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5 A magyarországi személygépkocsi kereskedések piaci felmérése

Ön a személygépkocsi piacon első ízben, a

PricewaterhouseCoopers által végzett, független kutatás

 eredményeit tartja a kezében.

A kutatás célkitűzése az volt, hogy felmérje ezen piaci szegmens

állapotát Magyarországon, a jelenlegi helyzete, fejlődése várható

iránya és az előrelátható fenyegetések  tekintetében.

Megfigyeléseink és a piaci szereplőkkel folytatott

 megbeszéléseink szerint eddig nem állt rendelkezésre  hitelesnek

tekinthető tanulmány, amely a leginkább érdekelt résztvevők,

tehát maguk az autókereskedők véleményét is magába foglalta

volna. Emiatt arra kértük őket, hogy a működésükkel összefüggő

 legfontosabb területeket jellemezzék, illetve hogy  határozzák

meg a legutóbbi piaci események hatását üzleti

tevékenységükre.

Például, hogy valójában milyen helyzetben is van a magyar

 személygépkocsi szegmens? Miként tudnak  megbirkózni az új

körülményekkel? Vajon a helyzet még mindig olyan jó, vagy már

olyan rossz, mint amilyennek tűnik?

Fenyegeti-e őket csőd a fokozott verseny miatt? Lehet-e
 egyáltalán még a nyereség termeléséről beszélni ebben az
 üzletágban? Vagy esetleg az autókereskedők pénzügyi helyzete

nem is annyira rossz, mint amilyennek tűnik, mialatt az új Uniós
szabályozások megfelelő alkalmazása hozzájárulhat a piac
fejlődéséhez? Meggyőződésünk, hogy elemzésünkben választ
talál majd e kérdések legalább némelyikére. 

Engedje meg, hogy kifejezzük reményünket, hogy elemzésünk
további  kiadásai – ezeket évente tervezzük  megjelentetni – a
jelenlegihez képest még több kereskedő részvételével készülnek
majd, ami a következő évekről szóló elemzéseket még
 átfogóbbá fogja tenni!

Bízunk benne, hogy jelentésünket informatívnak, érdekesnek
találja!

Armin Krug

Cégtárs

Autóipari vezető

Bevezetés

Tisztelt olvasó! 
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Regionális kilátások 

A globális pénzügyi válság

A világ gépjárműipara számára 2008 kétség kívül a legnehezebb év volt a második
világháború óta. Az Egyesült Államok ún. ’sub-prime’, azaz elégtelen fedezetű
jelzáloghitelezési piacáról kiinduló gazdasági válság mára a teljes pénzügyi szektoron
végigsöpört. Ez a vásárlói bizalom hirtelen csökkenéséhez vezetett, amely
 megsemmisítő hatást gyakorolt az új autók piacára és általában véve a gépjárműipari
ágazatra. Egyértelmű, hogy az amerikai piacot érte a legsúlyosabb csapás: 2008-ban a
 személygépkocsik értékesítése 40%-kal esett vissza és e jelentés megírásának idején a
3 nagy detroiti konszern hosszú távú pénzügyi kilátásai is kétségesek, hacsak nem
avatkozik be az Egyesült Államok kormánya. A válság Európában is nyilvánvaló,
különösen a kontinens nyugati felén. Itt az új személygépkocsik iránti kereslet
 októberben átlagosan 15,5%-kal zuhant, amely éves összevetésben 6%-os csökkenést
jelent. Az eladások számszerűen rögzített visszaesése a francia- és németországi 
7-8%-tól a spanyolországi 40%-ig terjedt. Mindezen adatok fényében világos, hogy a
válság átterjedt Európára.

A Közép-Kelet Európát érő hatás 

A romló gazdasági helyzet immár az idei jelentésünk középpontjában álló közép- és
kelet-európai országokat is érinti. Azonban elképzelhető, hogy a 2008-ra vonatkozó
összesített hatás mégsem lesz jelentős, mivel az év első három negyedéve aránylag
sikeresnek mondható az új autók értékesítése terén: az ACEA szerint 2007-hez képest
18%-os volt a növekedés. Kelet-Európa legnagyobb piacain (Oroszország,
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia) a pénzügy válság
teljes hatása így valószínűleg 2009-ig kevésbé lesz érezhető.  

Eddig Magyarország (-6%) és Románia (-2%) tapasztalta meg az eladások legmere-
dekebb visszaesését, amely még így is jóval mérsékeltebb volt, mint amit 
Nyugat-Európában figyelhettünk meg. Magyarországon a személygépkocsi piac már
évek óta hanyatlik, 2007-ben 5,8%-os csökkenés volt tapasztalható az új autók
értékesítésében. Az idei év eleve meglehetősen pesszimista kilátásokkal indult és az
előrejelzésekre további hatást gyakorol a globális pénzügyi és gazdasági válság. Tény,
hogy 2008  harmadik negyedévében a forgalomba helyezett személygépkocsik száma
negyedéves  összehasonlításban az ezredforduló óta a legalacsonyabb volt. 

