
Autósmagazin
A lízingcégek is bánják

Pang a használtautó-piac

bekeményít európábAn Az AmerikAi óriás

Fiatra alapoz a Jeep

Elemzők szerint a megemelkedett 
környezetvédelmi illeték az egyik 
legfőbb akadályozója a használtau-
tó-piaci forgalom visszaesésének. 
A csökkenő érdeklődés a lízingcé-
geket is hátrányosan érintheti.

H. Z.

Nem egyformán érződött a 
tavaly bekövetkezett piaci 
visszaesés az új, illetve a hasz-

nált autók forgalomba bejegyeztetése 
tekintetében. Az előbbiek esetében 
78%-os, az utóbbiak esetében pedig 
60%-os hanyatlást mutatott a statisz-

tika. Ezúttal az arányok tekintetében 
másabb a tendencia: az első évnegyed-
ben 860 új személygépkocsival többet 
jegyeztettek be, mint 2010 hasonló 
időszakában, és 4000-rel kevesebb 
használtat – ez utóbbi 11%-os vissza-
esést jelent. A piaci elemzők szerint ez 
a kedvezőtlen mutató jelentős mérték-
ben a megemelkedett környezetvédel-
mi illeték rovására írható. (Azt egyéb-
ként továbbra is állítják egyes jogi 
szakértők, hogy sérti az uniós jogot a 
vonatkozó 2008/50-es sürgősségi kor-
mányrendelet, utólagos módosításai 
és kiegészítései pedig annak lényegén 

nem változtattak, csupán az illeték-
szinteket érintették. Mindennek okán 
pedig az Európai Unió Bíróságának, a 
CURIA-nak április 7-i döntése meg-
kérdőjelezi a környezetvédelmi illeték 
létjogosultságát, legalábbis jelenlegi 
formájában.)

Ellentmondásos jelenség ugyanak-
kor, hogy a „drágább” illeték ellenére 
is csökkentek a használt gépkocsik 
értékesítési árai. Egy nemrégiben el-
készült tanulmány szerint az átlagos 
árcsökkenés 12% körüli. Például egy 
2005-ös évjáratú 100 000 km-ben 
lévő Volkswagen Golf 2008-ban 8400 

eurót ért, ugyanaz a gépkocsi 2009 ta-
vaszán 6930 eurót, 2010 áprilisában 
pedig 6205 eurót. A Volkswagen már-
ka különben továbbra is listavezető a 
használtautó-piacon, az első évnegyed 
során abból 7748-at írattak forgalom-
ba, a második helyre az Opel került 
7313-mal, a harmadikra pedig a Ford 
3583-mal.

A használtautó-piacnak sajátos 
szereplője volt 2010-ben a lízing, 
pontosabban a lízingcégek parkjába 
visszakerült gépkocsik. A statisztikák 
szerint a lizingrészlet törlesztésének el-
mulasztása okán tavaly több mint 12 
ezer jármű került vissza újraértékesítés 
céljából a finanszírozó pénzintézetek-
hez. Ezeknek csak egy részét sikerült 
értékesíteni, következésképpen az 
idén sem marad(hat) el a lízingcégek 
kínálata. Így például a BCR Leasing-
készletén 370 személygépkocsi,140 
könnyű haszongépjármű és 100 
nehéz haszongépjármű szerepel. A 
Raiffeisen Leasing 20 személygépko-
csit, 23 könnyű haszongépjárművet 
és 16 tehergépkocsit kínál újraeladás-
ra, az Unicredit Leasing pedig 350 
személygépkocsit. Ezek esetében is 
sokszor bekövetkezik az árcsökkentés 
„kényszere”, ami a kiszámított árhoz 
képest 10-15% vagy annál nagyobb 
diszkontot is jelenthet. A Romexterra 
Leasing például egy Hyundai Santa Fe 
terepjárót előzetesen 14 400 euróért 
(áfa nélkül) kívánt értékesíteni, de azt 
utólag leszállította 8800 euróra. Ilyen 
és ehhez hasonló körülmények között 
akár 30%-os bevételkiesést (végered-
ményben veszteséget) is elkönyvelhet-
nek a lízingcégek.

