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Az Európai Autógyártók Egyesü-
lete (ACEA) az elmúlt héten hozta 
nyilvánosságra az európai uniós 
országokban, valamint Norvégi-
ában, Svájcban és Izlandon érté-
kesített új személygépkocsikra 
vonatkozó statisztikai adatokat. 
Ezek szerint hat hónap viszonyla-
tában az Európai Unió (Málta és 
Ciprus nélkül) szintjén az esztendő 
első félévében 2,1 százalékkal ke-
vesebb új személygépkocsit adtak 
el, mint a megelőző esztendő azo-
nos időszakában. Ezen belül június 
hónapban még jelentősebb arányú 
visszaesés mutatkozott, nevezete-
sen 8,1 százalékos.
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Míg az első hat hónap viszony-
latában 25 ország közül ki-
lenc esetében csök kent az 

eladott új személygépko csik száma, jú-
liusban már 15 ország esetében. A leg-
nagyobb arányú vissza esés hat hónap 
viszonylatában Gö rög országban kö-
vetkezett be 43,9 százalékkal, azt kö-
vette Spanyolország 26,8 százalékkal. 
Nem véletlenül ebben a két országban, 
mert köztudott, hogy mindkettőben 
súlyosbodik a pénzügyi-költségvetési 
válság, s ennek okán a lakosság vá-
sárlóereje is. Egyébként a visszaesé-
si rangsorban Románia a negyedik 
helyet foglalta el a maga mínusz 
13,3 százalékával. Ami júniust illeti, 
az uniós szinten eladott 1 233 298 
személygépkocsi az utóbbi kilenc esz-
tendő negatív rekordját jelenti, azaz 
2003-tól kezdődően egyetlen eszten-
dő júniusában sem adtak el ilyen kevés 
új személygépkocsit.

A statisztikai adatokból az is ki-
derül, hogy a hanyatlás 2008-tól kö-
vetkezett be, majd 2009-ben némi ja-
vulást észleltek, de azt követően majd 
mindegyik országban jelentős mérték-
ben csökkent az értékesített személy-
gépkocsik száma. Mint mindig, 2011 
első félévében is voltak kivételek. Így 
például Litvániában, Hollandiában, 
Szlovákiában, Svédországban, Észtor-
szágban és Lettországban viszonylag 
jelentős mértékben növekedett az ér-
tékesített gépkocsik száma. Visszatér-
ve a júniusi statisztikára, megemlíten-
dő, hogy Franciaországban jelentős, 
12,6 százalékos visszaesés mutatko-
zott. Ennek a visszaesésnek jelzésér-
téke is van Románia tekintetében is: 
közismert, hogy a Dacia legnagyobb 
felvevőpiaca Európában Franciaor-
szág, így a piaci folyamatok negatív 

alakulása kedvezőtlenül befolyásolhat-
ja a Dacia exportját is. Az uniós szintű 
autópiacnak négy számottevő szerep-
lője van, Franciaország, Németország, 
Anglia és Spanyolország, amelyek 
részesedése a teljes üzleti forgalomban 
évek óta 69–71 százalék körül van. 
Ilyen összefüggésben vessünk egy pil-
lantást a romániai piaci részesedésre.  
2007-ben Románia uniós piaci ré-
szesedése 2,01 százalékos volt, ezt 
követően azonban bekövetkezett a 
hanyatlás. A szóban forgó részesedés 
2008-ban 1,99 százalékra, 2009-ben 
0,82 százalékra, majd 2010-ben 0,71 
százalékra csökkent. Nem véletlenül, 
ugyanis míg 2007-ben a Romániában 
értékesített új személygépkocsik szá-
ma 300 000 körül volt, az az elmúlt 
esztendőben 95 000-re csökkent. Az 
idei statisztikai adatok még kedvezőt-
lenebb helyzetről tanúskodnak: 2011 
első félévében Románia részesedése az 
uniós autópiacban alig 0,39 százalékos 
volt. Míg 2007-ben az utólag csatlako-
zott 15 ország autópiacában Románia 
26,9 százalékkal részesedett, az 2011-
re 7,6 százalékra csökkent. 

