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konferencji i sympozjów.
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Podczas gdy w Polsce ci¹gle trwa
przeci¹ganie liny w sprawie terminu
wprowadzenia nowych pro-konkurencyjnych i pro-konsumenckich przepisów w motoryzacji, tzw. nowego GVO1
 1 lutego czy 1 maja czy 1 listopada
2004  w Unii Europejskiej przepisy
GVO funkcjonuj¹ ju¿ od 1 padziernika 2003. Polski konsument mo¿e tylko
czekaæ na wyjanienie sprawy, natomiast polski przedsiêbiorca motoryzacyjny czekaæ z za³o¿onymi rêkami nie
powinien na pewno. Jest najwy¿sza
pora, aby zdobywaæ informacje o zasadach GVO, aby analizowaæ ewentualne
skutki i mo¿liwoci dla swojego przedsiêbiorstwa oraz aby zacz¹æ siê do
GVO przygotowywaæ.
Wiedzê teoretyczn¹ na temat GVO
przedstawilimy w piêciu poprzednich
odcinkach tego cyklu wyk³adowego
w Nowoczesnym Warsztacie  (1)
mówilimy o genezie GVO w odcinku
wakacyjnym, (2) o nowych zasadach
serwisowania w odcinku wrzeniowym,
(3) o nowych zasadach dotycz¹cych
czêci zamiennych w odcinku padziernikowym, (4) o przewidywanych korzyciach i stratach dla poszczególnych
podmiotów w odcinku listopadowym,
wreszcie (5) o zmianach w zasadach
dystrybucji aut w odcinku grudniowym.
Po teorii czas na informacje praktyczne. Co faktycznie zmieni³o GVO
w tych krajach, w których zaczê³o ju¿
funkcjonowaæ? Jak zachowa³y siê koncerny samochodowe wobec dealerów?
Jak reagowali dealerzy, ilu zachowa³o,
a ilu straci³o autoryzacjê? Jak zmienia
siê tam sytuacja na rynku us³ug serwisowych, a jak w zakresie czêci zamiennych? Czy powstaj¹ multi-salony? Czy
swoje zachowania rynkowe zmieniaj¹
klienci?
Jest to szeroki zakres zagadnieñ,
tymczasem trudno znaleæ dobre ród³o
praktycznych informacji o GVO dla
polskich przedsiêbiorców, (a w szczególnoci dla dealerów, którzy jako
pierwsi zmierz¹ siê z problemem ju¿
w momencie negocjowania nowych
umów o autoryzacji, co nastêpuje jeszcze przed terminem wejcia GVO w ¿ycie).
Dlatego europejska Fundacja
MULTI-EXPERT uruchomi³a na swojej stronie www.expert.org.pl
Internet GVO REVIEW
tj. serwis informacyjny nt. GVO w Europie, gdzie mo¿na znaleæ szeroki
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Je¿eli GVO zacznie ju¿ w pe³ni
funkcjonowaæ, to wytworzone przez to
nowe mechanizmy przynios¹ straty
przede wszystkim koncernom motoryzacyjnym. I niekoniecznie chodzi o straty w znaczeniu stricte finansowym, lecz
raczej o utratê mo¿liwoci rêcznego sterowania podleg³¹ sieci¹, mo¿liwoci
