Firmy i Rynki

Motoryzacja

Antypicownicy
buszują w niszy
 Na rynku pojawiają się kolejne
usługi dla kupujących używane auta.
 Można zamówić raport o wozie
nawet z drugiego końca kraju.
– Sprzedający nie chce, żeby mu ekspert zaglądał pod maskę. A kupujący
podejrzewa, że ekspert jest na procencie u sprzedającego. A poza tym wszyscy
wierzą tylko najbliższej rodzinie, która
nie ma zielonego pojęcia o samochodzie
– tak Irena Kwiatkowska, kobieta, która
żadnej pracy się nie bała, opisała w kultowym „Czterdziestolatku” sytuację na
wtórnym rynku samochodów. Po blisko
40 latach na rynku rządzi klient, ale zaufania do sprzedających auta nadal brak.
Asymetria informacji jest dla rynku
samochodów używanych typowa, ale
w Polsce szczególnie bolesna. Powodem
jest brak powszechnego dostępu do baz
danych o zarejestrowanych samochodach i społeczne przyzwolenie dla oszustwa. – Część sprzedających specjalizuje
się w sprowadzaniu rozbitych aut i próbuje je zbyć jako bezwypadkowe – mówi
Waldemar Florkowski z Łodzi, który
świadczy usługi doradcze przy zakupie
używanych samochodów. Mówiąc językiem ekspertki z „Czterdziestolatka”,
jest antypicownikiem. Czyli osobą, która
na zlecenie klienta demaskuje nieuczciwych sprzedawców. – Diagnoza stanu
auta przypomina zabawę w detektywa.

Laik nie zauważy, że szyby są z różnych
roczników lub część elementów jest
pospawana w różnych kolorach – mówi
ekspert, którego całe życie zawodowe
jest związane z motoryzacją. Wcześniej
pomagał znajomym i osobom z polecenia. Od 2010 roku doradzanie przy zakupie to jego główne zajęcie. Inkasuje od
250 zł w górę. Obecnie w prawie każdym
dużym mieście znajdziemy taką osobę.
Z badania TNS dla otoMoto wynika, że
w ciągu ostatnich pięciu lat skorzystało
z ich usług 15 proc. kupujących.
Jedna z klientek Florkowskiego marzyła o Volkswagenie Scirocco. Wspólnie
znaleźli egzemplarz jej odpowiadający.
Wóz miał być bezwypadkowy. W trakcie
oględzin Florkowski stwierdził jednak,
że auto ma za sobą silne uderzenie w tył
i dachowanie. Naprawione było dobrze,
ale ekspert odradził zakup. – Po tak dużej naprawie Scirocco było warte maksymalnie 70 proc. standardowej ceny rynkowej – ocenia.
Auta z „zamaskowaną historią” nie są
jedynym problemem rynku wtórnego.
Powszechne jest zaniżanie przebiegu.
Zdaniem Florkowskiego to skutek preferencji kupujących. – W Polsce mamy manię niskiego przebiegu. Kupujący oczekują go, więc sprzedający wychodzą im
naprzeciw. I oszukują – mówi. Czasami
zapominają usunąć wszystkie ślady rzeczywistego przebiegu (w samochodzie
może ich być nawet kilka, choćby naklejki po przeglądach) i prawda wychodzi
na jaw. Cofanie licznika nie jest w Polsce
nielegalne. Staje się nim, gdy sprzedający zatai ten fakt przed kupującym. Podobnie jest z ukrywaniem wad pojazdu.
Dlatego Florkowski rozpoczął niedawno
współpracę z kancelarią prawniczą, wy-

Część sprzedających
specjalizuje się
w sprowadzaniu
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Po naprawie importerzy
próbują sprzedawać auta jako
bezwypadkowe.

ciele nie podają przyczyn. Rynek jednak
ocenia, że była to tylko usługa dodatkowa, która nie była w stanie zdobyć zaufania użytkowników. W 2011 roku podobną
ofertę wprowadził… eBay w USA. Jego raport kosztuje tam 129 dol.
W tym samym czasie, gdy otoMoto
wycofało się z usług inspekcji, na rynku
pojawili się doradcy indywidualni, tacy
jak Florkowski. A w maju 2013 roku próbę zagospodarowania tej niszy na szerszą
skalę podjął serwis MotoRaporter.com,
uruchomiony przez spółkę Caliope z Gdyni. Za 249 zł eksperci współpracujący
z firmą przygotowują w 24 godziny kilkustronicowy raport o dowolnym samochodzie na terenie całej Polski. I wykonują po
kilkadziesiąt zdjęć. Wcześniej firma działała przez pół roku pod nazwą OK–Auto.