Vessünk egy pillantást az ACEA 
statisztikája tartalmazta unión kívüli 
három országra is. Hat hónap vi-
szonylatában mind Izlandon, mind 
Norvégiában és Svájcban növekedett 
az eladott gépkocsik száma, összes-
ségükben 8,3 százalékkal. De nem 
így júniusban, amikor is a megelőző 
esztendő azonos időszakához vi-
szonyítva 10 százalékos visszaesés 
mutatkozott. A legjelentősebb, 11,5 
százalékos Svájcban. Az alpesi or-
szágot egyelőre nem érintették meg 
alaposabban a nemzetközi pénzpiaci 
viharos szelek. 

A piaci elemzők szerint uniós 
szinten sem igen lehet számítani az 
autópiac jelentősebb mérvű fellen-
dülésére. Ám vannak olyan országok, 
amelyek esetében megmutatkoztak a 
kedvezőbb fordulat jelei. Ezek nagy 
többsége azonban nem számít fon-
tosabb szereplőnek a piaci mutatók 
alakulásának befolyásolása tekinte-
tében. Kivételt talán egyedül Né-
metország képez, ahol a hat hónapi 
statisztikai adatok igen biztatóak, 
10,5 százalékkal több új személygép-
kocsit értékesítettek, mint 2010 azo-
nos időszakában. Júniusban azonban 
ez ország esetében is bekövetkezett 
némi megtorpanás. Nevezetesen 0,3 
százalékos visszaesés. Ebből viszont 
nem lehet messzemenő következteté-
seket levonni, mert lehet, hogy csak 
egy pillanatnyi „zavarról” volt szó.

Uniós szintű hanyatlás

Máshol is pang 
a gépkocsieladás

A nagyival 
biztonságosabb autózni

Autószalonban. Rossz időket élnek

Nagyobb biztonságban van-
nak a gyermekek a nagy -
szülők autójában, mint 

a szülőkében, állapítja meg egy 
tanulmány. Az amerikai dr. Fred 
Henretig orvos által vezetett felmé-
rés 2003 és 2007 között 15 amerikai 
állam összes olyan balesetét meg-
vizsgálta, amelynek legalább egy 
12 éven aluli gyermek is részese 
volt. A balesetekben részt vett so-
főrökkel készített interjúk, illetve 
a statisztikai adatok azt mutatták, 
hogy a nagyszülőkkel kisebb esély-

lyel sérülnek meg a gyermekek. Ez 
azért meglepő, mert a 65 éven fe-
lüliek arányaiban több balesetben 
részesek, a tanulmány azonban 
nem a balesetek számát, hanem 
a sérüléseket vizsgálta. A mama, 
illetve a papa által vezetett autók 
ugyan több balesetet szenved-
nek, a gyermekek sérülései mégis 
jóval ritkábbak. Ez valószínűleg 
annak tudható be, hogy a nagy-
szülők óvatosabban próbálnak 
vezetni, amikor unokájuk is a fe-
délzeten van.

Autózó nagymama. Óvatosabbak az unokával

EgyElőrE 
Csak amErikában

„Áramkutakat” 
épít az IKEA

Az elektromos erőforrás-
sal hajtott négykerekűek 
széles körű elterjedésének 

egyik fő hátráltatója a megfele-
lő töltőállomások csekély száma, 
többen is vannak azonban, akik e 
probléma leküzdésén fáradoznak. 
Így például a jól ismert svéd bútor-
gyártó IKEA, amely a már kevésbé 
ismert ECOtality-vel karöltve saját 
áruházainak parkolóiban helyez el 
gyorstöltőket. Ezek képesek közel 
maximális töltöttséget biztosítani a 
villanyos modellek telepeinek, míg 
tulajdonosaik vásárolnak. A szó-
ban forgó állomásokat sajnos csak 
a tengerentúliak élvezhetik majd, 
az IKEA ugyanis kizárólag az 
Egyesült Államok nyugati részén 
található néhány áruházát szereli 
fel elektromos töltőállomásokkal.