Az elmúlt 2 év folyamán az Európai Unió tagállamai közül Romániában nőtt
 leggyorsabban az új járművek értékesítése. Összesen 312.532 új gépkocsit adtak el
2007-ben, ami 2006-hoz képest 26,3%-os növekedésnek felel meg. A növekedést
Románia EU-tagállamként eltöltött első évének, illetve a bővülő fogyasztásnak tudták
be. Az elmúlt évben azonban a használt autó behozatal emelkedése és a közelmúlt
hitelkorlátozásai változásokat indítottak el a gépkocsi piacon. Az új feltételek

1
Közép-kelet
európai jelentés
összefoglalója 



7 A magyarországi személygépkocsi kereskedések piaci felmérése

 stagnáláshoz, sőt, az új autó értékesítés visszaeséséhez vezettek. A tendencia
 ellensúlyozása érdekében a román kormány a 2.000 cm3-nél kisebb motorral szerelt, az
Euro 4 normákat teljesítő autók esetén jóváhagyta a szennyezési adó 2009.  december
31-ig tartó felfüggesztését. A járműipar képviselői úgy gondolják, hogy az
autóértékesítésre leginkább negatívan ható fő tényező a pénzügyi válság hitelezésre
gyakorolt hatása volt, hiszen például a Dacia autóinak hozzávetőlegesen 60%-át hitelre,
vagy lízingre vásárolják. Becslések szerint a román járműipari piac az eladások további
csökkenésével fog szembesülni a következő két év folyamán. 

Oroszországban, Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában az elmúlt kilenc
hónapban az új autó eladások emelkedéséről számoltak be, amely elsősorban a GDP
erőteljes növekedéséből fakadt. Az értékesítési trend az év közepén kezdett
 megfordulni, amikor a piacokon megjelentek a globális gazdasági lelassulás jelei. Az
árfolyam ingadozások és a hitellehetőségek elérhetőségével kapcsolatos problémák
voltak a piacokat befolyásoló legfőbb tényezők. A vásárlók azt tapasztalják, hogy egyre
nehezebben kapnak autóhitelt – a bankok által elutasított hitelkérelmek száma élesen
emelkedik, míg azok, akik kapnának ugyan hitelt, nagyobb kezdőrészletet és  magasabb
kamatot kénytelenek kifizetni.

Felmérésünk eredményei valamennyi vizsgált országban (Lengyelországban,
Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában) tükrözik ezeket a tendenciákat, az
autókereskedők többsége úgy gondolja, csekély remény van arra, hogy 
2009-ben növeljék eladásaikat. A bankok szigorítják hitelfolyósítási feltételeiket és a
vásárlók is nagyon óvatosak. Lengyelországban arra számítanak, hogy jelentősen
csökken a bankok hitelezése. A legnagyobb bizonytalanságot ezekben az  országokban
továbbra is a devizaárfolyamok jelentik, hiszen a kelet-európai országok többsége még
mindig nem az Eurózóna része, volatilitásuk pedig megbízhatatlanná teszi az
 előrejelzéseket. A helyzet ezen kívül nagy mértékben függ attól is, hogy vajon sikerül-e
helyreállítani a vásárlói bizalmat. 

A KKE piacokon tapasztalt események ellenére az új autók értékesítésében hosszabb
távon fenn kell, hogy maradjon a felívelő tendencia az első autót vásárlók magas
száma, illetve a nyugat-európainál magasabb  gazdasági növekedés miatt.

Hogyan fordítható le mindez az autókereskedések mindennapi működésére?

Amint ez regionális kutatásunkból is kiderül, a kereskedők egyre inkább tisztában
 vannak a piaci kockázatokkal, lehetőségekkel és folyton gyorsabban, hatékonyabban
képesek lefordítani ezeket konkrét intézkedésekre vállalkozásuk számára. Így a térség
egyes országaiban a márkakereskedői viselkedésben bekövetkező változások
fokozatosan láthatóbbá válnak és – a gazdasági lelassulás és a közelgő válság
fényében – valószínű, hogy sok márkakereskedő már elkezdte megtenni a lépéseket,
hogy vállalkozását megóvja a piac lelassulásától.

Tevékenységeik során az autókereskedők főként rövid távú rulírozó hiteleket  használnak
készletük finanszírozására. A jelenlegi gazdasági helyzet miatt ez a  finanszírozási forrás
korlátozottá és drágábbá vált, ami sok márkakereskedőt igen nehéz helyzetbe hozott
pénzforgalom tekintetében. Ahol továbbra is akadnak  rendelkezésre álló hitelkeretek,
ott a finanszírozó cégek egyre szigorúbb feltételeket szabnak a finanszírozáshoz.
Ráadásul az értékesítési volumenek csökkennek, a profit marzsok zsugorodnak, a
kamatlábak magasabbak és a rossz hitelek aránya emelkedik. Mindezek együttes
kezelése bármilyen vállalkozás számára komoly problémát  jelentene. A legnagyobb
túlélési eséllyel azok a kereskedők indulnak, akik több lábon álló termékportfolióval
 rendelkeznek, pl. márkaszervizekkel, gyorsjavító-műhelyekkel és utóértékesítési
 termékekkel.

