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A ROMÁNIAI GÉPKOCSIGYÁRTÓK ÉS -IMPORTŐRÖK EGYESÜLETE A KORMÁNY SEGÍTSÉGÉT VÁRJA

Padlófék után araszol az autópiac

Az első fél évben változatlanul a Dacia volt a legnépszerűbb a romániai lakosság körében

Meredek lejtőre került az idei 
első fél évben a romániai 
autópiac: hatalmas visszaesést 
könyveltek el mind az eladások, 
mind a gyártás terén. Júniusban 
aztán az előző hónaphoz képest 
látványosnak mondható növe-
kedést regisztráltak az ágazat-
ban érintett vállalkozások, éves 
összevetésben viszont még min-
dig alacsonyabbak a számok. A 
Gépkocsigyártók és -Importőrök 
Egyesülete tízpontos beadvány-
ban kéri a kormány segítségét.

 » BÁLINT ESZTER

A romániai autópiac 31,8 szá-
zalékkal zsugorodott az idei 
első fél évben 2019 azonos 

időszakához viszonyítva – közölte 
a Gépkocsigyártók és -Importőrök 
Egyesülete (APIA). Júniusban ugyan-
akkor már egy felfelé ívelő görbét fi -
gyelhetünk meg az előző hónaphoz 
mérten: az idei év hatodik hónapjá-
ban 11 955 gépjárművet – személy-

gépkocsi, teherszállító jármű, kis-
busz és busz – írtak be a forgalomba, 
ami 38,9 százalékkal meghaladja a 
májusi szintet. Tény viszont, hogy 
26,6 százalékkal elmaradt az előző 
év azonos időszakában regisztrált 
szinttől, akkor ugyanis 16 280 jármű-
vet jegyeztek be.

Ami a személygépkocsikat illeti, 
az első félévben 30,7 százalékkal 
zsugorodtak az eladások az előző 
esztendőhöz mérten, júniusban pe-
dig az éves szintű visszaesés 27,5 
százalékos volt.

Továbbra is a Dacia
a legnépszerűbb
Az év első hat hónapjában ugyan-
akkor változatlanul a Dacia volt a 
legnépszerűbb a romániai lakos-
ság körében: a román gyártó 14 
574 autója talált gazdára, ami 29,8 
százalékos piaci részesedést hozott 
számukra. Messze lemaradva a má-

sodik a Volkswagen 3915 eladott 
személygépkocsival és 8 százalékos 
piaci részesedéssel, a harmadik 
pedig a Škoda 3877 autóval és 7,9 
százalékkal. Eközben 3659 Renault 
talált gazdára, ami 7,5 százalékot 
jelent a piacból, a Hyundai által 
értékesített 3494 egység 7,1 száza-
lékot hozott.

Modellekre bontva: a pódiumon 
kizárólag Daciákat találunk. To-
vábbra is a Dacia Logan (6195 el-
adott autó) a legkelendőbb, majd a 
Dacia Duster (3789) és a Dacia San-
dero (3406) következik. A Renault 
Clio (1553) a negyedik, az ötödik pe-
dig a Škoda Octavia (1529).

A dízelek népszerűsége amúgy 
2020 júniusában erős zsugorodás-
nak indult: a piaci részesedésük 
mindössze 22,7 százalékos volt, 
miután áprilisban 43 százalékot, 
májusban 27,7 százalékot tett ki az 
arányuk. A múlt hónapban mért 
visszaesés azonban nem volt elég 
ahhoz, hogy féléves összevetésben 
is csökkenésről beszélhessünk: a 
január–június időszakban 29 szá-
zalékos volt a gázolajjal működő 
autók aránya az egy évvel korábban 
regisztrált 28,4 százalék után.

Amúgy az első félév fölényesen a 
benzines autóké volt, amelyek piaci 
részesedése elérte a 65,1 százalékot, 
igaz, ez visszaesést jelent a tavalyi 
67,6 százalékhoz mérten. A zöld, 
azaz elektromos vagy hibrid autók 
eladása eközben 2,7 százalékkal bő-
vült a tavalyi első félévhez képest.

