkurencji w bran¿y motoryzacyjnej w Europie, a w konsekwencji obni¿yæ ceny
aut, us³ug serwisowych i czêci zamiennych dla konsumentów. W Unii Europejskiej zosta³y wprowadzone Rozporz¹dzeniem Komisji Europejskiej nr
1400/2002 z 31.07.2002 i ju¿ wesz³y
tam w ¿ycie 1 padziernika 2003,
z wyj¹tkiem zawieszenia tzw. kaluzuli lokalizacyjnej co nast¹pi 1 padziernika 2005 i pozwoli dealerom na
swobodne otwieranie filii na ca³ym obszarze stosowania tzw. dystrybucji selektywnej.
W Polsce analogiczny przepis
wprowadzono pod nazw¹ Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 28.01.2003
w sprawie wy³¹czenia okrelonych porozumieñ wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu
porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê, opublikowano w Dz.U.Nr 38 pod
poz. 329 i mia³ on zacz¹æ obowi¹zywaæ
od 1 lutego 2004, ale polskie w³adze
wydaj¹ siê ulegaæ naciskom koncernów
samochodowych i prawdopodobnie
znowelizuj¹ swoje rozporz¹dzenie
opóniaj¹c efektywne wprowadzenie
zasad GVO w Polsce do 1 listopada 2004.
Treæ polskiego przepisu GVO
w wersji przed nowelizacj¹ mo¿na
ci¹gn¹æ np. ze strony internetowej
www.GVO.pl.
W poprzednich czterech odcinkach
omówilimy ju¿ t³o, powody i okolicznoci wprowadzenia GVO, nastêpnie
zmiany w funkcjonowaniu warsztatów
niezale¿nych i autoryzowanych, potem
rewolucyjne zmiany w definicjach i zasadach dystrybucji czêci zamiennych.
Odcinek ostatni w padziernikowym
numerze Nowoczesnego Warsztatu
powiêcony by³ przewidywaniom Kto
zyska, a kto straci na GVO.
Chocia¿ Nowoczesny Warsztat
dociera przede wszystkim do sektora
us³ugowego, to okaza³o siê, ¿e istnieje
w tym rodowisku - g³ównie w stacjach
autoryzowanych - zapotrzebowanie tak¿e na objanienie nowych zasad sprzeda¿y samochodów. I temu powiêcimy
ten odcinek.

Co porodku

Szukaj¹c objanieñ nowych zasad
GVO w zakresie sprzeda¿y samochodów natrafiamy najczêciej na dwie formy materia³ów.
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Najczêciej stykamy siê z informacjami typowo publicystycznymi  chyba ka¿da popularna gazeta i magazyn
w Polsce zamieci³y jaki opis przygotowany przez w³asnego dziennikarza.
Opisy te s¹ bardzo ogólnikowe, w wielu nie ustrze¿ono siê b³êdów merytorycznych, a uwaga koncentruje siê
w nich na kwestiach medialnych. Dy¿urnym tematem publicystyki, który ma
wywo³aæ zainteresowanie czytelników
jest wizja powszechnych jakoby supermarketów samochodowych.
Z drugiej strony w bran¿y motoryzacyjnej kr¹¿¹ polskie t³umaczenia obszernych dokumentów przygotowanych
przez wyspecjalizowane instytucje europejskie (Komisjê Europejsk¹, stowarzyszenie dealerów CECRA itp.). Ka¿dy kto korzysta³ z tych opracowañ wie,
¿e stoj¹ one na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, ale s¹ oderwane
od polskich realiów (np. rozwa¿a siê
tam skrupulatnie, kiedy dealerowi na
kontynencie koncern bêdzie mia³ prawo
odmówiæ przyjêcia zamówienia na auto
z kierownic¹ po prawej stronie dla
klienta z Wielkiej Brytanii) i s¹ sformu³owane jêzykiem co najmniej hermetycznym - byæ mo¿e zbyt dos³owne t³umaczenia polskie jeszcze pog³êbiaj¹
wra¿enie nieprzystêpnoci.
Dzisiejszy wyk³ad ma wype³niæ tê
lukê - ma byæ czym porodku. Powinien byæ doæ przystêpny, by temat
sta³ siê zrozumia³y dla szerokich rzesz
pracowników motoryzacji w Polsce a przynajmniej dla w³acicieli i kadry
kierowniczej salonów - ale równoczenie doæ precyzyjny, by u³o¿yæ ca³¹
problematykê w logiczn¹ ca³oæ i przedstawiaæ j¹ na odpowiednim poziomie
merytorycznym.