Noha a tanulmányban részt vevő kereskedők (Magyarország kivételével) pénzügyi
helyzetüket viszonylag jónak ítélték meg, az eladások drámai mértékű lelassulását
nemigen látták előre, ez még alig került látóterükbe. Azok az autókereskedők pedig,
akik nem foglalkoznak az új autók értékesítésénél felmerülő bevételkieséssel, még
rosszabb túlélési esélyekkel számolhatnak.
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Konszolidáció

Mindent egybevetve érezhető, hogy 2009 nagyon nehéz lesz, valószínűleg további
 konszolidáció következik be az ágazatban – véleményünk szerint ez nem a kisebb
kereskedők nagyobbak általi felvásárlásában, hanem a vetélytársaik  összeomlására,
majd vagyonuk és márkáik alkalmi, piac alatti áron történő átvételére számító
kereskedők formájában fog megnyilvánulni. Ez igen fájdalmas folyamat lehet a piac sok
 szereplője számára. Indokoltan gondolhatjuk, hogy a konszolidálódás nyomán
 megjelenő autókereskedői csoportok szerepe jelentősebbé válik a nemzetközi  színtéren
is. Az a véleményünk, hogy a piac legkisebb szereplőinek megszerzésére kínálkozó
lehetőséggel élve a régió, így Oroszország új  szereplői gyors ütemben  hagyhatják le
nyugat-európai társaikat.

Diverzifikálás

A proaktivitásra, illetve a csődbejutás elkerülésére tett kísérletként sok kereskedő
határozott úgy, hogy kiterjeszti tevékenységi körét és új területekbe fektet be. A globális
piac változásainak tükrében ez a hozzáállás felfogható úgy is, hogy a kereskedők
 felismerték: a túléléshez folyamatosan növekedni kell. A cseh autókereskedők 16%-a, a
magyarok 32%-a, a szlovákok 34%-a és a lengyelek   27%-a tervezi, hogy
 bemutatótermeiben egynél több márkát forgalmaz. Ez önmagában is bizonyíték arra,
hogy az autókereskedők változásokkal szembeni  hozzáállása fejlődésen ment keresztül
az elmúlt néhány év alatt és jelzi, hogy az ágazat milyen irányba mozdulhat el a
jövőben. Előrejelzésünk szerint a hagyományos  disztribúciós modell egyre komolyabb
kihívóra talál az átalakuló fogyasztói  preferenciákban, illetve a piaci keresletnek nem
megfelelő kínálat okozta kemény  terméknyomásban gyökerező,   több-csatornás
működésben. Így a kisebb, független kereskedők várhatóan fokozatosan csődbe
 mennek a több-csatornás működés és az alacsony gazdasági életképesség miatt – de
az is lehet, hogy ingatlaneszközeik iránt érdeklődő, nagyobb piaci szereplők vásárolják
ki őket.

Az autókereskedők körében elindult az új üzleti elképzelések, így például a
 visszavásárlási megoldások és az óraalapú autóbérlet szolgáltatások feltárása. Ezek a
tevékenységek egyelőre további finomítást igényelnek, mégis példaértékűek a piaci
helyzethez kreatív gondolkodás útján történő alkalmazkodás tekintetében. A jelenlegi
vezető európai autókereskedők, akiknek már sikerült a határokon túli piaci  megjelenés,
tovább terjeszkednek, új üzleti folyamokkal (mint például ingatlan, bérleti és lízing
opciók, pénzügyi szolgáltatások) kiegészítve kínálatukat, bővítve földrajzi  kiterjedésüket
és új tagokat befogadva partnerkapcsolati hálózatukba.

Összegzés

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az igen nehéz piaci helyzet következtében a
közép-kelet európai kereskedők valószínűleg kemény kihívásokkal fognak szembesülni
2009-ben.  Mint minden válságban, feltehetően lesznek nyertesek, mint ahogy
vesztesek is.  A nyertesek azok a kereskedők lesznek, akik egyfelől átalakítják
 vállalkozásaik szerkezetét – pl. kevésbé az új autók értékesítésére, inkább
 szolgáltatások nyújtására hagyatkoznak, illetve felülvizsgálják vállalkozásuk pénzügyi
helyzetét, pl. lefaragják az értéktöbbletet nem adó költségeiket és újratárgyalják  szállítói
szerződéseiket –,  másfelől szorosan nyomon követik pénzforgalmi helyzetüket.
Előrejelzésünk szerint az ágazat kisebb számú, de potenciálisan erősebb, egyúttal
 változatosabb  szolgáltatásokat és magasabb minőségi szintet, szakmai hozzáértést
kínáló kereskedői hálózattal kerül majd ki a válságból.

David Green

Cégtárs

KKE Autóipari kiskereskedelem iparág vezetője
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MAGYARORSZÁG

2
Országjelentés
összefoglalója

Hol állunk a magyar piacon? 