Tradycja w narodzie nie ginie
– Człowiek sprzedający samochód, aby
uzyskać korzystną cenę, poddaje go tzw.
picówie – opowiadała Czterdziestolatkowi
Kobieta Pracująca. Tak było w latach 70.
I często jest teraz: co czwarty sprzedający
auto nie zgadza się na oględziny eksperta.

– Testowaliśmy wówczas rynek, sprawdzając, jaki będzie odbiór takiej usługi,
oraz dobierając odpowiednich ekspertów
– wyjaśnia Marcin Ostrowski, prezes
i większościowy udziałowiec Caliope.
Obecnie firma współpracuje z ok.
200 ekspertami. Ich raporty różnią się
od tych, które oferowało otoMoto. Są
dłuższe i kładą nacisk na sprawdzenie
zgodności stanu pojazdu z opisem. Obejmują też jazdę próbną. Pierwotnie spółka planowała sprzedaż 10 tys. raportów
w 2013 roku, ale – jak przyznaje Ostrowski – obniżyła oczekiwania. Prezes zapewnia jednak, że odbiór usługi jest
pozytywny i liczba klientów rośnie.
Kilka miesięcy działalności MotoRaportera przyniosło ciekawe dane i spostrzeżenia. W I połowie roku aż 26 proc.
sprzedawców w ogóle nie zgodziło się na
oględziny eksperta. – Zdarzają się przypadki, gdy po rozmowie telefonicznej ze
sprzedającym ekspert nawet nie wyrusza
na oględziny – opowiada Ostrowski.
W takim biznesie jak MotoRaportera istotne jest ryzyko reputacyjne. Parę
wpadek ekspertów i klienci stracą zaufanie. Ostrowski tłumaczy, że firma stara
się ryzyko minimalizować. – Dobór ekspertów to nie tylko sprawdzenie wiedzy.
Sprawdzamy opinię o poszczególnych
osobach w środowisku – tłumaczy. I dodaje, że większość ze współpracowników
ma własne biznesy, „więc za ich podpisem pod raportem stoi marka własnego
przedsiębiorstwa”.
Caliope, którą wspiera pożyczką fundusz venture capital (Stablewood Power
Ventures), chce w sumie zainwestować
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stępującą w imieniu poszkodowanych.
Zgłosiły się już pierwsze osoby, które
kupiły wóz z ukrytą wadą.
Aby uniknąć przykrej niespodzianki,
klient nie musi jednak korzystać
z usług eksperta. Nie musi nawet wychodzić z domu. Może po prostu zamówić
raport o interesującym go używanym
aucie. Wystarczy, że zna jego unikatowy
numer VIN. Taką usługę świadczy
m.in. firma VIN–Info. Działa na
rynku od 2000 roku, kiedy
to trzech informatyków
i rzeczoznawca zaczęli
hobbystycznie tworzyć
podstawy serwisu dekodującego VIN–y.
Potem wpadli na pomysł, by na wzór amerykańskiej bazy CARFAX
zbierać jak najwięcej informacji i zdjęć, tworząc historię pojazdu. – Teraz jesteśmy
oficjalnym partnerem CARFAX.
Oferujemy też przetłumaczone raporty
innych tego typu serwisów z krajów
europejskich i prowadzimy rozmowy
z kolejnymi – mówi Marcin Glenszczyk
z Vin–Info. Obecnie na rynku są trzy firmy oferujące taką usługę.
Cena raportu zależy od kraju pochodzenia wozu: z Polski to 9–24 zł, USA
– 90 zł. Dostęp do danych zależy od kraju pochodzenia. W przypadku samochodów z Polski informacji jest jak na
lekarstwo. – Wynika to z barier administracyjnych – tłumaczy Glenszczyk. Wiele danych znajduje się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ale dostęp
do niej jest utrudniony. Dlatego Glenszczyk odradza podejmowanie ostatecznej
decyzji o zakupie na podstawie samego
raportu. – Klienci korzystają z naszych
usług na wstępnym etapie poszukiwań.
Dane mogą pozwolić „skreślić” auto, ale
ich brak wcale nie oznacza, że z samochodem jest wszystko w porządku – tłumaczy. Dlatego Vin–Info współpracuje
