
Comunicat de presa 
 

Piața moto din UE – creștere importantă în primul trimestru din 2019 
 
Inmatricularile de motociclete din UE au crescut în primele 3 luni ale anului 2019 în 
majoritatea țărilor UE. 
 

Conform datelor comunicate de catre Asociația Europeana a Constructorilor de 
Motociclete (ACEM), înmatricularile de motociclete din UE au inregistrat in Trim. I 2019 un 
numar de 244.991 de unități, ceea ce reprezintă o creștere de 19,2% față de aceeași perioadă 
a anului 2018.  

Cu 54.826 unitati (o creştere cu 18,7% faţă de anul precedent), Italia rămâne cea mai 
mare piaţă europeană de motociclete, urmată de Germania  cu 44.450 motociclete (+23,3% faţă 
de anul precedent), Franța (43.942 motociclete, +20,0% faţă de anul precedent), Spania 
(37.255 motociclete, +20,5% faţă de anul precedent) și Regatul Unit (25.913 motociclete, 
+10,3% faţă de anul precedent). In ceea ce privește România, datele disponibile pentru primul 
trimestru din 2019, arată o creștere de 93,3% comparativ cu perioada similara a anului trecut. 
 
Inmatricularile totale de motociclete, motorete și cvadricicluri electrice din UE au crescut 
in Trim. I 2019 cu 71% ! 
 

Pe de altă parte, înmatriculările combinate ale motoarelor, motocicletelor și 
cvadriciclurilor electrice au înregistrat, în primele trei luni ale anului 2019, un număr de 14.251 
de unități (5,1% din total). Aceasta reprezintă o creștere semnificativă de 71,2% față de 
primele trei luni din 2018 (8.326 unități). Majoritatea vehiculelor electrice din categoria L 
(motocicluri) înregistrate în primele trei luni ale anului 2019 sunt mopede (11.258 unităţi, 
respectiv 80%), urmate de motociclete (2.295 de unități, respectiv 16%).  

În privinţa volumului, cele mai mari piețe europene sunt Franța, unde înmatricularile 
combinate de mopede, motociclete și cvadricicluri au totalizat 4.407 de unități (+105% pe an), 
urmate de Belgia (2.627 vehicule, +78,5%), Olanda (2.598 vehicule, +52,6%), Spania (1.632 
vehicule, +28%) și Italia (901 vehicule, +49,2%). 
 

 

Comunicatul integral, precum si alte informatii pot fi gasite pe site-ul ACEM la pagina: 
https://www.acem.eu/motorcycle-registrations-in-the-eu-increased-by-19-2-during-the-first-three-months-of-2019 
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