Az autókereskedésekről szóló első éves jelentésünk a járműipar történelmének egyik
legnehezebb időszakában lát napvilágot. A detroit-i hármak a gyors változások
 korszakát élik, amely jelentős hatást gyakorolt pénzügyi erőforrásaikra, mialatt a
 gépjármű értékesítések lelassulása, amely tavaly kezdődött Észak-Amerikában, elérte
Európát és a világ többi részét is az utóbbi fél év folyamán.  

A hitelválság tehát a lehető legrosszabbkor érte az ágazatot, amely már eleve  jelentős
lelassulással szembesült. 
Magyarországon a személygépkocsi piacon néhány éve látszanak a hanyatlás jelei,
2007-ben 5,8%-kal csökkent az új autók értékesítése. A 2008-as kilátások eleve
 meglehetősen pesszimisták voltak és a világméretű pénzügyi, gazdasági válság csak
tovább rontja a képet.

A hitelpiacokon október folyamán tapasztalt zűrzavar még jó ideig éreztetni fogja
hatását, azonban már a korai jelek is azt mutatják, hogy számottevő csökkenést
 eredményezett világszerte az értékesítésben. Ez így lesz mindaddig, amíg a fogyasztók
nem jutnak újra hitelekhez a pénzintézetektől, illetve a vállalati ügyfelek nem kezdenek
el hinni abban, hogy vállalkozásuk kilábalt a válság mélypontjáról. Mivel a  gépjárműipar
globális, az Észak-Amerikában és Nyugat-Európában a piacokra ható problémák egész
biztosan kihatnak a közép-európai, illetve a magyar piacra is.

Ennek ellenére a magyar piacon az utóbbi időben bekövetkezett csökkenés inkább
„hazai” eredetű, mint a nemzetközi fejlemények következménye. A kormány figyelmének
középpontjában a költségvetési hiány csökkentése áll, amely egyaránt negatívan hat a
GDP-növekedésre és a magáncélú fogyasztásra. A magánháztartások fizetőképes
kereslete 3,5%-kal csökkent 2007-ben és 2008-ban további visszaesése volt várható. 
Sőt, mi több, 2008 harmadik negyedévében helyezték forgalomba az  ezredforduló óta 
a legkevesebb új személyautót, és ez az arány tovább romlott 2008. negyedik
negyedévében.

Másfelől még mindig akad néhány pozitív tényező, amely segíthet lendületbe hozni az
új autó értékesítést 2010-re és az azt követő évekre, és ezáltal elérni a 2008 elején
prognosztizált 200.000  darabos eladást.

Magyarországon az autósűrűség még mindig elmarad a térség más országaiban
mérhetőtől. Hazánkban 316 személygépkocsi jut 1.000 lakosra, míg ez az arány
Lengyelországban 338, sőt, Csehországban 404 (2006).

A fejenkénti GDP-hez viszonyítva Magyarországon még mindig olcsóbbak az új autók,
mint a térség más piacain. Ráadásul az országban az autóértékesítési trend
 elmozdulást mutat a kis kategóriájú járművektől a közép-, vagy akár a luxuskategória
irányában, ami lehetőséget teremt az autókereskedők számára a magasabb árrések
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elérésére, ha ezeken a piacokon is tevékenykednek. A luxusmárkák, mint például a
BMW, vagy a Mercedes-Benz körülbelül 20%-os értékesítés növekedést könyvelhettek
el 2008 első három negyedévében 2007 azonos időszakához képest.

A közelmúlt eseményeinek fényében nehéz megjósolni, hogy a közeljövő mit hoz az
autóértékesítési eredmények terén. A legkevésbé ismert tényező a forint árfolyama. 
A nemzeti valuta fluktuációja lehetetlenné tesz minden pontos előrejelzést. A helyzet
ezen kívül nagymértékben függ majd a fogyasztók kedvétől és attól, hogy sikerül-e
 megnyugtatni a gyakran pánikszerű és irracionális vásárlói viselkedést ezekben a nehéz
időkben.

2009-re Magyarországon az autópiac szinte befagyott. A fogyasztók egyre inkább
aggódnak a jövőjük miatt és az új autó vásárlását már nem tekintik szükségesnek, vagy
erre vonatkozó döntésüket elhalasztották.

A kialakult helyzetet tovább rontotta, hogy a pénzügyi válság elérte a termelő
 ágazatokat, és a nagy, ipari vállalatoknál nagy létszámú elbocsátásokat hajtottak végre.
Ezen felül az új autók finanszírozása is egyre nehezebbé válik. Hiszen a devizahitelek
szinte megszűntek és a lízing konstrukciók sem túl kedvezőek.

Mit tudtunk meg az autókereskedőktől?

Habár felmérésünket jóval a jelenlegi válság megjelenése előtt végeztük, a sajátos 
hazai piaci feltételek már kialakultak a személyautó kereskedők körében. 
A felmérésünket megválaszoló személyautó kereskedések közel 60%-a rosszabb
pénzügyi helyzetről számolt be 2007-hez képest. Csupán egy szűk kisebbség, 8% volt
képes javítani pénzügyi helyzetét. Mindez tükröződik abban a tényben is, hogy a
kereskedések 90%-a árrés csökkenést szenvedett el. 