Alig néhány év alatt megötszö-
rözné európai eladásait a Jeep, 
ehhez nagyon rövid időn belül 
három SUV-ot is bemutat az öreg 
kontinensen. Ezek között lesz 
kompakt, közepes méretű és egy 
hatalmas is, ám közös bennük, 
hogy takarékos Fiat-motorok kap-
nak bennük helyet.

2014-ig megötszörözné európai 
eladásait a Sergio Marchionne 
által vezetett Chrysler-csoport, 

azon belül is a Jeep. A mostani évi 25 
ezer helyett 2014-ben már 125 ezer 
autót szeretnének értékesíteni az öreg 
kontinensen, amelyhez a mostaninál 
természetesen jóval frissebb paletta 
szükséges.

Az első lépés, hogy a meglévő 
modellek új, korszerűbb dízelmoto-
rokat kapnak, méghozzá a szintén 
Marchionne irányította Fiat raktárai-
ból. Így jár hamarosan a Wrangler és 
a Grand Cherokee is. Ez azonban ön-
magában még nem lenne elég, ezért 
a márka hamarosan több új modellt 
is bemutat. A legnagyobb eladási da-
rabszámot a legkisebb, úgynevezett 
B-SUV érheti el, amelyről ugyan 
még alig tudni valamit, azonban a 
pletykák szerint még a Wranglernél 

is kisebb lesz. Az már biztos, hogy ez 
a modell 2014-től a márka mexikói 
Tolucában található gyárában készül 
majd. Ennél egy kategóriával na-
gyobb lesz a C-SUV kódnevű típus, 
amely egyszerre váltja a Compass és a 
Patriot modelleket. Ez a modell több 
alkatrészen is osztozik az Alfa Romeo 
SUV-jával, és a Fiat Mirafioriban 
található üzemében kerül gyártásba 
2013 közepén. Az újdonság első-, va-
lamint összkerékhajtással is elérhető 
lesz. Az utolsó az új típusok sorában a 

D-SUV kódnév alatt fut, és egy nagy 
méretű modellt takar, amely a koros 
Cherokeet váltja. Ez már szériában 
összkerékhajtással érkezik, és motor-
terébe a Fiat kétliteres, 170 lóerős 
Multiair motorja is belekerül. Ez a 
modell 2013 tavaszán debütálhat – 
számol be az a5.hu autós oldal.

A három új modellel valóban le-
het esélye a Jeepnek egy európai áttö-
résre, a márkának azonban nem lesz 
könnyű dolga, hiszen a konkurensek 
sem alszanak.
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Kínai jobb segíti 
a Saabot

Egy alig ismert kínai autógyár, a 
Hawtai Motor segíti ki a komoly 
pénzzavarba került Saabot. A kínai 
autópiac meghatározó szereplőjé-
vé előlépni kívánó Hawtai valószí-
nűleg ezzel szeretne beerősíteni, 
miután egy másik svéd márka, a 
Volvo a szintén kínai Geely csoport 
kezébe került a tavaly.

Asvéd Saab márka tulajdonosa, 
a holland Spyker cég tegnapi 
közlése szerint a kínai Hawtai 

Motor autógyár 150 millió euróval 
száll be a vállalatba: 120 millió érték-
ben közel 30 százalékos részesedést 
kap a Saabban, a fennmaradó 30 mil-
lió hitel. Ez lehetővé teszi, hogy a cég 
kifizesse beszállítóit, és újraindítsa az 
április 6. óta szünetelőben lévő gyár-
tást. A Saab már a második nagy múl-
tú svéd autógyár, amely kínai befolyás 
alá kerül: a Volvót a Geely csoport ta-
valy vásárolta meg a Fordtól.