narzucania cen, zamykania fragmentów
rynku w odizolowanych enklawach itp.
Jednak w pierwszej fazie zmian 
gdy konieczna jest wymiana wszystkich
umów dealerskich przed wejciem
GVO  to w³anie koncerny rozdaj¹
karty. Koncerny decyduj¹ z kim podpisaæ umowê na sprzeda¿ aut, a z kim
nie, to one ustalaj¹ tzw. standardy jakociowe dla serwisów. I trudno siê dziwiæ, ¿e w trakcie tej fazy koncerny chc¹
uzyskaæ wszystko co w ramach nowego GVO jest mo¿liwe, a nawet to co
mo¿liwe nie jest.
W Europie Zachodniej mo¿na by³o
zaobserwowaæ nastêpuj¹ce tendencje:
• Negocjacje nowych umów koncerny prowadz¹ na ogó³ ze stowarzyszeniami dealerskimi danej marki.
Powa¿nym utrudnieniem jest wprowadzany podczas negocjacji przez koncerny zakaz okazywania tych projektów
osobom trzecim, dlatego Europejskie
Stowarzyszenie Dealerów i Sprzedawców CECRA skar¿y siê, ¿e nie mo¿e
publicznie tych projektów dyskutowaæ,
ani instruowaæ dealerów jak maj¹ siê
zachowywaæ, ani informowaæ dealerów
publicznie, co jest w tych projektach
z GVO zgodne, a co nie.
• Jeli negocjacje ze stowarzyszeniami przebiegaj¹ pomylnie, ca³y proces jest na ogó³ kontynuowany w kompromisowej atmosferze.
Jednak tam, gdzie koncern trafia na
opór (bo albo stawia nieakceptowalne
warunki, albo dealerzy okazuj¹ siê lepiej zorganizowani, odwa¿niejsi i nieskorzy do nadmiernych ustêpstw), negocjacje ze stowarzyszeniem s¹
prowadzone dos³ownie do za piêæ
dwunasta. W ostatnich tygodniach
przed wejciem GVO koncern owiadcza wtedy, ¿e koñczy z dalszymi ustêpstwami i uznaje aktualny projekt ju¿ za
ostateczny, natomiast stowarzyszenie
dealerów twierdzi, ¿e konieczne s¹ modyfikacje i dalsze negocjacje. Nie bacz¹c na to koncern przedk³ada swoj¹
wersjê umów dealerom, a tym pozostaje czasem parê tygodni, a czêciej czasem parê dni na decyzjê  podpisywaæ,
czy nie podpisywaæ.
• W kilku sieciach dealerskich,
w których rozegra³ siê przedstawiony
wy¿ej scenariusz atmosfera jest teraz
najciê¿sza, a stowarzyszenia mimo podpisania umów przez dealerów kieruj¹
zawiadomienia do Komisji Europejskiej
o naruszeniu zasad GVO.
• Przy okazji GVO koncerny z regu³y modyfikuj¹ system prowizyjny.
Zauwa¿alna jest wyrana tendencja do
obni¿ania prowizji podstawowej (np.
u niemieckich dealerów VW z 13,5%
do 11%) i równoczesnego zwiêkszania
czêci zmiennej (ruchomej), tj. ró¿nych bonusów i prowizji za co. Koncerny argumentuj¹, ¿e suma pozostaje
bez zmian, dealerzy protestuj¹, ¿e wol¹
pewn¹ prowizjê sta³¹ zamiast ró¿nych
bonusów wirtualnych.