Számos kereskedés az utóbbi néhány évben új létesítményekbe, vagy tevékenységi
köre bővítésébe fektetett be. A kereskedők egyre inkább tisztában vannak a piacon
megfigyelt veszélyekkel, lehetőségekkel és folyton gyorsabban, hatékonyabban
 képesek lefordítani ezeket konkrét intézkedésekre vállalkozásuk számára.

A 2009. év döntő fontosságú lesz azok számára, akik külső finanszírozással  biztosítják
banki hiteleik feltételeinek kielégítését. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy több
autókereskedés is kénytelen lesz bezárni, ugyanakkor sok kedvező lehetőség lesz a
piacon azok számára, akik hajlandók beruházni. Kulcsfontosságú, hogy a múlt
 tanulságait a jelenlegi piaci helyzetben alkalmazzák, illetve, hogy a kereskedők
 kimagasló  szintű  szolgáltatások nyújtására összpontosítsanak, mialatt pénzügyeikre,
készpénzáramlásuk kezelésére, eredményesebb üzletágak kialakítására, valamint a
költségek átgondolt megközelítésére koncentrálnak.

Feltételezhető tehát, hogy a megerősödő kereskedők és vevőcsoportok kihasználják az
adott pillanatot piaci helyzetük erősítésére. Habár a vizsgált magyar autókereskedők
több, mint 75%-a 10 évnél régebb óta tevékenykedik, a piaci körülmények által
kikényszerített konszolidáció sokukat fogja üzleti tevékenységük megszűntetésére
kényszeríteni. Ezen kívül azt is látjuk, hogy a nagyobb, több márkával foglalkozó
kereskedők pénzügyi helyzete jobb, mint kisebb, csupán egy márkát értékesítő
 társaiké. A személygépkocsi kereskedések száma elkerülhetetlenül csökkenni fog. 
A jövőben az egynél több kereskedésben, egynél több márkát forgalmazó nagyobb
kereskedők fogják uralni a piacot.

A kereskedések üzleti modelljének változása elkerülhetetlen volt és továbbra is az,
 viszont hosszú távon mindenki számára előnyös lesz. A szolgáltatások javulásához, a
márkakereskedők működési költségeinek csökkenéséhez, ez pedig az autók és a
 nyújtott szolgáltatások árainak visszaeséséhez vezet majd. Sajnos a jelenlegi piaci
körülmények mellett ez korántsem könnyű út a magyar gépjárműipari piac és különösen
nem az ezen belül működő kereskedők számára.



Terület: 93 036 km2

Főváros: Budapest

(Lakosság: 1,83 millió)

Lakosok száma (millió): 10,043

Átlagéletkor: 40 év

Nominális GDP (milliárd forint): 27.000

Magyarország
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A kutatásban
részt vevő 
autókereskedések
alaptulajdonságai

1. ábra. Szakmai vezetés alatt álló autókereskedések helye

Magyarországon a szakmai vezetés alatt álló kereskedések több, mint fele 10.000 és
100.000 közötti lélekszámú kisvárosokban helyezkedik el. E mögött szorosan
következnek (45%) a 100.000 lakosnál nagyobb városokban lévők. A szakmai vezetés
alatt álló kereskedések kevéssel több, mint harmada 500.000 lakost meghaladó
nagyvárosokban található.

2. ábra. Együttműködés formája az országos forgalmazóval

A felmérésben részt vevő kereskedők túlnyomó többsége (90%) országos
 forgalmazójukkal kötött szerződéses megállapodás szerint működik, csupán 6%-uk áll
ténylegesen az országos forgalmazó tulajdonában. A fennmaradó 4% pedig valamilyen
más együttműködési formában tevékenykedik, legyen az egyéni behozatal, vagy 
al-márkakereskedőként.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
FORMÁJA AZ ORSZÁGOS
FORGALMAZÓVAL 

90% szerződést köt egy
országos forgalmazóval

A KERESKEDÉSEK
VEZETÉSÉNEK MÓDJA

A kereskedések 30%-a
Budapesten működik
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3. ábra. Mióta működik az autókereskedés/autókereskedés hálózat?

A Magyarországon működő márkakereskedők több, mint háromnegyede (76%) több,
mint tíz éve ezzel foglalkozik, többségük (51%) pedig 14 évnél régebb óta rendelkezik
autókereskedésekkel. 

4. ábra. Hány értékesítő szalont működtetnek?

Valamivel több, mint a márkakereskedők fele (57%) egynél több szalont működtet,
ugyanakkor a többszalonos vállalkozások csak alig több, mint kétharmadának csak két
szalonja van. Az összes kereskedő több, mint harmada (34%) rendelkezik  kettőnél több
szalonnal.

5. ábra. Szalonjai közül hány foglalkozik több márkával?