z firmami dokonującymi oględzin aut.
W 2008 roku był szczyt importu
aut. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego granicę
przekroczyło na lawetach ponad 1,1 mln
sztuk. Usługi inspekcji wprowadziło
wtedy otoMoto, serwis ogłoszeniowy
z Grupy Allegro. Użytkownik mógł za
99 zł zlecić przegląd wybranego samochodu na terenie całego kraju. Ekspert
oceniał m.in. ogólny stan pojazdu, stan
lakieru, kompletność dokumentacji
i kluczyków. Robił też zdjęcia. – W ciągu
dwóch lat przygotowaliśmy ok. 2 tys. raportów – mówi Jakub Ochal z Inter Partner Assistance, firmy współtworzącej raporty dla otoMoto. Potem Grupa Allegro
wycofała się z pomysłu. Jej przedstawi-
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w ten biznes 1 mln zł – w Polsce. Firma
BMW i Airbusa. – A ponieważ marże są
Dwa światy
planuje już ekspansję na kolejne rynki
bardzo niskie, musimy przerzucać doEuropy Środkowo–Wschodniej. Ocenia,
datkowe koszty na klientów.
Tyle tys. euro kosztuje
uzyskanie uprawnień
że tak jak u nas jest tam potencjał dla
40 proc. niemieckich szoferów odejzawodowego kierowcy
rozwoju MotoRaportera. Dominują tam
dzie na emeryturę w następnej dekadzie,
za Odrą…
samochody importowane z Zachodu i są
wynika z analizy firmy ZF Friedrichshaproblemy z nierzetelnymi sprzedawcami. fen, która dostarcza części samochodoW ostatnich latach import używanych
we. Sytuację pogorszyło zniesienie obo…a taki – w tys. zł
aut do naszego kraju ustabilizował się na
wiązkowej służby wojskowej, bo 20 proc.
– jest koszt kursu
poziomie 600–700 tys. rocznie. Dominują
kierowców ciężarówek zdobywało prawo i prawa jazdy C+E
w Polsce.
wyprodukowane ponad 10 lat temu. Pojazdy w armii.
pyt na usługi związane z rynkiem
Rosną również inne koszty.
wtórnym nie powinien więc
Ceny oleju napędowego sko„Polacy zainteresosłabnąć. Kluczem jest uzmysłoczyły ponadczterokrotnie
wani pracą
kierowcy
wienie nabywcom, jakie rafy na
w ciągu minionej dekady.
nie muszą jechać
nich czyhają, i przekonanie, by
Zwiększyły się również opłaty
do Niemiec,
decydując się na wydanie kilkudla ciężarówek za przejazdy
dziesięciu tysięcy złotych, korzy- deﬁcyt kierowców autostradami. W Kuehne & NaTyle tys. euro zarabia przeciętny
obserwujemy
stali z usług specjalistów, uważa
gel, który jest numerem jeden
kierowca w Niemczech.
również w naszym
Ostrowski. Florkowski przyznaw Niemczech, przewozy samokraju”.
je, że jego usługi wciąż są dla
chodowe i kolejowe były defi— Bogusława
Adamska, sekretarz
Polaków czymś nowym: – Wiele
cytowe w ostatnich czterech
zarządu Centralnego latach. DB Schenker, najwiękosób nadal dokonuje zakupu na
Stowarzyszenia
własną rękę lub korzysta z dosza firma transportowa w EuPrzewoźników
radztwa znajomego mechaniropie, prowadzi kampanię raDrogowych
A tyle tys. zł – w Polsce (1,2–1,5 tys. euro)
ka – mówi. Wszystkich naszych
diową, by przyciągnąć nowych
i Spedytorów
rozmówców łączy nadzieja, że
kierowców. Skupia się na abprzejrzystość rynku zwiększy się,
solwentach szkół średnich, kukażdy przejechany kilometr. Ten skąpy
gdy do danych zbieranych w Centralną
sząc ich „romantyzmem” tego zawodu.
plan płacowy zachęca pracowników
Ewidencję Pojazdów i Kierowców zostaną
Przyszli niemieccy szoferzy muszą
z Europy Wschodniej do omijania unijwłączone przebiegi pojazdów notowane
zdobyć certyfikat poświadczający, że ronych przepisów dotyczących obowiązkopodczas przeglądów technicznych. Jeśli te
