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Húsz évvel ezelőtt még dübörgött 
a gépjárműgyártás Brassóban, Bu-
karestben, Câmpulung Muşcelen, 
Craiován, Temesváron és Mioveni-
ben. Készültek haszongépjárművek 
is: TV furgon, platós Aro és Dacia, 
különböző kapacitású teherautók, 
sőt még mentőautók is. A 90-es 
évek privatizációi azonban e szek-
torban sikertelennek bizonyultak, 
és egymás után mentek csődbe 
ezek a vállalatok. Volt viszont, aki 
megúszta – például az Argeş me-
gyei gyár, melynek ugyan csak 
részben sikerült betöltenie az űrt, 
de szinte megszakítás nélkül gyár-
tott különböző típusú haszongépjár-
műveket.
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Az idei esztendő első felében 
Romániában 13 400 haszon-
gépjármű gurult le a gyárak 

szerelőszalagjairól, 2 százalékkal több, 
mint a megelőző esztendő azonos idő-
szakában. Igaz, csak könnyű – 3,5 ton-
na alatti – autók, és ezekből jelenleg is 
csak három modellt gyártanak: a Da-
cia Logan VAN-t, a Dacia Logan Pick-
Upot és Ford Transit Connectet. Az 
előbbi kettőből 8700-at raktak össze, 
Craiován a Fordból pedig 4700-at. A 
Dacia modellek mennyisége 14 szá-
zalékkal csökkent, ezzel szemben 50 
százalékkal növekedett a Fordoké. Az 
előzetes becslések szerint az idén Ford 

Transit Connectből 9000–9500-at 
gyárthatnak le, a Dacia modellekből 
pedig mintegy 18 ezret. Így összessé-
gében a növekedés kizárólag a Ford 
javára írható, mert a Dacia esetében 
jelentős visszaesésre lehet számítani.

A dolgok ilyenszerű alakulása 
már-már arra enged következtetni, 
hogy ismét válaszút előtt áll a hazai 
haszongépjármű-gyártás. Azt ugyan-
is már hivatalosan is bejelentették, 
hogy a Dacia Logan VAN gyártását 
2012-ben megszüntetik, Dacia már-
kanéven egy más modellű haszon-
gépjárművet fognak összeszerelni, 
de azt már a marokkói Tangerben. 
A Logan Pick-Up tekintetében még 
nem született döntés, de nem ki-
zárt, hogy 2012 folyamán annak a 
gyártásával is felhagynak. Ilyen kö-
rülmények között pedig egyetlen 
haszongépjárműgyártó marad a pia-
con, a craiovai, ahol annak ellenére, 
hogy előzetesen bejelentették ennek 
a modellnek a megszüntetését, egy-
előre erre nem kerül sor. Egyes érte-
sülések szerint azonban nem kizárt, 
hogy 2012 vagy 2013 folyamán en-
nek a haszongépjárműnek a gyártá-
sát áthelyezik a Ford spanyolországi 
leányvállalatához. 

Az idén legyártott Ford Transit 
Connect haszongépjárműveket 
egyébként teljes egészében expor-
tálták, a Dacia modellek esetében a 
legyártott 8700-ból 7100-at expor-
táltak, s e tekintetben is visszaesés 

mutatkozott a megelőző esztendő 
azonos időszakához viszonyítva, ne-
vezetesen 16 százalékos. 

De mi a helyzet a patinás hírnevű 
brassói tehergépkocsigyár háza táján? 
Sok viszontagságon ment át az utóbbi 
20 év során, többször is megpróbál-
koztak privatizálással, majd sor került 
az adósságok okán kényszervégrehaj-
tásra, illetve a termelés szünetelteté-
sére. 2004-ben átkerült a közismert 
üzletember, Ioan Niculae cégcsoport-
jának az érdekeltségébe, s 2006-ban 
megkezdték különböző modellek 
gyártását. Tulajdonképpen nincs szó 
sorozatgyártásról, hanem jobbára 
egyedi megrendelések teljesítéséről. 
Ezzel is magyarázható az, hogy az el-
múlt esztendőben ennek a gyárnak az 
üzleti forgalma alig 33 millió lejt tett 
ki. Az idén a Roman Rt. 80 járművet 
szállított le, köztük billenős teher-
gépkocsit, nyerges vontatót, beton-
szállítót, kőolajipari célgépjárművet, 
valamint katonai szállítóeszközöket. 
Ezek kapacitásai 25 tonnától 57 ton-
náig terjednek. Jelenleg folyamatban 
van két nehézgépjármű gyártásának 
az előkészítése – 32, illetve 60 ton-
nás teherbírású szállítóeszközökről 
van szó. Ezek gyártását még ebben 
az esztendőben megkezdik. Hogy 
ténylegesen hány járművet is fognak 
legyártani, azt még pontosan nem 
tudni, de a gyár illetékesei szerint azok 
száma meg fogja közelíteni a 100-at. 
Nem sok.
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Kicsire sem adnak
ExTráK fApADos áron

Olcsóbb lett az autó

2010-ben az Európai Unió 
szintjén az új gépkocsik árai 
átlagosan 2,5 százalékkal csök-

kentek az Európai Bizottságnak egy 
nemrégi jelentése szerint. Legjelen-
tősebb mértékben Szlovákiában 17 
százalékkal, Bulgáriában pedig 
13 százalékkal. Egyébként az unió 
24 országában csökkentek az új gép-
kocsik árai, köztük van Románia is, 
amely esetében a csökkenés 2,3 szá-
zalékos volt. Ugyanakkor három or-
szágban növekedtek: Portugáliában 
2,6 százalékkal, Olaszországban és 
Máltán pedig 0,2–0,2 százalékkal. 

Az árak alakulása kapcsán a ha-
zai forgalmazók arra panaszkodnak, 
hogy a kedvezménynyújtás lehetősé-
gét, illetve terhét a gyártók egyre in-
kább rájuk hárítják át. Ez a folyamat 
szerintünk 2009-től érződik, s emi-
att a piaci pozíciók megőrzése érde-

kében a hazai forgalmazók rákény-
szerültek a nyereségrésük lecsök-
kentésére. A gyártók esetleg azzal 
értenek egyet, hogy az alapáron 
leszállított gépkocsikba valame-
lyes pluszfelszereltséget biztosítsa-
nak (par kolásérzékelő, riasztó vagy 
esetleg alufelni). Ez tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy a „fapadoshoz” ké-
pest némileg jobban felszerelt gép-
kocsit kínálnak alapáron. Továbbá 
a forgalmazók azért is neheztelnek, 
hogy az opciós listákon szereplő 
pluszfelszereltség esetében túl nagy 
a várakozási idő, egyes gyártók nem 
bizonyulnak rugalmasnak a potenci-
ális ügyfelek ilyen jellegű igényeinek 
kielégítése iránt. A gyártók viszont 
azzal érvelnek, hogy a különleges 
igények számbeli csökkenése okán 
számunkra gondot okoz azok opera-
tív kielégítése. 
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