A többmárkás szalonok jelenléte erős a magyar piacon, a felmérésben részt vevő
kereskedők csak 34%-a számolt be arról, hogy egyáltalán nem működtetnek
 többmárkás szalont. Az egy márkánál többet értékesítő márkakereskedők közül a
 legnagyobb csoport (a felmértek 25%-a) csak egy többmárkás szalonnal rendelkezik,
alig kevesebben (24%) két, vagy több többmárkás szalont tartanak fenn és kevesebb,
mint egy tizedük (9%) üzemeltet hármat meghaladó többmárkás szalont.

A többmárkás szalonok meglehetősen függetlenek szállítóik kiválasztása tekintetében,
habár különféle márkákat általában nem értékesítenek egyazon bemutatóteremben.

MÁRKAKERESKEDÉSEK
SZÁMA

A két, vagy ennél több
 szalonnal rendelkező
 márkakereskedők uralják a
piacot

A PIACON AKTÍV
KERESKEDŐI MŰKÖDÉS
IDŐTARTAMA

Régóta fennálló kapcsolatok

TÖBB MÁRKÁVAL
FOGLALKOZÓ
KERESKEDÉSEK

A többmárkás  kereskedők
jelenléte erős
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4
Az
 autókereskedések
gazdasági
jellemzői

6. ábra. Hogyan változott pénzügyi helyzete a megelőző évhez képest?

A márkakereskedők pénzügyeit nyilvánvalóan negatív hatások érték a felmérés
készítésekor (2008 nyarának vége); még annak fényében is, hogy az októberben beálló
súlyos pénzügyi válság csak jóval később következett be. Az összes válaszadó közül
csupán 21% érzékelte úgy, hogy pénzügyi feltételei jobbak voltak az egy évvel
 korábbinál, az összes márkakereskedő 75%-a pedig azt mondta, hogy helyzetük
 változatlan, vagy rosszabb. A felmértek jóval több, mint fele (58%) úgy gondolta, hogy
pénzügyi helyzetük rosszabb, több, mint negyedük (28%) pedig pénzügyi állapotukat
„sokkal rosszabbként” jellemezte.

7. ábra. A tevékenységeiből származó árbevételében az alábbi tételek milyen
százalékos arányt képviseltek 2007-ben?

Magyarországon a márkakereskedések továbbra is új autók értékesítéséből szerzik
bevételeik oroszlánrészét (48%). A flottaértékesítésben (10%) és
 szervizszolgáltatásokban (23%) továbbra is növekedési lehetőségek rejlenek. 
A használtautók értékesítése a bevételek 19%-át teszi ki, ami Közép-Európában a
mezőny felső hányadát jelenti.

A MÁRKAKERESKEDŐK
PÉNZÜGYI FELTÉTELEI

A pénzügyi feltétel romlik
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8. ábra. Az új autó vásárlás különféle finanszírozási formáinak preferenciái 

Az autók hitelre vásárlása már most is a gépjárműpiac létfontosságú része
Magyarországon, hiszen ez a preferencia közel kétszer olyan népszerű, mint a most
már régimódinak mondható készpénzes vásárlás. Ami a népszerűséget illeti, a lízing
sem marad el sokkal a készpénzes vásárlás mögött, míg a tartósbérlet – amint az
várható is - a legkevésbé gyakori vásárlói választás.

1. táblázat. Szegmentálás értékesítési preferencia alapján

Magyarországon az autóértékesítési listát a középkategóriás és a kisautók vezetik,
86,9%-os összesített piaci részesedéssel. Legkedveltebbek a középkategóriájú autók
46,4%-os részesedéssel.

Meglehetősen alacsony piaci részesedésre alapozva a luxusautók mutatják a
 legnagyobb növekedést, miközben a kisautó kategóriában jelentős volt a visszaesés
2008-ban. Ez épp a nyugat-európai trend ellenkezője, hiszen ott a kisebb és
 üzemanyag-takarékosabb autók egyre nagyobb piaci részesedést vívnak ki.

9. ábra. A márkakereskedésben értékesített használtautók származása?

A hazai márkakereskedések igen magas százalékban használtautó készletüket a
 vásárlóik által becserélt járművekből szerzik, a válaszadók több, mint négyötöde
 számolt be arról, hogy így jutnak használtautólhoz. Ezen kívül a kereskedők több, mint
 kétharmada (70%) visszavásárolta az általuk értékesített autókat. Ehhez képest alig egy
ötödük (19%) szerzett be gépkocsikat a belföldi használtautó  piacon.  

A felmérést megválaszoló márkakereskedők közül egy sem hoz be  használtautót a
magyar piacra, habár a használtautók importjára vonatkozó  jogszabályi feltételek 2007
óta kedvezőbbek.

A LEGNÉPSZERŰBB
FINANSZÍROZÁSI FORMÁK

A készpénz és a hitel az
uralkodó

PREFERÁLT
 SZEMÉLYGÉPKOCSI
 SZEGMENSEK

A középkategóriás autók a
legkedveltebbek

HASZNÁLTAUTÓ
ÉRTÉKESÍTÉS

A használtautó behozatal
továbbra is ritka

Preferencia 2008
1 Középkategória
2 Kiskategória
3 Sport-szabadidő (SUV)
4 Terepjáró
5 Luxus
6 Sport kategória
7 Kabrió
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10. ábra. A személygépkocsi szegmens árrései miként változtak (a megelőző évvel 
összehasonlítva)?

