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Javuló tendenciát mutatott ugyan 
a hazai autópiac, de érdemleges 
élénkülésről továbbra sem lehet be-

szélni. Májusban 9687 új személygép-
kocsit értékesítettek, 11 százalékkal 
kevesebbet, mint a 2010 azonos hó-
napjában, de 14,4%-kal többet, mint 
áprilisban. Öt hónap viszonylatában a 
hivatalos statisztikák szerint országos 
viszonylatban 23 152 személygépko-
csit jegyeztek be forgalomba, 12%-kal 
kevesebbet, mint a megelőző esztendő 
azonos időszakában. Ez a szám meg-
lehetősen kevés, egyrészt azért, mert 
2008. január–május között 121 631 
gépkocsit értékesítettek, másrészt 
mert közel 2 millióra tehető a 10 éves-
nél öregebb autók száma. Ugyanakkor 
Romániában 1000 lakosra 195 autó 
jut, míg például Lengyelországban 
383, Csehországban 404, Németor-
szágban pedig 501.

Nem lehet viszont figyelmen kí-
vül hagyni az „akadályokat” sem: az 
utóbbi esztendőben a hazai vásárlóerő 
több mint 9%-kal csökkent; egyre na-

gyobb terhet jelent a járművek üzem-
ben tartása (főleg az üzemanyagok árai 
miatt); a potenciális vevőkre amolyan 
visszatartó hatást gyakorol az új gép-
kocsik elértéktelenedési időtartamá-
nak felgyorsulása.

Mindennek ellenére a gyártók, az 
importőrök, a forgalmazók bizakod-
nak, azt remélve, hogy az esztendő 
végéig megismételhető lesz a tavalyi 
106 000-es eladási szám. Sőt vannak 
köztük olyanok is, akik szerint esetleg 
egy 10%-os növekedésre is lehet szá-
mítani, el 116 000 személygépkocsi 
értékesítéséig. Mások szerint viszont 
az öt hónapi trendből kikövetkeztetve 
csak 85-86 000 új gépkocsi eladását 
lehet biztosra venni. Korai lenne jósla-
tokba bocsátkozni, mert egyelőre még 
„nem mérhető” a roncsprogram kere-
tében utólagosan kibocsátott 60 ezer 
értékjegy hatásmechanizmusa.

A márkák közül egyébként to-
vábbra is listavezető a Dacia 5950 
eladott személygépkocsival, azt kö-
veti a Volkswagen 2695-tel, a Sko-
da 2425-tel, a Renault 1796-tal és a 

Ford 1337-tel. Modellvezető a Dacia 
Logan (4474), azt követi a Skoda 
Octavia (1701), a Duster (1012), 
a VW Golf (971) és az Opel Astra 
(535). A piaci részesedés tekintetében 
is listavezető a Dacia 25,26%-kal, de 
az „zsugorodott”, ugyanis 2010 első öt 
hónapjában még 31,38%-ot tudott a 
magáénak. Növelte viszont részesedé-
sét a Volkswagen, 9,61%-ról 11,64%-
ra és a Skoda 8,20%-ról 10,47%-ra, a 
Renault gyakorlatilag stagnált (2010 
– 7,76%; 2011 – 7,75%). Csökkent a 
Ford 7,62%-ról 5,77%-ra.

Öt hónap viszonylatában 39 900 
„másodkezes” személygépkocsi be-
jegyeztetésére került sor, ami a múlt 
év azonos időszakához viszonyít-
va 34,8%-os visszaesést jelent. A 
használtautó-piacon a listavezető 
a Volks wagen volt (9472 gépkocsi), 
azt követte az Opel (9407) és a Ford 
(4714). Megnövekedett az érdeklődés 
a drágább árkategóriába tartozó Audi 
és BMW használt személygépkocsik 
iránt is, amelyekből 2418, illetve 2065 
talált új gazdára. 

Kissé felfrissíti motorpalettáját a 
Dacia Sandero, emellett pedig nem-
csak felszereltségben kínál többet 
a gyártó, hanem fantázianevekkel 
is vonzóbbá tenné a vásárlók szá-
mára az idén kevésbé fogyó típust. 
Jön a Go, Play és Smile!