Komisja Europejska potwierdza
przy tym, ¿e absolutnie niedopuszczalne jest uzale¿nianie bonusów od prowadzenia serwisu lub od sprzeda¿y czêci,
a zdarza³y siê i takie próby.
• W zdecydowanej wiêkszoci marek koncerny okrelaj¹ wy¿sze ni¿ dot¹d standardy, tj. stawiaj¹ wymagania,
jakie dot¹d nie by³y przez nie stosowane. W zakresie sprzeda¿y aut dotyczy to
zwykle szczegó³owych zaleceñ co do
materia³ów na pod³ogach salonów, na
cianach, co do owietlenia i mebli,
a tak¿e podwy¿szonych wymagañ co do
liczby samochodów demonstracyjnych.
W czêci serwisowej wymaga siê dodatkowych urz¹dzeñ, samochodów zastêpczych, du¿ych parkingów. Uci¹¿liwe s¹
te¿ tzw. wymagania identyfikacyjne 
np. nowe, wiêksze szyldy. Dealerzy
protestuj¹, ¿e takie nowe standardy powoduj¹ niepotrzebne koszty. Drugim
efektem poszerzanych standardów ma
byæ utrudnienie uzyskania autoryzacji
innej marki (jeli Opel za¿¹da 9-metrowych, ¿ó³tych szyldów w serwisie, to
mo¿e zabrakn¹æ miejsca na szyld innej
marki?).
Co do standardów Komisja Europejska nie protestuje przeciw ich podwy¿szaniu, jednak ocenia, ¿e oko³o 2/3
nowych wymagañ ma merytoryczne
uzasadnienie, natomiast 1/3 jest bezzasadna i s³u¿y raczej podporz¹dkowaniu
dealera danej marce.
• O ostatecznym rezultacie batalii
mo¿e w du¿ym stopniu decydowaæ stopieñ zorganizowania dealerów danej
marki w danym kraju. Przyk³adem
mo¿e byæ tu kwestia terminowoci
umów. Generalnie koncerny bardziej
preferuj¹ umowy czasowe (na 5  7 lat)
ni¿ bezterminowe. Z kolei dealerzy zdecydowanie wol¹ bezterminowe (maj¹
wtedy zagwarantowany 2-letni okres
wypowiedzenia, koniecznoæ wskazania
przez koncern powodów ewentualnego
wypowiedzenia na pimie). I dobrym
przyk³adem jest sieæ Citroena  w krajach, gdzie jego dealerzy byli bardziej
stanowczy Citroen zgadza³ siê na umowy bezterminowe, a w tych krajach,
gdzie potrafi³ to wymóc, zastosowa³
umowy terminowe.
NEGOCJACJE KONCERNÓW
Z DEALERAMI W UE:
n koncerny negocjowa³y projekty najpierw ze stowarzyszeniami dealerów, zastrzegaj¹c przy tym poufnoæ
swoich ofert;
n sami dealerzy dostawali umowy do podpisu najczêciej dos³ownie w ostatniej chwili, tu¿ przed wejciem GVO;
n w nowych umowach koncerny zwykle obni¿a³y stawki sta³ej prowizji dla dealerów, w zamian oferuj¹c
elementy ruchome, typu bonusy, uzale¿nione od spe³nienia specjalnych, dodatkowych wymagañ;
n podniesieniu uleg³ w nowych
umowach poziom wymagañ stawianych dealerom, czyli tzw. standardów;
n du¿e znaczenie mia³o dobre
zorganizowanie dealerów danej marki
w danym kraju  w obliczu dobrze
przygotowanego i silnego partnera koncerny dokonywa³y wiêkszych ustêpstw.

Co w poszczególnych
sieciach dealerskich?

Spróbujmy pokusiæ siê o krótk¹
charakterystykê sytuacji, jaka istnia³a
w Unii Europejskiej w poszczególnych
sieciach autoryzowanych w chwili
wprowadzania GVO.
Obserwatorzy rynku oceniaj¹, ¿e
relatywnie dobra atmosfera towarzyszy³a wymianie umów na w sieciach Mercedesa, Forda, Fiata i Toyoty.

Po przeciwnej stronie skali znalaz³y
siê sieci Opla, Volkswagena, BMW
i Citroena  w tych przypadkach wp³ynê³y ju¿ do Komisji Europejskiej skargi na postêpowania koncernów. I tak:
• Opel. Tu by³o najwiêcej zastrze¿eñ, a ¿e dealerzy Opla s¹ tradycyjnie
dobrze zorganizowani, koncern trafi³ na
znacz¹cy opór. Dochodzi³o do tak spektakularnych wydarzeñ jak zjazd niemieckich dealerów w Mainz w sierpniu
2003 r., który zgromadzi³ 500 w³acicieli stacji z Niemiec. Agencje twierdz¹, ¿e
Opel posun¹³ siê do okrelania w umowach limitów sprzeda¿y aut innych
marek oraz zamieszcza³ klauzule pozwalaj¹c¹ mu na póniejsze jednostronne zmienianie warunków umowy nawet
w tak wa¿nych kwestiach jak wysokoæ
prowizji. Do tego dosz³o obni¿enie prowizji, wysokie wymagania identyfikacyjne, trudne do spe³nienia wymagania
dla uzyskiwania bonusów, znaczna liczba aut demonstracyjnych w ka¿dym salonie (i w g³ównym, i w filiach) itd.
• VW. Tu te¿ wiele zastrze¿eñ ze
strony dealerów: obni¿enie prowizji
podstawowej i przyznanie bonusów dopiero po spe³nieniu wyrubowanych
i kosztownych wymagañ jakociowych,
obci¹¿anie dealerów kosztami okresowego badania jakociowego stacji, niejasne zasady dotycz¹ce uznawanych
agentów, utrudnienia w sprzeda¿y marek siostrzanych z grupy VW (VWAudi-Seat-Skoda).
• BMW. Tu sprzeciw wzbudzi³o
przede wszystkim ustalenie prowizji na
poziomie nierekompensuj¹cym ponoszenia przez dealerów dodatkowych
nak³adów na nowe standardy. Na przyk³ad w serwisach BMW koncern za¿¹da³ odrêbnego pomieszczenia z podnonikiem, gdzie ma byæ ca³ociowo
oceniany stan techniczny auta przed
przyjêciem zlecenia na naprawê.
• Citroen. Liczne zastrze¿enia do
umów dotycz¹ce wymaganych standardów i kosztów personelu spowodowa³y, ¿e w Citroenie odnotowano wyj¹tkowo wysoki spadek liczby dealerów  od
stycznia 2002 do stycznia 2003 w Europie liczba punktów sprzeda¿y Citroenów zmniejszy³a siê o 33%, a liczba
punktów serwisowych o 17%. Dealerzy
tej marki z³o¿yli skargê do Komisji
Europejskiej.
GDZIE POSZ£O £ATWO,
A GDZIE TRUDNO W UE:
n wed³ug agencji najsprawniej i najbardziej bezkonfliktowo
wymiana umów nast¹pi³a w sieciach FORD, MERCEDES, FIAT
i TOYOTA;
n te same agencje za najgorsz¹ uzna³y atmosferê towarzysz¹c¹ wymianie umów w sieciach:
OPEL, VOLKSWAGEN, BMW,
CITROEN. Dealerzy tych marek
z³o¿yli skargi do Komisji Europejskiej, która ma siê zaj¹æ spraw¹.

W Unii zmiany
odnotowane i zmiany
przewidywane

W ostatnich latach zarysowa³a siê
tendencja do obni¿ania siê rednio o 6%
rocznie liczby dealerów w Europie.
K³opoty z uzyskaniem satysfakcjonuj¹cej rentownoci wymuszaj¹ tendencje
koncentracyjne. Wraz z nadejciem
GVO widaæ przyspieszenie tego procesu w zakresie liczby punktów sprzeda¿y aut  od stycznia 2002 do stycznia
2003 ich liczba w Europie spad³a
o 12%, rekordowo du¿o u Citroena

(o 33%) i w Renault (o 25%), a powy¿ej redniej tak¿e w Fiacie, Fordzie
i Volkswagenie. Natomiast nie odnotowano w tym okresie przyspieszonego
spadku liczby autoryzowanych punktów
serwisowania  koncerny zapobiegaj¹
zmniejszaniu ich liczby, bo wiedz¹, ¿e
serwis to najlepszy sposób na trwa³e
zwi¹zanie klienta z mark¹. Klient
wprawdzie gotów jest pojechaæ raz na
parê lat parêdziesi¹t kilometrów by zakupiæ nowy samochód, ale nie lubi jedziæ takich dystansów do serwisu.
Ponadto odnotowuje siê w Europie
wyrany wzrost aktywnoci du¿ych sieci sprzeda¿y aut (w Polsce praktycznie
nie znamy tego zjawiska, ale w Europie
funkcjonuj¹ sieci dealerskie, które
sprzedaj¹ rocznie od kilku tysiêcy do
prawie - sic!  300 tysiêcy samochodów, przy czym najsilniejsza koncentracja sprzeda¿y wystêpuje na Wyspach
Brytyjskich).
Reszta pozostaje ci¹gle w sferze
przewidywañ. W naszym
Internet GVO REVIEW
na stronie www.expert.org.pl publikujemy wnioski z ca³ej serii analiz i prognoz ró¿nych obserwatorów, instytutów
badawczych i analitycznych. Mo¿na
tam spotkaæ na przyk³ad takie przewidywania:
• w latach 2003  2010 nast¹pi
spadek liczby autoryzowanych dealerów w Europie o 36%;
• w tym samym okresie liczba
autoryzowanych punktów serwisowania
zmniejszy siê o 25% z 250.000 do
200.000, wzronie udzia³ w rynku serwisów niezale¿nych;
• 85% managerów flotowych
i 45% kierowców deklaruje gotowoæ
przeniesienia obs³ugi pogwarancyjnej
z serwisu autoryzowanego do dobrego
warsztatu niezale¿nego;
• w Niemczech, gdzie nadal dominuj¹ rozproszone struktury dealerskie
(ma³y udzia³ sieci dealerskich w rynku)
szacuje siê, ¿e 1/3 salonów i 1/2 serwisów bêdzie w przysz³oci wielomarkowa, z tym ¿e wielomarkowoæ salonów
najczêciej bêdzie polega³a na sprzeda¿y aut marek siostrzanych;
• najpowa¿niejsze zmiany w sieciach dealerskich nast¹pi¹ dopiero po
1.10.2005, gdy zniesiona bêdzie tzw.
klauzula lokalizacyjna i dealerzy bêd¹
mogli swobodnie otwieraæ punkty
sprzeda¿y aut w ca³ej Europie;
• w rynku dystrybucji samochodów bêdzie rós³ udzia³ w³asnych punktów fabrycznych;
• bêdzie ros³o zainteresowanie
dealerów sprzeda¿¹ aut u¿ywanych.

Co w sprawie
czêci zamiennych?

Na tym etapie przekszta³ceñ rynku
sprawa czêci pozostaje ci¹gle na drugim planie. Ale to w³anie w tej dziedzinie zmiany bêd¹ najg³êbsze.
Agencje odnotowuj¹ przede wszystkim zmiany w organizacji kana³ów
dystrybucyjnych czêci oryginalnych.
Kiedy ten segment rynku by³ dok³adnie poszufladkowany i trwa³ tak w wieloletniej stagnacji, a teraz nastêpuje jego
powa¿ne przeorientowanie. Na obecnym etapie panuje jeszcze chaos i - jak
to okreli³ Jacques Chauvet z Renault ka¿dy próbuje sprzedaæ ka¿demu. Co
siê w tego chaosu wy³oni, bêdziemy
wiedzieæ dopiero za parê lat.
Równolegle zachodzi drugi proces
 czêci nieoryginalne wypieraj¹
z rynku oryginalne. Niezwyk³e wyniki opublikowa³a grupa analityków
z MFBI dla rynku brytyjskiego. Okazuje siê, ¿e udzia³ czêci nieoryginalnych
w naprawach powypadkowych, który
od lat utrzymywa³ siê w Wielkiej Bry-
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tanii na poziomie 10%, w ci¹gu zaledwie jednego roku 2003 wzrós³ w wyniku wejcia w ¿ycie GVO do 22%. Wyniki te MFBI opar³o o statystyczn¹
analizê dokumentacji 30.000 szkód
ubezpieczeniowych.
Od siebie podam, ¿e punkt startu
w tej sprawie jest ró¿ny w ró¿nych krajach. O ile w Wielkiej Brytanii w erze
przed-GVO zastosowanie czêci nie-OE
(tj. innych ni¿ orygina³y od producenta) w naprawach ubezpieczeniowych
wynosi³o 10%, to w Niemczech szacowane by³o na zaledwie 5%, a z drugiej
strony we W³oszech na a¿ 40%. W Polsce nikt nie publikuje wiarygodnych
wyników badañ, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e od 1999 roku, gdy ubezpieczalnie przesta³y wymagaæ rachunków za
czêci, udzia³ nie-OE w naprawach
dawno przekroczy³ 50%?