zumieją przepisy celne, potrafią jeździć
wego odpoczynku. Pracują po 60 godzin
dane zostaną udostępnione, wyeliminują
w sposób paliwooszczędny i znają prawo
na tydzień, podczas gdy limit wynosi 48.
„kręcenie” liczników. I praca antypicowdrogowe. Uzyskanie takiej licencji koszWeekendy spędzają w kabinach,
nika stanie się łatwiejsza.
tuje do 8 tys. euro. Prowadzący ciężabo wtedy ciężarówkom nie wolno jeździć
—— Jan Jęczmyk
rówkę złapani bez licencji mogą zostać
po niemieckich drogach. Parkując
ukarani grzywną 5 tys. euro. Kurs trwa
przy autostradach, mają marny dostęp
Jednym słowem: Na wtórnym rynku aut jest
trzy lata.
do sanitariatów i niewielkie szanse
nadal duży popyt na usługi, które wyrównują
Niedobór kierowców spowodował
na solidne wyspanie się. Pracują w Niemprzewagę sprzedających nad nabywcami.
napływ zagranicznych konkurentów, bo
czech „niczym nomadzi, jak imigranci
europejskie firmy transportow Chinach”, mówi Karlheinz
„Koszty zatrudniewe – z pewnymi ograniczeniaSchmidt, prezes BGL, grupy
nia polskiego
mi – mogą od 2007 roku działać
logistycznej z RFN.
kierowcy
na terenie całej UE. Zagraniczni
Firmy na Łotwie nielegalnie
Transport
w Niemczech są
przewoźnicy zaspokajają popyt, takie same jak w
zatrudniają kierowców z…
którego nie są w stanie zagospo- kraju. Rejestracja
Filipin, dodaje Schmidt.
darować ich konkurenci z BunPrzypomina, że unijne prawo
ﬁrmy za Odrą
desrepubliki.
umożliwia dotarcie wymaga, by firma szukała wardo nowych
Jednak zarówno szefowie,
tościowych kandydatów do pra Największej gospodarce UE
klientów
jak i pracownicy niemieckich
cy w UE, zanim zrobi to gdzieś
brakuje kierowców ciężarówek.
i partnerów”.
firm przewozowych twierdzą,
indziej. BGL odpowiedział na
— Mirosław Stasiak,
że
wielu
zagranicznych
rywanapływ zagranicznych pracow Ludzie z Europy Wschodniej
właściciel
li konkuruje w sposób nieników, uruchamiając pilotażoMiratransu,
„pracują jak nomadzi”.
uczciwy, a nawet niebezpieczwy projekt. Wyszkoli 12 młodysponującego ﬂotą
ny. Koszty pracy w niektórych
dych ludzi z Hiszpanii – gdzie
Wielkie ciężarówki, które przetaczają się
175 ciężarówek
wschodnich państwach UE są
bezrobocie sięga 26,3 proc.
przez niemieckie autostrady, są zwykle
średnio pięć razy mniejsze niż
– by obsadzić wolne etaty
kierowane przez najwyższej klasy prow Niemczech, gdzie mogą stanowić nawe Frankfurcie. W ciągu 10 lat w RFN
fesjonalistów. Problem w tym, że coraz
wet połowę wydatków przedsiębiorstw
zabraknie 150 tys. szoferów, twierdzi
mniej młodych ludzi chce spędzać pół
z tej branży.
Dekra. Zastąpienie ich będzie wymagażycia w trasie. – W Niemczech jest poZgodnie z unijnymi regulacjami, kieło czegoś więcej niż programu pilotażoważny niedobór kierowców. Oznacza to,
rowcy ze wschodnich państw członwego.
że musimy płacić więcej, by pozyskać
kowskich mogą przez trzy miesiące
—— Richard Weiss, współpraca: MP
kierowców – mówi Gerard van Kesteren,
pracować w Europie Zachodniej. Ich
dyrektor finansowy w Kuehne & Nagel
Jednym słowem: Licencja kierowcy ciężarówki
podstawowa płaca wynosi zaledwie 233
International. Jego firma zarządza 10 tys.
kosztuje w Niemczech ponad 32 tys. zł.
euro miesięcznie, przy sześciu euro za
ciężarówek i naczep, obsługując m.in.
Zagraniczni konkurenci nie mają tych obciążeń.
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Niemcy potrzebują
więcej szoferów
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