Systemy sprzeda¿y aut

W zakresie sprzeda¿y aut przepisy
wy³¹czenia blokowego GVO wyranie wyodrêbniaj¹ nastêpuj¹ce systemy,
pozostawiaj¹c kwestiê ich wyboru koncernom samochodowym:
 dystrybucja wy³¹czna (nazywana te¿
ekskluzywn¹)
 dystrybucja selektywna (dziel¹ca siê
na ilociow¹ i jakociow¹)
Ewentualn¹ alternatyw¹ jest jeszcze
sprzeda¿ samochodów przez koncerny
i podmioty do nich nale¿¹ce - ale do
tych przypadków przepisy rozporz¹dzenia GVO nie maj¹ zastosowania.
W zakresie swobody wyboru przez
koncerny samochodowe systemu dystrybucji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce trzy
zasady.
Po pierwsze, koncerny samochodowe maj¹ prawo podzieliæ teren Unii na
obszary stosowania ró¿nych systemów
dystrybucji, np. w jednych krajach stosowaæ dystrybucjê wy³¹czn¹, a w innych selektywn¹ ilociow¹.
Po drugie, zawieraj¹c umowy z dealerami na danym obszarze koncerny
musz¹ wyranie okreliæ, jaki system
dystrybucji jest tam stosowany i nie
wolno w jednej umowie z danym dealerem ³¹czyæ cech systemu dystrybucji
wy³¹cznej i cech systemu dystrybucji
selektywnej1 .
Po trzecie, swoboda stosowania danego systemu jest jeszcze ograniczona
udzia³em koncernu w tak zwanym rynku w³aciwym 2 . Je¿eli ten udzia³ nie
przekracza 30%, koncern ma prawo
wybraæ dowolny z systemów: dystrybucjê wy³¹czn¹, selektywna ilociow¹ i
selektywna jakociow¹. W przedziale od
30% do 40% wolno stosowaæ ju¿ tylko
dystrybucje selektywn¹ ilociow¹ i jakociow¹. Wreszcie od 40% do 100% tylko system dystrybucji selektywnej jakociowej.
Zale¿noci te pokazano na rys.1.

Rys. 1. Prawo do stosowania danego systemu dystrybucji zale¿y od udzia³u koncernu w
rynku w³aciwym

Z analiz Komisji Europejskiej wynika, ¿e w zakresie sprzeda¿y samochodów
praktycznie wszystkie marki we wszystkich krajach maj¹ udzia³ w rynku w³aciwym poni¿ej 30%, wiêc koncerny maj¹
prawo wybieraæ dowolny z ww. systemów dystrybucji.
(Odmiennie sytuacja wygl¹da w zakresie serwisu, gdzie udzia³ koncernów
w rynku w³aciwym szacuje siê na 50%
do 80%, a wiêc s¹ one skazane na dystrybucjê selektywn¹ jakociow¹.)

