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hirdetés

Tavaly augusztus óta újra növek-
szik a romániai áruszállítási jármű-
állomány, miután 2009 márciusa 
óta százezer alá csökkent. De me-
lyik cégnek van a legtöbb kamion-
ja, alkalmazottja és autóbusza?

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Talán kevesen tudják, hogy a 
hazai áruszállítási járműál-
lomány 102 710 tehergép-

kocsit számlál. 2009. márciusban 
az még 124 129 volt, azt követően 
fokozatosan csökkent (részben a 
gazdasági-pénzügyi válság okán) 
2010 augusztusáig (99 478-ra), 
majd ismét növekedni kezdett. Az 
elmúlt évi állományhoz képest né-
hány nagy szállítócég – köztük a 
Waberer’s Romania – járműpark-
ja gyarapodott viszonylag jelentős 
mértékben. Országos viszonylatban 
az első öt hónap során a haszongép-
jármű-piac közel 8%-os bővülést 
jegyzett. Ebben az időszakban 4900 
haszongépjárművet értékesítettek, 
400-zal többet, mint a megelőző 
esztendő azonos időszakában. A leg-
nagyobb arányú növekedés, 16%-os 
a könnyű haszongépjárművek (3,5 
tonna alatt) esetében mutatkozott, 
de 14%-os visszaesés volt a 3,5 és 6 
tonna közti haszongépjárművek ese-
tében és 18%-os a nehéz tehergép-
járművek esetében.

A tehergépkocsik piacát a 
MAN vezette 191 járművel, azt 
követte a Mercedes-Benz (137), 
a Scania (87) és a Renault Trucks 
(69). Egyébként a gépkocsipark 
tekintetében a listavezető az Edy 
International Spedition 899 jár-

művel, azt követi a Transilvania 
General Import Export (690), 
az OMV Petrom (625), az 
Arabesque (504), a Dumagas 
Transport (487), az Aquila Part.
Prod.Com (463) és a Waberer’s 
Romania (460). 

Az üzleti forgalom tekintetében 
a „nagyágyúk” a Lazăr Transport, az 
Edy Spedition, a Dunca Expediţii 
és a Dumagas Transport, amelyek 
együttesen közel 2500 tehergépko-
csit birtokoltak 2010-ben, s bevéte-
leik meghaladták a 250 millió eurót. 

Egyébként az elmúlt esztendőben az 
előzetes adatok tükrében mindegyi-
kük üzleti forgalma növekedett a 
2009-es esztendeihez viszonyítva. 

A bevételek „forrása” nem any-
nyira a belföldi szállítmányozás, 
hanem inkább a nemzetközi. Így 
például a Dunca Expediţii szállítási 
tevékenységének mintegy 70%-át a 
nemzetköziek tették ki (amúgy e cég 
tavalyi üzleti forgalma 31,9 millió 
volt). A teherfuvarozásban megvolt 
a maga jótékony szerepe a mioveni-i 
Dacia személygépkocsigyárnak is, a 
gyár termelése ugyanis egyre gya-
rapszik, ezzel egyidejűleg pedig az 
exportja is. Jobbára célgépjármű-
vekkel, azaz szállítócégek révén.

A közúti személyszállításnak két 
„főszereplője” van, az Atlassib és az 
Eurolines, mindkettő nemzetközi 
járatokra szakosodva. Az előbbi a 
tavaly 600 000 utast szállított, üz-
leti forgalma pedig 66 millió euró 
körül volt, az utóbbi 120 000 utast 
és 33 millió eurós üzleti forgalmat 
jegyzett. Az Atlassib 35 nemzetkö-
zi járatot üzemeltet. Mindkét cég 
piacbővítésre törekszik az idén, s 
ennek jegyében az Atlassib 15, az 
Eurolines pedig 5 társasgépkocsit 
kíván vásárolni a közeljövőben. E 
két cég alkalmazottjainak száma 
különben meghaladja az 1650-et, 
ami ugyancsak azok „nagyságrend-
jéről” tanúskodik.

Teher- és személyszállíTási körkép

Ki a legnagyobb szállítmányozó?

Roncsprogram és autópiac
kétségtelen, hogy a roncsprogram-
nak az utóbbi hét esztendőben meg-
volt – és megvan – a maga szerepe 
a hazai autóértékesítés alakulásá-
ban. Az elmúlt esztendőben „csú-
csosodott ki”, főleg amiatt, hogy 
lehetségessé vált három értékjegy 
beszámítása az új személygépkocsi 
megvásárlásába. Az idén azonban 
lassult ez a trend, és erről tanús-
kodnak a statisztikai adatok is.

h. Z.

Az idei program beindulása 
óta eltelt három hónap so-
rán (pontosabban június 

27-ével bezárólag) 54 588 tízéves-
nél „korosabb” jármű kiselejtezé-
sére került sor, ami 40 százalékkal 
kevesebb, mint a megelőző eszten-
dő azonos periódusában hasonló 
sorsra jutottak száma. Ezzel egyide-
jűleg a Környezetvédelmi Alapnál 
(AFM) 8013 új gépkocsi megvá-
sárlására vonatkozó ügycsomót iga-
zoltak vissza. Azaz a program kere-

tében ennyi személygépkocsi kelt 
el. Ez havi átlagban 2670 járművet 
jelent, ami 50 százalékkal kevesebb, 
mint a 2010-es esztendei program 
első három hónapjának átlaga. 
Ugyanakkor a roncsprogram „ré-
szesedése” az új gépkocsik piacában 
50-60 százalékról 30-40 százalék-
ra csökkent. Ezek szerint jelenleg 
30 500–30 600-ra tehető azon ér-
tékjegyek száma, amelyek e sajátos 
piacon fellelhetők. Azok árai orszá-
gos viszonylatban 1500–2000 lej 
között mozognak, de a piac jobbára 
pang, kivárnak az eladók és a vásár-
lók egyaránt. Annak ellenére, hogy 
egyelőre a roncsprogram viszonyla-
gos mérséklődéséről beszélhetünk, 
az mégis a hazai autópiac „motor-
jaként” értékelhető. Egyébként a 
roncsprogram keretében értékesí-
tett személygépkocsik tekinteté-
ben továbbra is listavezető a Dacia, 
közel 2800 járművel, de a program 
keretében a részesedése a tavalyi 50 
százalékról 35-re esett vissza. 

Parkolóban várakozó kamionok. Az idei év első öt hónapjában 8 százalékkal bővült a haszongépjármű-piac fotó: cathellas.ro

év kiselej tezett autó megvásárolt új autó piaci részesedés (%)

2005 14 607 14 607   7
2006 15 110 15 110   6
2007 16 444 16 444   6
2008 30 466 30 466 12
2009 32 327 32 327 24
2010 189 323 62 550 59

  2011* 54 588    8 013 36

* 2011. június 27-ig

A roncsprogram autópiaci szerepe:


