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CO NOWEGO

■ RZĄD FORSUJE ALIANS PKO BP I PZU.
– Jest planowana wielka konsolidacja PKO
i PZU, powstanie istotny ośrodek polskiej
siły w życiu gospodarczym – zapowiada
premier Jarosław Kaczyński. Na razie taki
wariant jest niemożliwy, ponieważ trwa
konflikt między akcjonariuszami PZU – ho-
lenderskim Eureko i Skarbem Państwa. 
– Dopóki nie ma rozstrzygnięcia, jakakol-
wiek dyskusja na temat ewentualnych
zmian kapitałowych w spółce jest przed-
wczesna – uważa Michał Nastula, prezes
Eureko Polska.  Z informacji GP wynika, że
rozważanych było kilka wariantów konso-
lidacji PKO BP i PZU, opierających się na
luźnym związku kapitałowym obu instytu-
cji, na pewno jednak nie pełna integracja.

■ DYNAMIKA EKSPORTU SPADA. Dynami-
ka eksportu spada z miesiąca na miesiąc
– uważają eksperci PKPP Lewiatan, mi-
mo że wartość eksportu w maju 2007 r.
wzrosła o 12 proc. wobec tego samego
okresu ubiegłego roku. Polska ma naj-
mniejszą wartość eksportu przypadającą
na jednego mieszkańca spośród wszyst-
kich krajów Unii, a liczba polskich ekspo-
rterów maleje. Eksperci PKPP Lewiatan
twierdzą, że powodem są problemy ma-
łych i średnich przedsiębiorstw w znajdo-
waniu wiarygodnych partnerów bizneso-
wych za granicą.

■ KNF UPOMNIAŁO PZU. Komisja Nadzo-
ru Finansowego wysłała do PZU decyzję
nakazującą uwzględnianie VAT w odszko-
dowaniach wypłacanych na tzw. koszto-
rys. Maksymalny termin wykonania decy-
zji to 14 dni od jej otrzymania. Z sondy GP
wynika, że z towarzystw liczących się na
rynku ubezpieczeń komunikacyjnych tylko
PZU i Warta wciąż nie uwzględniają VAT
przy wypłatach na kosztorys.

Więcej www.gazetaprawna.pl/kosztorys_vat 

■ POWER MEDIA TRAFI NA GIEŁDĘ. Na
przełomie września i października swój
debiut na GPW planuje spółka interneto-
wa Power Media. Chce pozyskać środki
przede wszystkim na rozwój serwisu księ-
gowości internetowej. W 2006 roku spół-
ka miała 10,6 mln zł przychodów przy po-
nad 1,3 mln zł zysku netto. MGA, PAP
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Z analizy firmy Info-Ek-
spert, monitorującej ry-
nek cen aut nowych

i używanych wynika, że wśród
aut klasy średniej i niższej naj-
bardziej na wartości traciły auta
marki Daewoo, która już znik-
nęła z naszego rynku. Przy czym
dotyczyło to tylko najdroższych
wersji aut z silnikiem 1,6 i do-
brze wyposażonych wersji SE
i SX. Pozostałe modele nie zna-
lazły się już ani w zestawieniu
najbardziej tracących na warto-
ści aut, ani tych tracących naj-
mniej. Na drugim biegunie, czy-
li wśród aut tracących najmniej,
prym wiedzie Audi A3, które
w zależności od wersji traci na
wartości zaledwie 16-23 proc.

Spadek zależy od wersji 
Z zestawienia Info-Ekspert wi-

dać, że niektórych marek nie

można przypisać do którejkol-
wiek z tych kategorii, bo im lep-
sze wyposażenie, tym
droższe auto w salonie
i tym bardziej traci
na wartości. Na
przykład Renault
Megane znajdu-
je się zarówno
w rankingu sa-
mochodów tracą-
cych najwięcej, jak
i najmniej po pierw-
szym roku użytkowania.
Około 20 proc. po pierwszym ro-
ku traci Renault Megane w wer-
sji kombi z silnikiem diesla (1,5,
77 KW mocy), co daje temu au-
tu miejsce w czołówce aut tracą-
cych na wartości najmniej. Auto,
które w salonie kosztuje 69,1 tys.
zł, po roku jest warte 55,3 tys. zł.
Megane z identycznym silni-
kiem, ale w czterodrzwiowej
wersji sedan, traci już 36 proc.
(spadek wartości z 72 tys. zł do
46,4 tys. zł.) Obie wersje różnią

się też wyposażeniem, które jest
bogatsze w tym drugim przy-

padku. Podobnie rzecz się
ma z Volswagenem

Golfem. Tu większą
utratę wartości
notuje droga
wersja Golfa
Trendline, która
w salonie kosz-

tuje 93,4 tys. zł,
po roku można ją

kupić za 65,3 tys. zł
(spadek o 30 proc.).

Z kolei Golf Entry kosztuje
w salonie 60,5 tys. zł, a po roku
jest warty 46,5 tys. zł (spadek
o 23 proc.). 

Bonusy wpływają na cenę
Za kupnem dobrze wyposa-

żonego auta przemawia jednak
argument, że łatwiej je będzie
sprzedać. Za kilka lat jego cena
będzie porównywalna z innymi
wersjami auta, ale bogate wypo-
sażenie będzie zachęcało kupu-
jącego.

