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Beszélgetés Crăciun Daniel mérnökkel, a csíkszereDai miDa kft. ügyvezetőjével

Megállni több lábon
A hivatalos statisztika szerint 
májusban 8474 új személygép-
kocsi bejegyzésére került sor, 
míg a megelőző esztendő azonos 
időszakában 8657-ére. ugyanak-
kor az esztendő első öt hónapja 
egyikében sem sikerült több új 
személygépkocsit értékesíteni, 
mint tavaly. a dolgok ilyenszerű 
alakulása okán úgy is értékelhet-
nénk, hogy várat magára a piac 
fellendülése. azonban van pozi-
tív előjelű történés is: az elmúlt 
hónapban 3450-nel több új sze-
mélygépkocsit írtak be forgalom-
ba, mint áprilisban. Piaci elem-
zők szerint a roncsprogramnak 
a bejelentett időponthoz képest 
megkésett felfuttatása, valamint 
a környezetvédelmi illeték körül 
kialakult zavaros és bizonytalan 
helyzet is hozzájárult az autó-
piac kései ébredéséhez. ennek 
kapcsán beszélgettünk crăciun 
Daniel mérnökkel, a tevékenysé-
gét Har gita és Kovászna megyé-
ben kifejtő Dacia-, nissan- re-
nault-márkaképviselet, a mida 
kft. ügyvezetőjével.

– Most, hogy olajozottan üzemel 
a roncsprogram, és letisztulni látszik 
az illeték ügye is, joggal lehet-e remél-
ni a vásárlási kedv fokozódását is?

– Nem kívánok jóslatokba bo-
csátkozni, de merem remélni, hogy 
fellendül az autópiac. Nemcsak a 
Mida, hanem a hazai márkaképvise-
letek, forgalmazók számára is nehéz 
volt a 2010-es esztendő. A piacvisz-
szaesés végigsöpört az egész világon, 
és Romániát talán érzékenyebben 

is érintette. Ezt támasztják alá az 
elmúlt esztendei értékesítési statisz-
tikai adatok is. Ugyanakkor 2011 
sem indult ígéretesnek, a roncsprog-
ram megkésését mi is megéreztük. 
Mindezt összevetve elmondhatom, 
nem könnyű helytállni, s az elmúlt 
időszak nehéz és áldozatos meg-
próbáltatásoknak tette ki cégünket 
is. Most némi javulás tapasztalható, 

ugyanis április–május folyamán si-
került fokozni az eladásokat mind 
Hargita, mind pedig Kovászna me-
gyében. E két hónap alatt például 
58 különböző típusú Dacia személy-
gépkocsit sikerült értékesítenünk, 
míg a megelőző két hónapban alig 
28-at. Júniusban becsléseink szerint 
az eladott személygépkocsik száma 
elérheti a 40-et. A tendencia pozitív, 

de távolról sem közelíti a 2008-as 
vagy 2009-es szintet.

– A gyártók, az importőrök 
különböző kedvezményes akciókat 
hirdetnek. Befolyásolják-e ezek a 
piacot?

– Csak részben, de megvan a 
maguk szerepe. Az általunk forgal-

mazott gépkocsik esetében is szá-
míthatnak vonzó kedvezményekre 
a potenciális vásárlók. Ezek közt 
említhetem a meghosszabbított 
időtartamú garanciát vagy az elő-
nyös hitelkonstrukciókat.

– Miképpen próbálják betömni az 
eladások csökkenése okozta lyukakat?

– Elsősorban a szerviz, a gép-
kocsi-karbantartási és -javítási te-
vékenység terebélyesítése révén tu-
dunk versenyképesek lenni. Mun-
kadíjainkat az utóbbi két esztendő 
során nem emeltük, sőt esetenként 
csökkentettük is. Ugyanakkor vál-
laljuk bármilyen márkájú és típusú 
személygépkocsi garancia utáni ja-
vítását, beleértve a karosszéria- és a 
festési munkálatokat is – utóbbia-
kat igen korszerű berendezésekkel, 
felszerelésekkel. Továbbá minden 
olyan szolgáltatást biztosítunk, 
amire esetleg szüksége lehet egy 
gépkocsi-tulajdonosnak, kezdve 
az abroncscserével és végezve az 
autóápolási árucikkek forgalma-
zásával.

– A statisztikai adatok nem iga-
zán biztatók az önök tevékenységi 
ágazatára vonatkozóan, s egyes piaci 
elemzők a jövőt illetően is több mint 
mértéktartók.

– Én sem vagyok túlontúl op-
timista. Ám úgy látom, hogy kellő 
erőfeszítések révén képesek leszünk 
áthidalni a nehézségeket, a gondo-
kat. Ön a piaci elemzőkre hivatko-
zott. Nem ok nélkül, de megemlí-
tendő az is, hogy ugyancsak szerin-
tük a hazai autópiac még mindig 
nagy lehetőségekkel rendelkezik, s 
egy-két év múlva sikerülhet a 2007-
es esztendei szintre „visszatérni”. 
Ebben bízom én is.
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