Nowe cechy wspólne
wszystkich systemów
dystrybucji

Zanim omówimy cechy, które ró¿ni¹
dwa systemy sprzeda¿y aut - wy³¹czny
i selektywny - zajmiemy siê tymi nowymi zasadami GVO, które s¹ wspólne tzn.
wystêpuj¹ we wszystkich systemach
dystrybucji aut.
 multi-branding (wielomarkowoæ salonów)
W ka¿dym przypadku autoryzowany
dealer jednej marki ma prawo do starania
siê o inne autoryzacje na sprzeda¿ samochodów w tym samym salonie. Koncerny samochodowe nie mog¹ od niego wymagaæ ani oddzielnych pomieszczeñ do
ekspozycji aut ró¿nych marek, ani nawet
oddzielnego wejcia do salonu dla swojej marki. Jedyne, czego mog¹ wymagaæ
w zakresie separacji aut to umieszczanie
ich we wspólnym salonie oddzielnie markami (tzn. wyodrêbnienie obszarów,
gdzie pod wspólnym dachem, ale oddzielnie bêd¹ sta³y np. Volkswageny, oddzielnie Renault i oddzielnie Ople).
Oczywicie s¹ ju¿ w tej sprawie konkretne spory, bo w tak zwanych minimalnych standardach koncerny formu³uj¹
bardzo uci¹¿liwe wymagania dla dealerów. I na przyk³ad okazuje siê, ¿e w jednej czêci salonu dla jednej marki trzeba
wyk³adaæ pod³ogê czerwonym dywanem,
w innej k³aæ niebiesk¹ terakotê, jeszcze
w innej instalowaæ na suficie ¿arówki
1.000W, a dla kolejnej marki wstawiaæ
konkretne meble od konkretnego producenta. Nie zmienia to faktu, ¿e koncerny
mog¹ ju¿ tylko utrudniaæ, ale nie mog¹
zabroniæ pojawiania siê na rynku wielomarkowych salonów.
Koncerny nie mog¹ nawet wymagaæ
wydzielenia specjalnie przeszkolonego
personelu do sprzeda¿y w³asnych aut, jeli nie zgodz¹ siê partycypowaæ w dodatkowych kosztach takiego rozwi¹zania,
w tym nie pokryj¹ kosztów samego przeszkolenia.
 ograniczenie maksymalnej liczby marek w salonie
Chocia¿ twórcy GVO z Komisji Europejskiej prawdopodobnie chêtnie widzieliby na rynku salony naprawdê wielomarkowe, to jednak pozostawili
w rozporz¹dzeniu przepis pozwalaj¹cy
koncernom ³atwo ograniczaæ liczbê marek w jednym salonie do oko³o trzech.

Mianowicie nowe GVO zezwala na
umieszczanie w umowach z dealerami
klauzuli, i¿ 30% zakupów danego salonu
(liczonych w stosunku do ³¹cznej sprzeda¿y danego salonu w roku wczeniejszym) musi pochodziæ od koncernu udzielaj¹cego autoryzacji i wiêkszoæ
koncernów chêtnie z tego prawa korzysta. Co ciekawe, do ostatniej chwili przed
wydaniem rozporz¹dzenia europejskiego
wa¿y³a siê decyzja, czy nie umieciæ tam
jeszcze wy¿szego progu  50%, co sprowadzi³oby wielomarkowoæ do zaledwie 2 marek, ale jak cierpliwie t³umaczê
polskim Czytelnikom uchwalanie tak
wa¿nego dokumentu jak GVO poprzedza
wielka batalia lobbystyczna, a ostateczne
rozwi¹zania s¹ zawsze pewnym kompromisem grup interesu.
Interpretacjê powy¿szych przepisów
utrudnia istnienie grup motoryzacyjnych,
na przyk³ad VW-Audi-Seat-Skoda. Czy
przy badaniu limitu 30% traktowaæ wtedy ka¿d¹ markê oddzielnie czy ca³¹ grupê ³¹cznie?
 ju¿ bez obowi¹zkowego serwisu
W nowym GVO koncern nie mo¿e
zmuszaæ salonu do prowadzenia w³asnego serwisu. GVO wymaga od koncernów
oddzielnego udzielania autoryzacji na
ka¿dy z trzech obszarów dzia³alnoci dealera: na sprzeda¿ aut, na sprzeda¿ czêci
i na serwis, a koncern nie mo¿e uzale¿niaæ udzielenia jednego rodzaju autoryzacji od uzyskania pozosta³ych rodzajów.
Natomiast koncern mo¿e wymagaæ
od dealera nieposiadaj¹cego serwisu, aby
przed sprzeda¿¹ samochodu klientowi informowa³ o adresie i o odleg³oci najbli¿szego serwisu autoryzowanego. W razie
problemów z realizacj¹ us³ug gwarancyjnych we wskazanym mu punkcie, klient
ma prawo wróciæ do punktu sprzeda¿y
i wtedy domagaæ siê wykonania przys³uguj¹cej us³ugi gwarancyjnej bezporednio
od sprzedawcy.
 internet dla wszystkich
Powszechna reklama w Internecie, a
tak¿e reklama i promocja w innych mediach, jest traktowana jako tzw. sprzeda¿
pasywna. Nowe GVO dopuszcza stosowanie sprzeda¿y pasywnej (a wiêc i stosowanie Internetu) dla ka¿dego z wy¿ej
wymienionych systemów sprzeda¿y aut.
Istnieje jeszcze pojêcie sprzeda¿y aktywnej  jak prowadzenie innych dzia³añ
reklamowych, tworzenie oddzia³ów i centrów dystrybucyjnych  która jest dozwolona tylko w niektórych systemach,
ale o tym dalej.
 cross-border, nieograniczona sprzeda¿
pasywna i zamawianie dowolnej kompletacji aut
Je¿eli do salonu trafia tzw. klient koñcowy (w tym firma leasingowa) lub agent
takiego klienta (osoba dysponuj¹ca pisemnym zamówieniem klienta koñcowego na

