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Jelentősen csökkent az újautó-
értékesítés az előző évhez ké-
pest, bár az egyterűek, valamint 
a luxusautók piaca megerősö-
dött. A használt autók esetében 
még rosszabb a helyzet: fele any-
nyit adtak el, mint a tavaly.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Júliusban a hivatalos statisz-
tikai adatok szerint 8501 új 
személygépkocsit írattak be a 

forgalomba, ami 18,11 százalékkal 
kevesebb, mint a 2010 azonos hó-
napjában bejegyzettek száma. Így 
hét hónap viszonylatában összesen 
40 259 új személygépkocsit jegyez-
tettek be, ami a megelőző esztendő 
azonos időszakához viszonyítva 
14,37 százalékos visszaesést jelent. 
A fenti adatok tükrében most már 
biztosra vehető, hogy az idei gép-
kocsieladások száma még a 90 000-
et sem fogja elérni. A szakelemzők 
szerint a potenciális vásárlók kivár-
nak, és az is lehet, hogy lemonda-
nak vásárlási szándékaikról, többek 
között amiatt, hogy kedvezőtlenül 
alakult a lej/euró árfolyam, s annak 
tendenciája egyre inkább kiszámít-
hatatlanná válik. Ugyanakkor a la-
kosság vásárlóereje nemhogy javult 
volna, hanem tovább gyengült. 

Az autópiac jelentős visszaesé-
sével egyidejűleg változás követke-
zett be a vásárlói referenciákban is, 
olyan értelemben, hogy az érdeklő-
dés a drágább és viszonylag drágább 
járművek irányába mozdult el. En-
nek is megvan a maga magyarázata: 
sokan azok közül, akik gépkocsit 
vásárolnak, tehetősebbek, számuk-
ra már hiúság kérdése is az, hogy 
milyen márkájú gépkocsival furi-
káznak, de ugyanakkor a viszonylag 
kisebb jövedelemmel rendelkezők is 
megfontolják, hogy érdemesebb-e 
egy esetleg drágább, de „tartósabb” 
gépkocsit vásárolni.

A már említett visszaesés körül-
ményei közepette is az egyterűek 
esetében az elmúlt esztendő ha-
sonló időszakához viszonyítva az 
eladások száma 31 százalékkal nö-
vekedett, a SUV-ok esetében pedig 
25 százalékkal. Nem így a mini és 
a kis kategóriába tartozó személy-
gépkocsik esetében, amelyeknél a 
visszaesés 14, illetve 30 százalékos 
volt. Még nagyobb, nevezetesen 50 
százalékos a középkategóriába tar-
tozó személygépkocsik esetében.

A maga nemében már-már 
meglepő, hogy a nagy géposztály-
ba tartozó, luxus kategóriájú gép-
kocsik tekintetében 70 százalékos 
növekedés mutatkozott. Ez viszont 
nemigen befolyásolja a hazai autó-

piac alakulását, mert a jelentős nö-
vekedési arány ellenére is abszolút 
számban kifejezve összesen 400, 
ebbe a kategóriába tartozó gépko-
csiról van szó. És hogy mennyire 
érzékeny a piac az árak alakulásá-
ra, azt tükrözi az a tény is, hogy a 
mini osztályban az esztendő első 
hét hónapjában a Fiat Panda ke-
rült az első helyre, trónfosztottá 
téve a Chevrolet Sparkot. Ez job-
bára azzal magyarázható, hogy az 
idén dobták piacra a Chevrolet új 
generációját, de drágábban, mint 
elődjét, s ilyenképpen csökken az 
az iránti érdeklődés.

És ha már a piac szerkezeténél 
tartunk, érdekes jelenségként em-
líthető meg az is, hogy az idén az 
igazi vesztes a Ford Fiesta, amely-
ből 2010 hasonló időszakában 
1800-at sikerült eladni, az idén 
pedig alig 750-et. Egyébként a 
legnagyobb vesztes a Ford, amely 
esetében minden modelljéből ke-
vesebbet értékesítettek, mint az 
elmúlt év hasonló időszakában, 
kivételt csupán a Ford C-Max ké-
pez, amelyből többet sikerült elad-
ni, mint az előző esztendőben. Az 
import gépkocsik esetében az el-
adási statisztikát az idén is a Skoda 

Octavia vezeti, azt követi a Renault 
Symbol (együtt a Clióval), majd a 
Volkswagen Golf és az Opel Astra 
Classic. Ez a négy márka, illetve 
modell az értékesített új import 
személygépkocsiknak több mint 
50 százalékát teszi ki. 

A használt gépkocsik tekinteté-
ben még nagyobb arányú visszaesés 
mutatkozott az esztendő első hét 
hónapjában: összesen 50 629 ilyen 
személygépkocsit írattak be a for-
galomba, 44,78 százalékkal keve-
sebbet, mint a megelőző esztendő 
azonos időszakában. A listavezető 
12 000 gépkocsival az Opel volt, 
azt követte 11 600-zal a Volkswa-
gen és 6100-zal a Ford.

