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Hét esztendő után első ízben 
következett be, hogy csökkent 
az értékesített Dacia gépkocsik 
száma. A gyár szerint azonban 
aggodalomra nincs ok: az év vé-
géig visszabillen az egyensúly.
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A statisztikai adatok szerint 
világviszonylatban az esz-
tendő első hat hónapjában 

177 000 Dacia járművet adtak el, 
2,9 százalékkal kevesebbet, mint a 
megelőző esztendő azonos idősza-
kában. Ez a számadat a marokkói, 
Casablanca városban lévő gyár 
„hozzájárulását” is magában fog-
lalja, ami mintegy 9000 gépkocsi-
ra tehető. Ugyanakkor csökkent a 
mioveni-i gyár termelése is: az esz-
tendő első öt hónapjában (a gyár 
még nem hozta nyilvánosságra a 
hat hónapi termelési adatait) ösz-
szesen 138 295 jármű futott le a 
szerelőszalagokról, közel 10 000-rel 
kevesebb, mint 2010 azonos idő-
szakában – ez mintegy 6,2 százalé-
kos visszaesést jelent.

A termelési mutatókkal ápri-
lisban támadtak gondok, amikor 
nehézségekbe ütközött egyes gép-
elemek, valamint az 1,5 dCi dízel-
motor beszállítása a japán termé-
szeti katasztrófa miatt. Abban a 
hónapban 19 000 gépkocsi legyár-
tására került sor, ami mintegy 40 
százalékkal kevesebb az átlagosnál. 
Azt követően sikerült lefaragni a 
hátrányból, jelenleg napi átlagban 

1380 gépkocsit gyártanak le. A le-
maradás bepótlása érdekében mó-
dosítottak az idei szabadságolás 
tekintetében is, az eddigi egy hóna-
pos munkaszünet helyett júliusban 
két hetet biztosítottak az alkalma-
zottaknak, majd újabb két hetet au-
gusztus második felében.

A gyár illetékesei szerint nincs 
szó megtorpanásról, csupán a már 
említett áprilisi megbotlásról, s sze-
rintük az esztendő végére sikerül 
legalább annyi gépkocsit legyártani, 
mint 2010-ben. Állításuk szerint 
a külpiaci értékesítés tekintetében 
sincs különösebb gond, amit az is 
bizonyít, hogy a Dacia az esztendő 
első hat hónapjában is megőrizte 
1,6 százalékos európai piaci részese-
dését. Továbbra is úgy vélekednek, 
hogy a Duster nemzetközi sikere 
kiváló távlatokat biztosít a piaci ér-
tékesítés tekintetében.

Hazai viszonylatban viszont – 
annak ellenére, hogy megőrizte első 
helyét a piaci részesedés tekintetében 
– az eladott Dacia személygépkocsik 
száma továbbra is lejtős úton van. A 
legyártott és értékesített gépkocsik 
száma közötti viszonylag jelentős 
eltérés azzal is magyarázható, hogy 
a gyár termékeiből az elmúlt eszten-
dő végén készletekkel rendelkezett 
maga a gyártó is, valamint a hazai és 
a külföldi márkakereskedő.

A hazai piaci részesedésre, illetve 
az exportra vonatkozó százalékará-
nyok az adott modellek részesedését 
mutatják a mioveni-i gyár termelésé-
ben, illetve üzleti forgalmában.

Csökkent A DACiA-értékesítés
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A 2010 márciusában beindult 
Duster alig egy esztendő leforgása 
alatt már-már „szédületes karriert” 
futott be, hiszen ma már mind a 
termelési volumen, mind pedig az 
export tekintetében vezető hely-
re került. Ez utóbbi tekintetében 
helyet cserélt a Sanderóval, amely-

nek a gyártása 2008 márciusában 
kezdődött, és 2009-ben uralta a 
gyár exportját, akárcsak 2010 első 
felében, de azt követően beszűkül-
tek külföldi piaci értékesítési lehe-
tőségei, s emiatt csökkentették a 
termelését is. Így jelenleg mintegy 
65 százalékkal kevesebb Sandero 

személygépkocsi kerül le a szerelő-
vonalakról, mint például 2009 má-
sodik felében. A Sandero külföldi 
sikere különben a németországi és 
a franciaországi roncsprogramnak 
volt tulajdonítható, az annak kere-
tében értékesített modell Sandero 
GPL volt. 