dany rodzaj samochodu), to jest to traktowane jako sprzeda¿ pasywna i niezale¿nie sk¹d ten klient pochodzi koncern nie
mo¿e zabroniæ salonowi sprzeda¿y auta.
Ma³o tego, je¿eli nawet klient chce z³o¿yæ przez danego dealera zamówienie na
auto w jakie bardzo specjalnej kompletacji wystêpuj¹cej w jego rodzimym kraju, a dealer chcia³by takie zamówienie
realizowaæ - to koncern poza wyj¹tkowymi przypadkami nie mo¿e odmówiæ przyjêcia tego zamówienia do produkcji.
I nie jest to w nowym GVO zapis banalny. W latach 90. koncerny stosuj¹c politykê zró¿nicowanych cen w poszczególnych krajach stosowa³y równoczenie
wiele antykonkurencyjnych zabiegów aby
sztucznie odizolowaæ od siebie rynki
narodowe poszczególnych pañstw. Dealerzy, którzy decydowali siê sprzedawaæ
auta obcokrajowcom byli w ró¿ny sposób
karani, a naj³agodniejsz¹ form¹ kary by³o
odbieranie czêci bonusów lub utrudnianie sk³adania zamówieñ na nowe auta.
Komisja Europejska walczy³a z takimi
zjawiskami poprzez nak³adanie spektakularnie wysokich kar pieniê¿nych na koncerny3, jednak procedura ich wymierzania
obejmuj¹ca prawo odwo³ania siê do s¹du
jest d³ugotrwa³a. Teraz zapisy zezwalaj¹ce na handel typu cross border s¹ jednoznaczne, a ka¿dy zapis w umowie
miêdzy koncernem samochodowym a dealerem, który by cross border utrudnia³,
staje siê z mocy prawa niewa¿ny i nieobowi¹zuj¹cy dealera.
 nie ma narzucanych cen minimalnych
Koncern samochodowy mo¿e ustalaæ
dla dealera cenê maksymaln¹, mo¿e te¿
sugerowaæ tzw. cenê zalecan¹. Natomiast nie ma prawa ustalaæ dealerowi
ceny minimalnej.
Od momentu wejcia GVO ka¿dy dealer, jeli chce prowadziæ tak¹ politykê,
mo¿e schodziæ z cenami dowolnie nisko. Jak bardzo ró¿ni siê motoryzacja
przed GVO od motoryzacji po GVO
niech wiadczy list wys³any w padzierniku 2003 r. przez polsk¹ centralê Forda
do swoich dealerów przypominaj¹cy
o obowi¹zku stosowania ceny minimalnej. W Unii Europejskiej taki list by³ w
tym czasie ju¿ bezprawny. A podobno
opónianie GVO w Polsce ma dobrze s³u¿yæ konsumentom?
 inne
Choæ nie wp³ywa to bezporednio na
system sprzeda¿y aut, przypominam
w tym miejscu najwa¿niejsze inne uprawnienia salonów po nowym GVO. Okres
wypowiedzenia w umowie zawartej na
czas nieokrelony wynosi minimum dwa
lata (lub rok za odszkodowaniem albo
przy ca³kowitej reorganizacji sieci) i koncern musi podaæ na pimie przekonywuj¹ce przyczyny wypowiedzenia. Mo¿liwe
s¹ umowy na czas okrelony, minimum
na 5 lat - wtedy ka¿da ze stron najpóniej
na 6 miesiêcy przed jej up³ywem musi poinformowaæ o ewentualnym zamiarze jej
nieprzed³u¿ania. Tzw. dealerstwo mo¿na odsprzedaæ innemu dealerowi autoryzowanemu (i koncern musi to uznaæ).
Umowa dealerska nie mo¿e zawieraæ
klauzul zabraniaj¹cych po jej ustaniu w³acicielowi salonu zajmowania siê t¹ sam¹
mark¹ na zasadzie podmiotu nieautoryzowanego. Wreszcie autoryzowany dealer
posiadaj¹cy serwis mo¿e zakupowaæ czêci do napraw niegwarancyjnych - oryginalne lub o porównywalnej jakoci z innych róde³ ni¿ koncern, który autoryzacji udzieli³.