Az vásárlók kilétét vizsgálva kide-
rül, 60 százalékban jogi személyek 
és 40 százalékban magánszemélyek 
vásároltak személygépkocsit a 2020. 
január–június időszakban.

Lejtmenetben a román márka, 
lendületben a Ford
Az autóértékesítéshez hasonló tren-
det fi gyelhetünk meg a romániai au-
tógyártás területén is: miközben az 
első félév  kapcsán meredek lejtme-
netről beszélhetünk, júniusban már 
jobb adatok érkeztek a májusinál, 
de rosszabbak az előző év hatodik 
hónapjában regisztráltnál.

A Romániai Gépkocsigyártók 
Egyesületének (ACAROM) friss 
adatai szerint a 2020. január–júni-
us időszakban 187 717 autó készült 
Romániában, 28,8 százalékkal, 
vagyis több mint 75 ezer egységgel 
kevesebb, mint az előző év azonos 
időszakában, szakértők szerint pe-
dig ezt a visszaesést – a helyi és az 
európai piac alakulását látva – már 
nem lehet behozni az év végéig.

A Dacia Duster modellből külön-
ben 80 631-et, vagyis 44 százalék-
kal kevesebbet, a Dacia Sanderóból 
pedig 11 45-et, vagyis 35 százalék-
kal kevesebbet gyártottak. A leg-
népszerűbbnek számító Loganból 
eközben 15 059-et, azaz „alig” 18,75 
százalékkal kevesebbet.

Eltérő trenden volt viszont a 
Ford, a craiovai üzemben 7556 au-
tót gyártottak az első fél évben, ami 
5,52 százalékkal meghaladja az egy 
évvel korábbi szintet. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az idén in-
dult el az EcoSport mellett a Puma 
modell gyártása a dél-romániai 
gyárban, és több mint 1000-rel nőtt 
az alkalmazottak száma is.

Júniusban aztán gázt adott a Da-
cia is, májushoz képest növekedett 
a romániai autógyártás, de a Ford 
két modellje mellett hiába gördült 
le a gyártósorokról több Logan is, a 
tavalyi év hatodik hónapjához ké-
pest így is csaknem 20 százalékos a 
zsugorodás. 

Mentenék a menthetőt,
a kormány segítségét várják
Ilyen körülmények között a Gép-
kocsigyártók és -Importőrök Egye-
sülete a kormány segítségét kéri, 
egy tíz pontból álló beadvánnyal 
fordultak a bukaresti kabinethez, 
próbálva meggyőzni az illetékese-
ket, hogy csak ezeknek a feltéte-
leknek a  teljesülése mellett kerül 
vissza a koronavírus-járvány előtti 
szintre az ország bruttó  hazai ter-
mékének (GDP) számottevő részét 
biztosító ágazat.

Kéréseik között egyebek mellett 
szerepel a szektor alkalmazottai-
nak biztosított koronavírus-teszte-
lési program; egy, a hatóságok gép-
kocsiparkjának felújítását célzó 
program; a 2021-es Roncsautó- és 
Roncsautó Plusz programok idő-
ben történő előkészítése; az autók 
forgalomba íratásának decentrali-
zációja, lehetővé téve ezt az autó-
szalonok számára is, ahogyan az 
más európai országokban is zajlik.

Az APIA ugyanakkor a zöldau-
tók piacának fellendítése terén is 
a kormány segítségét várja, mint 
ahogy azt is kérik, hogy teremtsék 
meg az általános törvényi keretet 
ahhoz, hogy a romániai megyei 
jogú városok olyan zónákat jelöl-
hessenek ki, ahová csak az ala-
csony károsanyag-kibocsátású jár-
művek hajthatnak be.

A használt autókat értékesítőkre 
– legyenek magánszemélyek vagy 
cégek – eközben a szakmai szövet-
ség adó kivetését kéri, ami számítá-
saik szerint évi 700 millió eurónyi 
extra bevételt hozna a román ál-
lamkasszába.

