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Deși în pierdere de viteză în ultimele 3 luni, vânzările de vehicule comerciale in Uniunea 
Europeană se află, după 11 luni, în teritoriul pozitiv 

 
 

Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a comunicat, recent,  
situatia inmatricularilor de vehicule comerciale in Statele Membre ale UE + EFTA in luna 
noiembrie si cumulat, dupa 11 luni din 2019. 

Conform acestor date, inmatricularile de vehicule comerciale in UE din luna  noiembrie 
2019 au fost cu 8,9% mai scazute decat in luna similara a anului 2018, consfiintind, in ultimele 3 
luni, o perioada de scaderi lunare consecutive fata de lunile corespunzatoare din 2018. Defalcat, 
grupul tarilor EU 15 a inregistrat in luna noiembrie 2019 o scadere de 7,9% fata de luna similara 
a lui 2018, in timp ce, tarile nou intrate, una de 17,4%. In acest context, Romania a inregistrat in 
luna noiembrie 2019, o scadere de 27,0% fata de luna similara a lui 2018. 

Ca urmare, pe ansamblul celor 11 luni din 2019, se consemneaza o crestere generala 
(UE27) de 2,2%. Defalcat, grupul tarilor EU 15 a inregistrat in 2019 o crestere de 2,4% fata de 
aceeasi perioada din 2018, in timp ce tarile nou intrate, una de 0,2%. 
Statele in care se inregistreaza cele mai mari vanzari de vehicule comerciale dupa 11 luni sunt 
Franta, UK si Germania, toate trei cu volume peste 380.000 unitati si cumuland cca. 55% 
(1.270.726 unitati) din intreaga piata a UE (2.336.446 unitati). In acest context, Romania, cu cele 
23.767 unitati, a inregistrat in anul 2019 o scadere de 0,6%. 

 
Sursa ACEA: https://www.acea.be/ 
 

In interiorul acestor cifre, avem segmentul vehiculelor comerciale usoare (LCVs <3,5t) care a 
inregistrat in luna Noiembrie 2019 o scădere de 7,9% fata de luna similara a lui 2018. Cu toate 
acestea, dupa 11 luni din 2019 acest segment inregistreaza, pe ansamblul UE, o crestere totala 
de 2,3% (2,2% EU15 si 2,8% EU12). In acest context, Romania consemneaza, pe aceste 
segment, pe ansamblul celor 11 luni, o scadere de 3,0%. 
 

 
Mai multe detalii pe: https://www.acea.be/press-releases/article/commercial-vehicle-registrations-2.2-11-
months-into-2019-8.9-in-november 

https://www.acea.be/
https://www.acea.be/press-releases/article/commercial-vehicle-registrations-2.2-11-months-into-2019-8.9-in-november
https://www.acea.be/press-releases/article/commercial-vehicle-registrations-2.2-11-months-into-2019-8.9-in-november