System dystrybucji
wy³¹cznej (ekskluzywnej)

Teraz omówimy cechy charakterystyczne ju¿ tylko dla tego systemu. Jego
schemat pokazano na rys. 2.
Dystrybucja wy³¹czna w du¿ym stopniu przypomina dotychczasowy system
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Rys. 2. Schemat dla systemu dystrybucji wy³¹cznej (ekskluzywnej)

autoryzacji. Koncern rekrutuje dealerów
wed³ug praktycznie dowolnych kryteriów
i przydziela im autoryzowane obszary.
Dealer nie tylko nie mo¿e budowaæ swoich oddzia³ów, punktów, filii itp. poza autoryzowanym obszarem, ale w ogóle nie
wolno mu prowadziæ poza nim jakichkolwiek form sprzeda¿y aktywnej. Taki dealer mo¿e obs³u¿yæ klienta, który pojawi
siê w jego salonie, ale nie mo¿e go aktywnie ci¹gaæ ani zdobywaæ poza
swoim terytorium  np. poprzez wysy³anie ofert, przedstawicieli handlowych
(akwizytorów), czy inne agresywne dzia³ania marketingowe. Jak wspominalimy,
wyj¹tkow¹ form¹ marketingu zaliczan¹
do formy sprzeda¿y pasywnej, a wiêc
dozwolon¹ w systemie dystrybucji wy³¹cznej poza w³asnym obszarem, jest
reklama i promocja w mass-mediach oraz
w Internecie.
Nowoci¹ jest przyznanie w GVO dealerom ustanowionym w systemie dystrybucji wy³¹cznej prawa do sprzeda¿y aut
dowolnemu podmiotowi, który siê do
nich zg³osi, w szczególnoci supermarketowi.
Z tego powodu koncerny nie zdecydowa³y siê korzystaæ z mo¿liwoci ustanawiania dystrybucji wy³¹cznej i bêd¹ j¹
wybieraæ ewentualnie tylko marki niszowe. Dla g³ównych koncernów, które
chc¹ w przemylany i kontrolowany sposób zaprojektowaæ swoj¹ dystrybucjê
w Europie ustanowienie gdziekolwiek
obszaru dystrybucji wy³¹cznej oznacza,
¿e wszêdzie - nawet w tych przys³owiowych supermarketach na terenie ca³ej
Unii - mog³yby siê pojawiæ samochody

danej marki bez mo¿liwoci kontroli dalszej dystrybucji ze strony koncernu.
A wizja samochodów sprzedawanych ju¿
bez jakichkolwiek standardów, stoj¹cych jak telewizory w supermarketach,
straszy po nocy prezesów wielkich koncernów.

System dystrybucji
selektywnej ilociowej

Jego zrozumienie wymaga g³êbokiej
zmiany mentalnoci. Koncern przyznaj¹c
autoryzacjê dealerowi w ramach dystrybucji selektywnej ilociowej ma prawo
przyjmowaæ ró¿ne kryteria ograniczaj¹ce
³¹czn¹ liczbê dealerów - np. minimalne
standardy jakociowe, za³o¿on¹ liczbê minimalnej sprzeda¿y, dowiadczenie, po³o¿enie itd. itd. W tym sensie przypomina
to dotychczasow¹ rekrutacjê dealerów
i z ewentualnej decyzji o nieprzyznaniu
autoryzacji koncern zawsze siê wyt³umaczy (z drugiej strony przypominam, ¿e raz
przyznan¹ autoryzacjê nie tak ³atwo ju¿
potem odebraæ).
Na tym etapie podstawowa zmiana
w stosunku do stanu obecnego polega na
tym, ¿e koncern zatwierdza jedynie siedzibê (w tym momencie mo¿e starannie
dobieraæ po³o¿enie siedzib), ale nie przyznaje ju¿ dealerowi autoryzowanego obszaru. Dealerzy, którzy uzyskuj¹ autoryzacjê w tym systemie mog¹ prowadziæ
odt¹d aktywn¹ sprzeda¿ (marketing,
akwizytorzy, akcje reklamowe, itd.) na
ca³ym obszarze Unii Europejskiej, na jakim koncern wprowadzi³ system sprzeda¿y selektywnej - nie wolno im jedynie
wchodziæ na tereny, na których ewentualnie ustanowiono system dystrybucji