A ma to niebagatelne znacze-
nie, bo od naszego wejścia do
UE sprowadzamy około 800 tys.
aut rocznie. Podaż jest duża,
więc spadły ceny aut używa-
nych, przez co zwiększyła się
kwota, którą trzeba dołożyć, że-
by kupić nowy samochód. Dla-
tego dealerzy kuszą zniżkami
i promocjami. Na przykład
ostatnio Renault rozpoczął ak-
cję polegająca na odkupywaniu
używanych aut od klientów, któ-
rzy chcą kupić nowe auto w sa-
lonie.

– Obiecujemy atrakcyjną cenę
odkupu, bo w naszym przekona-

niu korzystniejsze jest dobre wy-
cenienie starego auta niż dawa-
nie dużych upustów na nowe au-
ta, co wpływa potem na wartość
aut używanych – mówi Arnaud
Barral, prezes Renault Polska.

Ostrzeżenie dla kredytobiorców
Dane po pierwszym roku mo-

gą zaskakiwać, ale z danych In-
fo-Ekspert wynika, że po trzech
latach auta tracą na wartości od
36 do 60 proc., więc spadek nie
jest już tak dolegliwy. Na przy-
kład Lanos po trzecim roku jest
wart 40 proc. ceny zakupu w sa-
lonie. 

Informacja o tym, ile traci au-
to w pierwszym okresie użytko-
wania, jest istotna tylko dla tych,
którzy z różnych względów mu-
szą pozbyć się samochodu
w tym okresie, a zaciągnęli na
nie kredyt. Dobrze jeśli sprzeda-
jąc auto są w stanie pozbyć się
kredytu. Niestety, jak widać z na-
szego zestawienia, przy niskiej
wpłacie własnej i długim okresie
kredytowania bardzo łatwo jest
wpaść w pułapkę: po sprzedaży
samochodu pozostanie nam do
spłaty jeszcze kilka tysięcy zło-
tych. Dlatego biorąc kredyt, war-
to wziąć harmonogram spłat
i zbadać, czy w każdym wypad-
ku pozbycie się samochodu po-
zwoli nam pozbyć się kredytu.■

Biznes
■ GIEŁDA 24 spółki IT zapowiadają publiczną ofertę jeszcze w tym roku  STRONA 6

■ ROZMOWA GP Polimex jest gotów do przejęć – mówi Konrad Jaskóła STRONA 7

■ MEDIA ATM Grupa planuje konsolidację rynku producentów telewizyjnych STRONA 7

■ Daewoo Lanos tracił na wartości najwięcej, natomiast roczne Audi jest niewiele tańsze niż w salonie

■ Na tempo utraty wartości auta wpływa głównie postrzeganie danej marki przez klientów 

■ Spadek ceny może być groźny dla kupujących na kredyt, bo po roku raty do spłacenia mogą przekroczyć wartość auta

Nazwa Cena Zmiana Jednostka
w proc.

Ropa Brent 80,04 1,25 (USD/baryłka)
Olej opałowy 
3,5 proc. siarki 371,00 2,49 (USD/t)
Benzyna bezoł.
95 okt. 725,00 2,11 (USD/t)
Złoto 674,80 0,28 (USD/uncja)
Olej opałowy i benzyna (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia)

NIEZBĘDNIK FINANSOWY
Surowce notowania z 19 lipca

Więcej: wskaźniki i stawki strona 19
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www.gazetaprawna.pl/notowania

RAPORT GP i INFO-EKSPERT MOTORYZACJA  Jak samochody tracą na wartości

Cena nowego auta po roku
spada nawet o 41 proc. 

NIE ZAPOMNIJ

8 sierpnia
odbędzie się posiedzenie

Komisji Nadzoru
Bankowego

Na posiedzeniu może zapaść
decyzja o podziale Banku BPH 

i fuzji z Pekao

ROBERT KULCZYK
specjalista działu analiz rynku firmy Info-Ekspert

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wartość samochodów to:
cena zakupu samochodu nowego, polityka sprzedaży (stosowane
promocje), pojemność silnika, wyposażenie samochodu, sytuacja
gospodarcza czy ukazanie się na rynku modelu nowej generacji.
Wartość auta w poszczególnych latach eksploatacji zależy głównie
od pozycji i uznania danej marki i modelu na rynku. W Polsce ce-
nione są marki japońskie i niemieckie, gdyż uznawane są za nieza-
wodne i bezawaryjne. Mniej tracą pojazdy z silnikami diesla, bo są
bardziej oszczędne w eksploatacji. Wynikiem dużych spadków war-
tości jest wysoka podaż na rynku wynikająca przede wszystkim
z importu prywatnego (ok. 800 tys. sztuk rocznie). Znaczący wpływ
na spadek wartości pojazdów w pierwszym roku użytkowania ma-
ją też stosowane przez dealerów różnego rodzaju promocje. Cena
pojazdu w promocji może być niekiedy niższa nawet o 20 proc.

OPINIA

Więcej:
Zestawienie 25 marek aut 
z segmentu klasy średniej,
najwięcej i najmniej tracących
na wartości po roku na stronie
www.gazetaprawna.pl 