Egyértelmű, hogy a hazai márkakereskedők árréseit veszteségek érték 2008-ban, a
válaszadók megdöbbentő mértéke, 87%-a arról számol be, hogy árrésük csökkent és
a válaszadók több, mint kétötöde (42%) felelte azt, hogy árrésük „erősen visszaesett”.

11. ábra. Az árrés változásának leggyakoribb okai

Arra a kérdésre, hogy miért változtak az árréseik, a felmértek majdnem fele azt
 válaszolta, hogy ennek oka a szektorban fokozódó verseny. Csaknem ugyanennyien
állították, hogy a piaci kereslet csökkenése is hatott rájuk. Ez a két ok együttvéve már
bőven elegendő ahhoz, hogy jelentéktelenné váljon az összehasonlítása az adó és jogi
feltételeknek.

12. ábra. A márkakereskedésében foglalkoztatottak létszáma miként változott (a 
megelőző évvel összehasonlítva)?

A márkakereskedéseknél a munkaerő helyzete aránylag stabilnak tűnt 2008-ban, a
válaszadók több, mint kétötöde (43%) arról számolt be, hogy nem változott a
 foglalkoztatottak létszáma, míg 53% arról, hogy munkavállalóik száma némileg
emelkedett, vagy csökkent.

ÁRRÉSEK A
SZEMÉLYGÉPKOCSI
 SZEGMENSBEN

Az árrések nyomás alatt
 állnak …

AZ ÁRRÉSEK
VÁLTOZÁSÁNAK OKAI

… a piacon kialakult verseny
miatt

MÁRKAKERESKEDÉS
FOGLALKOZTATÁSI
 SZINTEK

Stabil marad az állomány
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13. ábra. Foglalkoztatási szint az alábbi szolgáltatási funkciókban

A kis létszámú munkaerőt foglalkoztató márkakereskedőknél úgy tűnik, hogy az
értékesítő és adminisztratív munkatársak dominálnak, míg a nagyobb  márkakereskedők
esetén a szolgáltató munkatársak létszáma egyre fontosabbá válik.

14. ábra. Új munkavállalók toborzásában tapasztalt problémák 2007-ben  

Mindent egybevetve a válaszadók azt a benyomást keltik, hogy nem túl nehéz
 munkatársakat toborozni működésükhöz. A válasz, amelyről több, mint 40%  számolt
be, nem más, mint hogy „közepes”, vagy „nagy problémát” jelent az értékesítő
munkatársak toborzása. A felmértek több, mint 20%-a elmondta, hogy „közepes
 problémáik” vannak a szerelők toborzásában, akik a felsővezetőkön kívül a műszakilag
leginkább képzett munkatársak.

Minél nagyobb egy
 márkakereskedő, annál több
szolgáltatást nyújt

Az értékesítő munkatársak
toborzása a legnehezebb
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Márka-
 kereskedések
működésének
piaci környezete

15. ábra. Ügyfelei hány százaléka választott inkább utángyártott alkatrészeket 
garanciális szervizelés folyamán?

A válaszadók tizenkilenc százaléka arról számol be, hogy ügyfeleik utángyártott
alkatrészeket preferálnak garanciális javításnál, amely Közép-Európában a tabella alsó
részét jelenti. Ezek közül a válaszadók közül pedig a túlnyomó többség úgy látja, hogy
ügyfeleik legfeljebb 25%-a kéri az utángyártott alkatrészek használatát.  

16. ábra. Ügyfelei hány százaléka választott inkább utángyártott alkatrészeket 
garanciális szervizelés után?

A garanciális időszak lejárata után az ügyfelek inkább utángyártott alkatrészeket
kérnek. Csupán 6%-uk preferálja továbbra is a gyári alkatrészeket.

UTÁNGYÁRTOTT
ALKATRÉSZEK
PREFERÁLÁSA EREDETIEK
HELYETT

Garanciális időszakban nincs
utángyártott alkatrész …

… ám azután
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17. ábra. Hogyan értékelné az együttműködést az országos forgalmazóval?

A márkaképviseletek a marketing támogatás tekintetében kapták a legjobb
értékeléseket.

18. ábra. Hogyan értékeli a Csoportmentességi rendeletek hatását?

A válaszadók majdnem 2/3-a a Csoportmentességi rendeleteket nem tekinti negatív
hatásúnak az üzletmenetre.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A HAZAI
KÉPVISELETEKKEL

Jó az együttműködés az
országos forgalmazóval

CSOPORTMENTESSÉGI
RENDELETEK

A csoportmentesség nincs
hatással az üzletmenetre
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6
A jövő

19. ábra. Tervezi a tulajdonában álló márkakereskedések számának emelését a 
következő évben (2009)?

A felmérés készítésének idején a márkakereskedések teljes egynegyede látott
lehetőséget területe bővítésére új kereskedések útján. Több, mint felük nem tervezett új
értékesítési helyszínekbe beruházni és csak 10% volt bizonytalan abban, hogy mit fog
tenni.