wy³¹cznej.
A od 1 padziernika 2005 r. aktywnoæ dealera w systemie dystrybucji selektywnej ilociowej mo¿e iæ jeszcze dalej, dla aut osobowych oraz dla aut
ciê¿arowych do 3.5T zawieszeniu ulega
tzw. klauzula lokalizacyjna i dealer bez
pytania o zgodê koncernu (oraz innych
dealerów!) mo¿e uruchamiaæ w dowolnie
wybranym przez siebie miejscu w ca³ej
Unii (poza obszarami dystrybucji wy³¹cznej) swoje filie. Jedynie jest wymagane,
aby te filie spe³nia³y takie wymagania jakociowe, jakie obowi¹zuj¹ autoryzowanych dealerów w danej lokalizacji filii.
Jednak w systemie dystrybucji selektywnej ilociowej obowi¹zuje istotne ograniczenie dla dealerów: mog¹ oni sprzedawaæ auta wy³¹cznie odbiorcom koñcowym (u¿ytkownikom), ich agentom
(osobom, które dysponuj¹ pisemnym zamówieniem klienta na dany model auta),
firmom leasingowym oraz sobie nawzajem (handel autami pomiêdzy dealerami
funkcjonuj¹cymi w systemie dystrybucji
selektywnej jest zawsze dopuszczalny).
Natomiast jest dla nich zabroniona sprzeda¿ aut do tzw. niezale¿nych albo nieautoryzowanych dystrybutorów, czyli do
wszystkich firm zajmuj¹cych siê handlem
autami nowymi. W systemie dystrybucji
selektywnej nie powstaj¹ wiêc supermarekty samochodowe!
I to jest prawdopodobnie powód, dla
którego koncerny zdecydowanie wybra³y ustanawianie po GVO systemów dystrybucji selektywnej ilociowej przy sprzeda¿y aut w Europie (rys. 3.)

System dystrybucji
selektywnej jakociowej

dziej interesuje praktyka. W Unii Europejskiej GVO ju¿ dzia³a - co siê tam dzieje?
Jakie powsta³y problemy? Jak je rozwi¹zuj¹? Kto komu sprawia³ najwiêkszy k³opot? Jak dealerzy broni¹ siê przed koncernami?
Wychodz¹c naprzeciw temu naturalnemu zainteresowaniu rodowiska
motoryzacyjnego w Polsce, nasza Fundacja MULTI-EXPERT na stronie
www.expert.org.pl prowadzi Internet
GVO REVIEW tj. internetowy przegl¹d
newsów z Europy nt. GVO.
A w kolejnym numerze Nowoczesnego Warsztatu zamiecimy nastêpny
odcinek nt. GVO z wyborem co ciekawszych informacji z serwisu Internet GVO
REVIEW. Zapraszamy.
1
Np. w dystrybucji wy³¹cznej mo¿na zabroniæ dealerowi aktywnej sprzeda¿y poza
swoim terenem autoryzowanym, ale nie
mo¿na zabroniæ mu sprzeda¿y niezale¿nym
firmom handlowym (np.supermarketom).
Z kolei w systemie dystrybucji selektywnej
mo¿na ograniczyæ dealerowi zakres dopuszczalnych klientów do samych u¿ytkowników koñcowych (czyli wprowadziæ
zakaz sprzeda¿y np. supermarketom), ale za
to nie mo¿na mu zabroniæ aktywnego pozyskiwania klientów na ca³ym obszarze
dystrybucji selektywnej w Unii, z dala od
swojej siedziby.
Zakaz ³¹czenia cech tych dwóch systemów oznacza, ¿e by³aby niewa¿na w wietle GVO umowa, w której na przyk³ad koncern zabrania³by dealerowi aktywnej
sprzeda¿y poza jakim ograniczonym terytorium a równoczenie zabrania³by sprzeda¿y aut firmom handlowym typu supermarkety.
2
Nie wchodz¹c nadmiernie w szczegó³y
powiem, ¿e rynek w³aciwy przy sprzeda¿y samochodów bada siê z punktu widzenia klienta, który kupuje samochód. Przy-

