
Az már közismert, hogy Ro-
mániában a megelőző esz-
tendőhöz hasonlóan az idén 
is negatív trend érvényesült 
a gépkocsipiacon, azaz folya-
matosan csökkent az eladott 
személygépkocsik száma. Így 
az esztendő első nyolc hónap-
jában 49 020 új személygép-
kocsit írattak be a forgalomba, 
11,7 százalékkal kevesebbet, 
mint 2010 azonos időszakában. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Kétféle statisztika létezik, az 
egyik a forgalomba beírás-
ra, a másik pedig az értéke-

sített gépkocsik számára vonatkozik. 
A kettő között rendszerint jelentős 
eltérés mutatkozik. S ez annak okán, 
mert nem egy esetben az adott jár-
mű bejegyeztetésére a megvásárlást 
követően több hétnek is el kell tel-
nie. Ilyenképpen pedig akár ellent-
mondásos helyzet is kialakulhat. Így 
például az augusztusi eladási statisz-
tikában 6500 új személygépkocsi 
szerepel, nyolc százalékkal kevesebb, 
mint a megelőző esztendő azonos 
hónapjában. De a forgalomba beírt 
gépkocsik száma közel 8800 volt, 
ami három százalékkal több, mint 
a megelőző hónapban. Júliusban vi-
szont kevesebb gépkocsit írattak be 
forgalomba, mint júniusban, ugyan-
akkor az eladási statisztikában nyolc 
százalékkal több szerepel, mint 2010 
júliusában. 

Függetlenül attól, hogy a gép-
kocsi-bejegyeztetési vagy -eladási 
statisztikát szemrevételezzük-e, a 
tények tények maradnak: egyre 
kevesebb új személygépkocsi talál 
gazdára. De ez nemcsak romániai 
jelenség. Az Európai Autógyár-
tók Egyesülete (ACEA) a minap 
hozta nyilvánosságra az Európai 

Unióra vonatkozó eladási szám-
adatokat. Ezek szerint az Unió 
szintjén az esztendő első nyolc 
hónapjában mintegy 8 889 000 
új személygépkocsit írattak be a 
forgalomba, 1,3 százalékkal ke-
vesebbet, mint 2010 azonos idő-
szakában. A piaci szempontból 
jelentősnek minősíthető országok 
legtöbbjében komoly visszaesés 
érződik továbbra is. Így például 
Spanyolországban 22,2 százalék-
kal kevesebb új személygépkocsit 
jegyeztettek be, mint 2010 első 
nyolc hónapjában, Olaszország-
ban 12 százalékkal, Angliában 
pedig 6,1 százalékkal. Románia 
a maga 11,7 százalékos visszaesé-
sével ugyancsak a negatív előjelű 
ranglista „élbolyában” található.

Vannak azonban olyan orszá-

gok is, ahol a gazdasági válság elle-
nére is növekedett az értékesített 
új gépkocsik száma. Ezek között 
van Németország, ahol a megelő-
ző esztendő azonos időszakához 
viszonyítva 11,2 százalékkal több 
járművet írattak be a forgalomba, 
vagy Svédország, ahol 11,5 szá-
zalékkal bővült a piac. Érdekes 
tényként említhetjük meg, hogy 
a balti országokban igen jelentős 
arányban nőtt az eladott új sze-
mélygépkocsik száma, de az euró-
pai piaci részesedés tekintetében a 
három balti ország elhanyagolha-
tó tényező, ugyanis havi átlagban 
még csak 1000–1000 gépkocsit 
sem értékesítenek azokban. És 
van egy másik érdekes jelenség 
is: viszonylag jelentős mértékben 
növekedett az eladott gépkocsik 

száma azokban az európai orszá-
gokban, amelyek nem tagjai az 
Európai Uniónak. Így például 
Norvégiában 8,5 százalékkal.

A piac egy helyben topogá-
sának a márkák tekintetében is 
léteznek vesztesei és nyertesei. Az 
általános visszaesés ellenére így 
például az Unió szintjén 2010 
azonos időszakához viszonyítva 
8,6 százalékkal több Skoda már-
kájú személygépkocsit sikerült ér-
tékesíteni, 14,8 százalékkal több 
Nissant, 8,3 százalékkal több 
Hyundait és 6,5 százalékkal több 
Volkswagent. És kik a vesztesek? 
Többek között a Renault, en-
nek a márkának 11,6 százalékkal 
csökkent a piaci forgalma, a Fi-
atnak 18,6 százalékkal, a Mazdá-
nak 24,5 százalékkal, de nemigen 

dicsekedhet a Dacia sem, amely 
esetében a statisztika szerint 8,2 
százalékos volt a visszaesés.

Az esztendő végéig még há-
rom hónap van. Javulhat-e a hazai 
eladási statisztika? Ebben a te-
kintetben megoszlanak a vélemé-
nyek: vannak olyan elemzők, akik 
szerint a tavalyinál is gyengébb 
eredménnyel zárul a 2011-es év, 
de olyanok is, akik továbbra is 
optimisták. E vonatkozásban pe-
dig azt tartják szem előtt, hogy a 
becslések szerint még mintegy 30 
000 értékjegy vár felhasználásra. 
Ha háromra számítunk egy sze-
mélygépkocsit, akkor is 10 000-es 
„tartalékkal” számolhatunk. Ez 
nem kevés. Egyelőre azonban az 
értékjegyek piaca is pang. Vannak 
ugyan potenciális vásárlók, de az 
alulkínálat okán üzletkötés ke-
vésbé. Valószínűsíthető viszont, 
hogy az elkövetkező hetek során 
akár 1000–1200 lejes áron is 
megvásárolhatók lesznek az ér-
tékjegyek. Továbbá vannak olyan 
vélemények is, hogy egyes poten-
ciális vásárlók kivárnak, nevezete-
sen az újabb modellek megjelené-
sére. Mire is számíthatnak? Most, 
hogy lezárult a frankfurti szalon, 
nagyjából azt is tudni lehet, hogy 
az év végéig, illetve a jövő eszten-
dő első hónapjaiban ténylegesen 
mi is jelenik meg a hazai autópi-
acon. A ráncfelvarrottak közül 
biztosra vehető, hogy még ebben 
az esztendőben Romániában is 
megvásárolható lesz a Fiat Panda, 
a Renault Twingo, az Opel Astra 
GTC, a Hyundai i30, a Honda 
Civic és a Kia Rio. Az új model-
lek közül előreláthatólag meg fog 
jelenni a hazai piacon a Mazda 
CX-5, a Citroën DS5, a Chev-
rolet Malibu, a Hyundai i40 és a 
Volkswagen up!

Újdonságok a Frankfurti Autószalonon. Egyes vásárlók kivárnak az új modellek piaci megjelenéséig fotó: germancarforum.com
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NépsZáMlálás

Az RMDSZ ingyenesen hívható telefonvonalat működtet a 
népszámlálás lebonyolításáig. 

Az országos zöld szám: 0800–802009.
A népszámlálásról bővebb információ az alábbi elérhetősége-

ken kapható. Problémákat bejelenteni ugyanitt lehet.

Csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A. szám.
Dajka Tünde 0266–315710, 0266–317678, hétköznapokon 8–16 óráig.
Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 23. szám.
Tamás Mónika 0266–364086, hétköznapokon 8–16 óráig.
Székelyudvarhely, Városháza tér 5/5. szám.
Nagy Enikő 0266–213561, hétköznapokon 9–15 óráig.