 » Kéréseik 
között szerepel a 
szektor alkalma-
zottainak biztosí-
tott koronaví-
rus-tesztelési 
program; egy, a 
hatóságok gép-
kocsiparkjának 
felújítását célzó 
program; a 2021-
es Roncsautó- 
és Roncsautó 
Plusz programok 
időben történő 
előkészítése; az 
autók forgalom-
ba íratásának 
decentralizáció-
ja, lehetővé téve 
ezt az autószalo-
nok számára is, 
ahogyan az más 
európai orszá-
gokban is zajlik. 

 » Eltérő tren-
den volt viszont 
a Ford, a craiovai 
üzemben 7556 
autót gyártottak 
az első fél évben, 
ami 5,52 száza-
lékkal meghalad-
ja az egy évvel 
korábbi szintet. 
Ám idén indult 
el az EcoSport 
mellett a Puma 
modell gyártása 
a dél-romániai 
gyárban, és több 
mint 1000-rel 
nőtt az alkalma-
zottak száma is. 

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

 » RÖVIDEN

Alkotmánybírósági igen
a gyerekpénz megduplázására
Az alkotmánybíróság tegnap úgy 
határozott, hogy alkotmányos 
a gyerekpénz megkétszerezését 
augusztus elsejéig elhalasztó 
2020/2-es sürgősségi kormányren-
delet hatályon kívül helyezéséről 
szóló törvény. A parlament által 
elfogadott törvény elutasította a 
kormány által év elején elfogadott 
2020/2-es sürgősségi kormányren-
deletet, amely február elsejéről 
augusztus elsejére halasztotta 
a gyerekpénz megduplázását. 
A taláros testület megalapozat-
lannak tartotta és elutasította a 
kormány által benyújtott kifogást, 
és megállapította, hogy a rendele-
tet elutasító törvény alkotmányos. 
A döntéssel az alkotmánybíró-
ság zöld jelzést ad a 2–18 éves 
korosztálynak járó gyerekpénz 
megduplázásának. A gyerekpénz 
összege így 300 lejre nő.

Mínuszban a közvetlen
külföldi tőkeberuházások
Az idei első öt hónap után is ne-
gatív értéktartományban marad-
tak a romániai külföldi közvetlen 
tőkeberuházások, amelyeknek 
értéke mínusz 338 millió euró 
volt az előző hónapban jegyzett 
mínusz 454 millió euró után – 
közölte a Román Nemzeti Bank 
(BNR). Ehhez képest tavaly az 
első öt hónapban 2,059 milliárd 
euró volt a külföldi tőkeberu-
házások értéke. Az idei első két 
hónapban még 409 millió euró 
külföldi működő tőke áramlott 
a román gazdaságba, az első 
negyedév végén azonban már ne-
gatív értéktartományba kerültek 
a külföldi tőkeberuházások a ko-
ronavírus-járvány kitörése miatt. 
Akkor mínusz 551 millió eurót 
jegyeztek. Amint arról korábban 
írtunk, tavaly egész évben 5,296 
milliárd euró külföldi közvetlen 
tőkeberuházást jegyeztek, amely 
a legmagasabb érték a 2008-ban 
kirobbant nemzetközi gazdasági 
válság óta. 

Csaknem harmadával
visszaesett az ipari termelés
Májusban a nyers adatok sze-
rint 30,6 százalékkal csökkent 
a román ipari termelés az egy 
évvel korábbihoz képest – derül 
ki az Országos Statisztikai Intézet 
(INS) legfrissebb adatsoraiból. 
A szezonális és naptárhatással 
kiigazított adat szerint a vissza-
esés 28 százalékos volt, ugyanak-
kor májusban az előző hónaphoz 
mérten a nyers adatok szerint 22,2 
százalékkal nőtt az ipari termelés, 
a szezonális és naptárhatással 
kiigazított érték szerint pedig 15,1 
százalékkal. Az első öt hónapban 
az ipar kibocsátása 17,4 százalék-
kal csökkent az előző év azonos 
időszakához mérten, a kiigazított 
adat szerint 17,2 százalékos volt a 
visszaesés. 

 1 euró       4,8433
1 dollár      4,2377
 1 svájci frank 4,5111
1 font sterling 5,3434
100 forint 1,3686

Valutaváltó