k³ad: je¿eli klient decyduje siê na zakup
auta klasy kompakt, to wybierze miêdzy:
Opel Astra, VW Golf, Ford Focus, Renault
Megane, Peugeot 307, Citroen Xsara, Fiat
Stilo, itd. itd. Udzia³ procentowy poszczególnych modeli w sprzeda¿y aut na danym
obszarze bêdzie wiadczy³ o udziale
w rynku w³aciwym sprzeda¿y aut danego koncernu (formalnie dla ka¿dego segmentu aut badamy go oddzielnie).
Inaczej przedstawia siê badanie rynku w³aciwego dla us³ug serwisowych. Znowu patrzymy z punktu widzenia klienta, ale wtedy zak³adamy, ¿e konsumenci ju¿ maj¹
samochody danej marki np. Renault i analizujemy ile napraw swoich samochodów
wykonaj¹ w stacjach autoryzowanych, a ile
w niezale¿nych. Stosunek procentowy napraw danej marki wykonanych w serwisach
autoryzowanych do ca³oci us³ug na rynku
wykonywanych dla aut tej marki oznacza
udzia³ w rynku w³aciwym us³ug serwisowych danego koncernu.
3
W 1998 Komisja Europejska na³o¿y³a
karê w wysokoci 102 miliony Euro na
koncern Volkswagen za utrudnianie w latach 1993-1996 obywatelom Niemiec
i Austrii zakupu samochodów we W³oszech. Po odwo³aniu Volkswagena dosz³o
do d³ugotrwa³ego procesu. W 2000 s¹d
pierwszej instancji obni¿y³ karê do 90
milionów Euro. Prawomocny wyrok s¹d
drugiej instancji wyda³ 18 wrzenia 2003
podtrzymuj¹c karê 90 milionów Euro.
W 2000 Komisja na³o¿y³a karê 43 miliony
Euro na holenderski oddzia³ Opla, a w 2001
karê 72 milionów Euro na koncern Daimler-Chrysler.
W badaniu s¹ aktualnie sprawy antykonkurencyjnych praktyk stosowanych przez
Renault i Peugeota.
Nie s¹ to sumy rekordowe - najwiêksza
kara za ³amanie przepisów antymonopolowych w wysokoci 855 milionów Euro zosta³a na³o¿ona w 2001 na grupê producentów witamin.

Nie bêdziemy go omawiaæ oddzielnie, bo ¿aden koncern siê na niego nie
zdecydowa³ przy sprzeda¿y aut. Prawa
dealerów s¹ wtedy praktycznie identyczne jak w systemie selektywnym ilociowym (patrz rys. 3), ale zupe³nie inaczej
wygl¹da³aby rekrutacja dealerów. Obowi¹zywa³yby tylko kryteria jakociowe!
Tzn. koncern, który wybiera³by ten system do sprzeda¿y aut, ustanawia³by okrelone minimalne standardy jakociowe
dotycz¹ce salonu i nie móg³by odmówiæ
autoryzacji nikomu, kto te standardy spe³ni. Wp³yw koncernu na kszta³towanie sieci dealerskiej by³by wtedy niewielki, st¹d
takie negatywne nastawienie koncernów
do takiego rozwi¹zania.
Ale trzeba przypomnieæ, ¿e system
dystrybucji selektywnej jakociowej bêdzie wystêpowa³, tyle ¿e przy serwisie
samochodów. Dla serwisu aut udzia³ koncernów w rynku w³aciwym przekracza
wed³ug Komisji Europejskiej 40%, wiêc
(patrz rys. 1) i chc¹c nie chc¹c musz¹ one
stosowaæ system jakociowy rekrutacji
warsztatów autoryzowanych.

Co w nastêpnym numerze?

W ci¹gu dotychczasowych 5 odcinków omówilimy w³aciwie ca³y teoretyczny zakres nowego GVO.
Ale teoria teori¹, a Czytelników bar-

Rys. 3. Schemat dla systemu dystrybucji selektywnej
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