20. ábra. Mik a terveim márkakereskedésem terjeszkedését illetően?

A más márkakereskedők felvásárlása és az autókereskedések nyitása a
 legéletképesebb lehetőségek annak ellenére, hogy a kereskedők mindössze 1/3-a
 tekinti a növekedést a leginkább preferált stratégiának. Valójában mindez kiélezett
 versenyhelyzetre utal, ami nagy valószínűséggel az autókereskedések számának
csökkenését eredményezi Magyarországon.

A MÁRKAKERESKEDÉS
TELEPHELYEINEK
SZÁMÁBAN VÁRHATÓ
VÁLTOZÁSOK

A terjeszkedés fel van
függesztve

KIÉLEZETT 
VERSENYHELYZET
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21. ábra. Tervezem a jelenlegi szalonjaim átalakítását több márkát forgalmazó 
bemutatótermekké

Ellentétben más közép-európai országokkal, amelyekben erősebb tendenciák
mutatkoznak, a válaszadók egyenletesen oszlottak meg ebben a kérdésben. A magyar
márkakereskedések döntéshozói számára nehéz kérdésnek tűnik, hogy vajon mi a
jobb: az egy-, vagy többmárkás működés? Ennek ellenére a márkakereskedések több,
mint negyede úgy gondolja, hogy a többmárkás működés előnyös lenne számára. 

22. ábra. Miért tervezi az átalakulást?

Azok közül a márkakereskedések közül, amelyek tervezik a többmárkás szalonokká
alakulást, több, mint kétötöd (42%) az autóértékesítési piacon fokozódó verseny miatt
tenné ezt. A kínálatuk bővítését fontolgatók több, mint harmada nem érzi úgy, hogy
ugyanannyi forgalma volna, mintha csak egy márkát értékesítene.

23. ábra. Miért nem tervezi az átalakulást?

Azok a kereskedők, akik a közeljövőben nem tervezik új márka értékesítését
meglepően nagy arányban (78%) az új márka bevezetésének várható költségét tekintik
a legnagyobb akadálynak. Több, mint  háromszor annyi válaszadó jelölte meg ezt, mint
kínálata nem bővítésének okát, mint ahányan azért nem válnak többmárkássá, mert a
belföldi forgalmazó nem engedélyezi.

NINCS EGYÉRTELMű TREND
A TÖBBMÁRKÁS
KERESKEDÉSEK
KÉRDÉSÉBEN
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24. ábra. Mérlegeli bemutatótermei, vagy működő kereskedése eladásának lehetőségét 
a következő évben (2009)? 

Dacára annak a ténynek, miszerint a felmérés többi kérdésére adott válaszok arra
mutatnak, hogy az utóbbi időben az üzleti feltételek kemények voltak a
 márkakereskedések számára Magyarországon, csak alig több, mint 1/3-uk fontolgatja a
kivonulás lehetőségét a piacról. És csupán 4% tervezi, hogy befejezi tevékenységét.

25. ábra. Miként értékelné a növekedő eladások esélyét a következő:

Amint az más közép-európai országokban is látható, az erre a kérdésre adott
 válaszokban szembeötlő, hogy milyen éles a kontraszt a válaszadók által kifejezett
rövid távú pesszimizmus és a hosszú távú optimizmus között. Ismét  meg kell
jegyeznünk, hogy ezek az eredmények megelőzték az év őszén bekövetkező pénzügyi
krízist.

KIVONULÁS AZ
ÁGAZATBÓL

Csak 4% szeretne kivonulni

VÁLTOZÁSOK AZ
ELADÁSOK
NÖVEKEDÉSÉBEN

Talán már látszik a fény az
alagút végén
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7
Vélemények

26. ábra. Az alábbi tényezők közül mi gyakorolja a legerősebb hatást vállalkozására? 
(1 – legkisebb hatás, 5 – legnagyobb hatás)

Az erre a kérdésre adott válasz eltérő képet mutat Magyarországon, mint néhány más
közép-európai járműpiacon, ahol a legnagyobb hatás a használtautó behozatalból
 származik. A hazai autókereskedések úgy látják, hogy sokkal nagyobb hatást  gyakorol
rájuk a piaci szereplők számának  zsugorodása. E két tény sokkal inkább nyomatékos,
mint akár a Csoportmentesség  rendelet, vagy a külföldről érkező új versenytársak
 hatásai.

27. ábra. A márkakereskedők konszolidálódása hogyan befolyásolhatja a szegmensben 
kialakult helyzetet?

Az autókereskedők a piaci konszolidáció felé mutató trendre számítanak. Sok kisebb
márkakereskedő fog eltűnni a piacról, ami távlatilag kevésbé kompetitív piacot
 eredményez. Az autókereskedők ezen benyomását más piaci megfigyelők is
 alátámasztják. 

A MÁRKAKERESKEDŐ
ÜZLETMENETÉRE
LEGERŐSEBB HATÁST
GYAKORLÓ TERÜLETEK

A márkakereskedésre a piaci
konszolidáció hat leginkább
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