Az eladási statisztikákból az is 
kikövetkeztethető, hogy egyelőre 
igen nagyszámú azon értékjegyek 
száma, amelyek felhasználására még 
nem került sor. Ezek tekintetében 
is kitapintható a vásárlók, illetve az 
eladók kivárása. Amennyiben egy 
adott időszakban nagyobb volume-
nű értékjegy fog „megtestesülni” új 
gépkocsiban, az hozzájárulhat az 
eladásszám megugrásához. De a 
végeredményt ez sem befolyásol-
hatja majd döntő mértékben, azaz 
amint már arra utaltunk, biztosra 
vehető, hogy az idén kevesebb új 
gépkocsi értékesítésére kerül sor, 
mint a tavaly. 

VisszAesés JúliusbAn is

Viszik a Pandát, de még jobban a SUV-ot

MArAd A Vászontető

Jövő nyáron érkezik a nyitott VW Bogár

Az újkori Volkswagen beetle 
második generációja az ősz 
folyamán kerül az európai ke-
reskedésekbe, azonban akinek 
a nyitható tetejű változatra 
fáj a foga, annak várnia kell a 
következő kabriószezonig. Az új 
beetle Cabrio ugyanis 2012-ben 
mutatkozik be, a már jól megszo-
kott vászontetővel és a már meg-
ismert motorokkal.

Újra divatba hozta a retró for-
mákat a New Beetle 13 éve 
ú, ezt a hullámot meglova-

golva lett sikeres az új MINI vagy 
éppen a legretróbb Fiat 500. Ahogy 
az első generációból, úgy a vadonat-
új Bogárból is készül nyitható tetejű 
változat – számol be az a5.hu.

Az új Beetle formavilágának 
legnagyobb újdonsága, hogy a tető 
sokkal laposabb lett, ez pedig biz-

tosan hatással lesz majd a Cabrio 
formájára is, így az is kevésbé lesz 
púpos. A Volkswagen viszont ma-
rad a jól bevált vászontetős megol-
dásnál, amely nemcsak könnyebb 
és olcsóbb, mint a fémtető, hanem 
kevesebb helyet foglal, így a cso-
magtartóból kevesebbet kell felál-
dozni a nyitható tető kedvéért. A 
Volkswagen a Beetle Cabrióval is 
a fiatalabb generációt szemelte ki 

magának, és a gyár reményei szerint 
jelentősen csökken majd a modellt 
vásárlók átlagos életkora, ráadásul a 
laposabb kialakítás miatt több férfi 
vásárlót szeretnének maguknál tud-
ni. A tetőt kivéve a Beetle techniká-
ján nem változtatnak. Az 1.2-es TSI 
105 lóerőt, az 1.4-es 160-at, a 2.0-s 
pedig 200-at teljesít, míg az 1.6 és 
2.0 literes dízelek 105, illetve 140 
lóerősek lesznek. Még nem vehető 
biztosra, hogy a nyitott változatból 
is készül sportos R változat, amely a 
hírek szerint 270 lóerős lesz.

A Volkswagen Beetle Cabrióval 
már jövő nyáron találkozhatunk az 
utakon, és a hírek szerint a Beetle R 
is 2012-ben mutatkozik be. 

A városi terepjárók esetében az eladási mutatók 31 százalékkal növekedtek

A Logan új középkonzola. Európai álom

Az új Volkswagen Beetle. Frissített retró formák

dél-AMerikAi igények

Megújult a Logan 
– Brazíliában

Brazíliában eddig egyliteres (72 
LE) és 1,6 literes (90 LE) mo-
torral volt elérhető a Logan, 

mostantól már a tizenhat szelepes 
1,6-os (112 LE) is választható.

Az autó megkapta az új közép-
konzolt, ami már mentes az ablak-
emelő kapcsolóktól, és dupla DIN 
méretű fejegységnek is elég helyet 
kínál. Említést érdemel még, hogy 
a nagyobb motorhoz felár ellené-
ben négyfokozatú automatikus 
váltót is adnak – Európában még 
mindig nincs hír arról, hogy elér-
hetővé teszik-e ezt az extrát. Kívül 
új dísztárcsák és könnyűfém felnik 
jelentik az újdonságot.

A tetőt kivéve a Beetle 
technikáján nem vál-
toztatnak. Az 1.2-es 
TSI 105 lóerőt, az 1.4-
es 160-at, a 2.0-s pedig 
200-at teljesít, míg az 
1.6 és 2.0 literes dí-
zelek 105, illetve 140 
lóerősek lesznek. Még 
nem vehető biztosra, 
hogy a nyitott változat-
ból is készül sportos R 
változat, amely a hírek 
szerint 270 lóerős lesz.