A Spyker 2010 elején állapodott 
meg a Saab megvételéről. Összesen 
74 millió dollárt fizetett a GM-nek, 
és 326 millió dollár értékű elsőbbségi 
Saab-részvényt bocsátott ki az ameri-
kai cég számára. A Spyker 2010-ben 
32 ezernél is kevesebb Saab autót ér-
tékesített, holott 50 ezerre számított, 
így készpénzzavarba került.

Eladásra váró használt járművek egy autópiacon. Csak nézik őket

Jeep Wrangler. Várhatóan ennél is kisebb lesz az új európai B-SUV

NEM lESz GyorS FEJlődéS

A gépkocsiipar 
nem csak autóipar
Amikor az autóiparról beszélünk, 
sokan óhatatlanul a legyártott 
járművek számára gondolnak. 
Első látásra ez helyénvalónak is 
tűnik, de a gazdasági ismérvek 
mentén ez az ágazat sokkal töb-
bet jelent, mint a „darabszám”.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Romániában sem csupán 
az Automobile Dacia és a 
Ford Romania jelenti az 

autóipari szektort, abba ugyanis 
beletartozik több száz beszállító 
(gépegység, alkatrész-gyártó stb.) 
cég is. Olyanokról van szó, amelyek 
nemcsak a hazai gépkocsigyártók 
partnerei, hanem jelentős exportot 
is lebonyolítanak.

A hazai gazdaságban jelentős 
helyet foglal ez az ágazat: 2010-es 
üzleti forgalma 8,9 milliárd euró 
körül volt, ami a bruttó hazai össz-
termék (GDP) több mint 7,3%-át 
jelenti. A szóban forgó üzleti forga-
lomból mintegy 3 milliárd euróval 
részesült a tulajdonképpeni gépko-
csigyártás és 5,8 milliárd euróval a 
beszállító szektor. Ugyanakkor Ro-
mánia exportjában is kiemelkedő 
helyet foglal el az autóipar: 2010-
ben annak volumene több mint 1,3 
milliárd euróval növekedett, elérve 
a 6,87 milliárd eurót. Ez a hazai 
kivitelnek 18,9%-át jelenti (2009-
ben még 18,6% volt).

Miből is tevődik össze ez a je-
lentős volumenű, illetve részarányt 
képviselő export? 1,98 milliárd 
eurót eredményezett a tulajdon-
képpeni járműexport, a kompo-
nensgyártóké pedig 4,88 milliárd 
eurót. A dinamika tekintetében is 
érdekesnek mutatkozott a szektor 
külkereskedelme: a komponensek 
exportja már 2006–2007 folya-
mán meghaladta azok importját, 
a gépkocsik tekintetében a mérleg 
csak 2009-ben vált pozitívvá. Így 
míg 2009-ben a tulajdonképpeni 
autóexport értéke 1,69 milliárd 
euró volt, az a tavaly elérte az 1,98 
milliárd eurót, míg az import 850 
millió euróról 959 millió euróra 
emelkedett (ez jobbára az impor-
tált gépkocsik szerkezete módo-
sulásának a javára írható, s nem 
a behozott új járművek számbeli 
gyarapodásáéra). A komponen-
sek esetében az export értéke 
1,64 milliárd euróval haladta meg 
az importét. A jármű-, valamint 
a gépkocsikomponens-export so-
kat hozott az állami költségvetés 
konyhájára is, lévén, hogy a kü-
lönböző adókból, illetékekből és 
hozzájárulásokból mintegy 1,5 
milliárd euró folyt be annak be-
vételi oldalára.

Mit ígér a jövő? Annak elle-
nére, hogy az autóiparban újabb 
külföldi beruházások várhatók, 
egyes elemzők szerint látvá-
nyos fejlődésről, gyarapodásról 
a közel jövőben nem lehet szó. 
Ennek okai között említik a ha-
zai piac jelenlegi telítettségét, 
illetve a vásárlóerő csökkenését, a 
kiéleződött külpiaci konkurenci-
át vagy a szektorban foglalkozta-
tottak béreinek közeledését más 
európai gyártókéhoz.