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Amint már arról hírt adtunk, 
az esztendő első öt hónapjá-
ban a mioveni-i gépkocsigyár 

szerelőszalagjairól közel 10 000-rel 
kevesebb Dacia került le, mint a meg-
előző esztendő hasonló időszakában. 
Összesen közel 136 000 járművet 
gyártottak le, ami hétszázalékos visz-
szaesést jelent. Ennek ellenére a napi 
átlagos termelés nagyobb, mint a 
megelőző esztendőben.

Látszólagos ellentmondásról van 
szó, ugyanis a tavaly egyes hónapok-
ban a szombati napokon is dolgoz-
tak, továbbá az idén hat napig szü-
netelt a termelés bizonyos, Japánból 
származó elektronikai komponen-
sek leszállításának megkésése okán. 
Tehát egy tényleges munkanapra 
számítva idén növekedett a termelé-
kenység. A termelés szerkezetében is 
igen jelentős változás következett be, 
olyan értelemben, hogy jelentős mér-
tékben növekedett a Duster részará-

nya, de nagy mértékben, nevezetesen 
65 százalékkal csökkent a legyártott 
Sandero személygépkocsik száma. 
Összesen 27 500 Sanderót szereltek 
össze, s annak mintegy 97 százaléka 
kivitelre került.

Csökkenő érdeklődés
E nagy arányú visszaesésnek az 

a magyarázata, hogy megcsappant a 
Sandero iránt a külföldi érdeklődés. 
Ennek is megvan a maga magyaráza-
ta: az elmúlt esztendőben külföldre 
jobbára gázüzemelésű Sandero sze-
mélygépkocsit szállítottak, ugyanis 
Németország az alternatív üzemelésű 
gépkocsik vásárlására jelentős állami 
támogatást nyújtott. Ez a program 
lefutott, s azon nyomban lecsökkent 
Németországban a Sandero iránti ér-
deklődés.

A gyártó a típus piacképesebbé 
tétele érdekében arculatváltást eszkö-
zölt: a különböző modellű Sanderók 
benzin üzemelésűek és gazdagabb a 
felszereltségük is. A különböző ver-
ziók megnevezésén is változtattak, 
az alapfelszereltségűt Go! megneve-
zéssel hozzák jelenleg forgalomba, a 
16 szelepes, 1.2-es, 75 lóerős személy-
gépkocsi alapára 7300 euró, és rendel-
kezik ABS-sel, valamint elektronikus 
fékelosztóval. A következő verzió a 
Play!, e verzióba motorikus szem-

pontból három tartozik: a már emlí-
tett 75 lóerős, egy 85 lóerős, benzin 
üzemelésű és az 1.5 DCI 75 lóerős 
dízel. A variánsok árai 8300 és 9950 
euró között mozognak. Következik 
a Smile!, amely 75, 85 és 105 lóerős, 
benzin üzemelésű motorral van ellát-
va, a dízel tekintetében is létezik 75 és 
90 lóerős változat is. A csúcsot a meg-
emelt Stepway jelenti, amelynek két 
variánsa van, a 85 lóerős, benzin üze-
melésű és a 90 lóerős dízel. Ennek a 
verziónak az ára 9550 és 11 550 euró 
között mozog. Ezek az árak azonban 
még nagyobbak lehetnek, ameny-
nyiben a vásárlónak igényei vannak 
bizonyos opcionális kellékekre. Így 
például a Stepway esetében légkon-
dicionáló és bőrkormány igénylése 
esetében még 835 eurót kell pluszban 
fizetnie a vásárlónak, 24 hónapra ki-
terjesztett garancia esetében pedig 
újabb 219 eurót. A gyár illetékesei-
nek véleménye szerint ez az arculat-
váltás hozzájárulhat a hazai piacon is 
a vásárlói érdeklődés fokozódásához. 

Visszatérve a gyár termelési táv-
lataira: az már biztos, hogy az első fél 
évben kevesebb gépkocsit szállítanak 
le, mint 2010 hasonló időszakában, 
de tekintettel a megnövekedett terme-
lékenységre valószínűsíthető, hogy az 
esztendő végére sikerül túlszárnyalni a 
tavalyi 240 000-es csúcsot. 

ArculAtváltáS A DAciánál

Sandero: menj, játssz, mosolyogj!

Dacia Sandero Stepway. Újra támad a népszerűségéből veszített román újdonság