Wspólne upowszechnianie
wiedzy w rodowisku
motoryzacyjnym

Wydaje siê, ¿e Czytelnicy Nowoczesnego Warsztatu zostali wyj¹tkowo
szczegó³owo  w 6-cio odcinkowym cyklu wyk³adów  zapoznani z GVO. Nie
chcielibymy nadwyrê¿aæ Pañstwa cierpliwoci jednym tematem. Dlatego
z ewentualnymi dalszymi publikacjami
na temat GVO wstrzymujemy siê do
momentu wyjanienia siê sprawy terminu wprowadzenia GVO w Polsce. Gdy
znany bêdzie ten termin, wiadomo te¿
bêdzie, kiedy przypomnieæ Wam najwa¿niejsze informacje i kiedy odpowiedzieæ na Pañstwa pytania. Zapraszamy
w sprawach informacji o GVO na stronê internetow¹ www.expert.org.pl
Ale to nie koniec upowszechniania
przez MULTI-EXPERT w polskim rodowisku motoryzacyjnym wiedzy prawnej i wiedzy na temat wolnego rynku.
Od przysz³ego numeru Pan Rafa³ Pogorzelski z naszej Fundacji, rzeczoznawca wpisany na listê bieg³ych s¹dowych,
dowiadczony likwidator szkód ubez-

pieczeniowych, który reprezentuje
w sporach stronê klientów i warsztatów
- rozpocznie nowy cykl wyk³adów powiecony problematyce likwidacji
szkód komunikacyjnych z punktu widzenia serwisu.
Jak wa¿ne i jak konfliktowe jest
zagadnienie likwidacji szkód komunikacyjnych wie ka¿dy polski serwis. A jak
bardzo temat jest teraz na czasie niech
wiadczy przypomnienie, ¿e w³anie od
1 stycznia 2004 r. zacz¹³ obowi¹zywaæ
w Polsce pakiet 4 nowych ustaw ubezpieczeniowych.
Osobicie serdecznie zapraszam do
lektury nowego ubezpieczeniowego
cyklu wyk³adowego od nastêpnego numeru Nowoczesnego Warsztatu,
a o samej wspó³pracy Fundacji MULTIEXPERT i Redakcji Nowoczesnego
Warsztatu wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo we wstêpie redakcyjnym na
stronie 5.
Adrian R. Sklorz
1 W marcu 2003 opublikowano
w Dzienniku Ustaw Nr 38 pod poz.329
tzw. polskie GVO, tj. Rozporz¹dzenie
Rady Ministrów z 28.01.2003 w sprawie
wy³¹czenia okrelonych porozumieñ wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumieñ ograniczaj¹cych konkurencjê ustalaj¹c datê
jego wejcia w ¿ycie na 1 lutego 2004.
Tymczasem od lata 2003 rodowisko polskich importerów samochodów skupione
w tzw. ZM SOIS lobbuje na rzecz opónienia tej daty, a od padziernika 2003
wydaje siê, ¿e polski Urz¹d Ochrony
(sic!) Konkurencji i Konsumenta popiera te starania, nie mo¿na wiêc wykluczyæ
nowelizacji ww. Rozporz¹dzenia. Co wiêcej, o ile w pierwotnej wersji nowelizacji
mówi³o siê o przesuniêciu terminu do 1
maja, to obecnie dominuje wersja dalej
id¹ca  1 maja plus 6 miesiêcy karencji
dla umów ju¿ funkcjonuj¹cych, czyli de
facto 1 listopada 2004.

www.warsztat.pl

Czy czeka nas katastrofa?

Badania techniczne pojazdów
Czy Polskê czeka chaos, drastyczny spadek jakoci badañ,
a w dalszej perspektywie du¿e
zmiany w systemie urzêdowych
badañ technicznych pojazdów?
Raport europejskiej komisji dostosowawczej na temat stanu
technicznego pojazdów wykaza³,
oprócz bardzo wysokiej oceny
bazy lokalowej oraz wyposa¿enia
i zakresu czynnoci wchodz¹cych
w sk³ad urzêdowego badania
technicznego, uwagi krytyczne,
a mianowicie brak centralnego
rejestru oraz s³abo zorganizowany nadzór merytoryczny, brak
prowadzenia stosownych statystyk (usterek, negatywnych wyników badañ etc.), które stanowi¹
o s³aboci systemu.
Jednym z krytycznych wniosków jest stwierdzenie, ¿e w efekcie traktowania badania technicznego przede wszystkim jako
czynnoci administracyjnej w Polsce nadal je¿d¿¹ pojazdy, które nie
spe³niaj¹ podstawowych norm
bezpieczeñstwa. Podstawowy cel
urzêdowych badañ technicznym
pojazdów  podniesienie bezpieczeñstwa ruchu drogowego nie
jest wiêc osi¹gniêty.
Ustosunkowuj¹c siê do powy¿szego trzeba podkreliæ, ¿e w Polsce mamy do czynienia z wystarczaj¹cym nasyceniem w obiekty
stacji kontroli pojazdów, a w niektórych rejonach ich liczba i rozmieszczenie s¹ wrêcz kuriozalne
(np. 7-8 stacji w 20-tysiêcznej
miejscowoci lub kilka stacji
w tym okrêgowych usytuowanych

obok siebie na tej samej ulicy). Sytuacja taka w po³¹czeniu z kiepsk¹
kondycj¹ ekonomiczn¹ firm, niskimi
dochodami przeciêtnego Polaka i zaawansowanym wiekiem u¿ytkowanych pojazdów musi prowadziæ do
patologii wynikaj¹cych wprost z zaostrzaj¹cej siê konkurencji. Dzisiaj
prawdopodobnie ¿adnego diagnosty
nie zdziwi pytanie klienta o gratisy lub o mo¿liwoæ obni¿enia op³aty urzêdowej, a w takiej sytuacji
przymkniêcie oka na mniejsze lub
wiêksze defekty auta, staje siê elementem walki rynkowej.
Podobne podejcie do urzêdowych badañ technicznych pojazdów funkcjonowa³o w niektórych
krajach Unii Europejskiej 15-20 lat
temu, ówczesne w³adze stwierdzi³y,
¿e system dzia³a wadliwie i wyci¹gniêto wniosek, ¿e nale¿y wprowadziæ pewne ograniczenia na tym
polu. W niektórych krajach np.
Belgii wprowadzono drastyczne
zmiany polegaj¹ce na zmonopolizowaniu rynku w segmencie urzêdowych badañ technicznych pojazdów przez firmy wyznaczone przez
rz¹d do realizowania tego zadania.
Naszym zdaniem obecnie w Polsce
nie ma koniecznoci wprowadzania
tak drastycznych zmian, natomiast
niezbêdny jest zapis uniemo¿liwiaj¹cy powstawanie nowych stacji
kontroli pojazdów na terenach,
gdzie jest ich wystarczaj¹ca iloæ.
Przyjêty niedawno przez rz¹d
na wniosek Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
projekt ustawy o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej prezentuje

niestety postawê jeszcze bardziej
liberaln¹ w kwestii powstawania
stacji kontroli pojazdów, co zrównuje j¹ z handlem meblami czy
pietruszk¹. Brak wy³¹czenia
urzêdowych badañ technicznych
pojazdów z tej ustawy oraz ustalenia jasnych zasad ograniczaj¹cych powstawanie nowych stacji
to argument dla Unii Europejskiej potwierdzaj¹cy, ¿e Polska
nie radzi sobie w tej materii i konieczne bêdzie narzucenie nam
rozwi¹zania sprawdzaj¹cego siê
w krajach Unii tzn. np. powo³anie sieci SKP kontrolowanych
przez dowiadczone zagraniczne
firmy takie jak TUV, Dekra,
GTU. Rozwi¹zanie takie bêdzie
równoznaczne z oddaniem pola
urzêdowych badañ technicznych
pojazdów w Polsce obcym firmom
i stracimy kolejny segment gospodarki, co nie jest zbie¿ne z naszymi narodowymi interesami.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e liberalizm w gospodarce
jest bardzo po¿¹dany, ale ¿eby
zachowaæ równowagê niektóre
dziedziny powinny byæ kontrolowane przez Pañstwo.
Najbli¿szy czas rozstrzygnie
czy skorzystamy z dowiadczeñ
bardziej zaawansowanych krajów i wyci¹gniemy wnioski z historii.
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