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Deși înmatricularile
e de autov
vehicule au
u înregistra
at creșteri în ultimele 4 luni, pe
e ansambllul
an
nului 2020, se înregistrează o scădere
s
de
e 22,6%. In
n acest context, auto
omobilele electrice (BEV,
P
PHEV) își continuă
c
c
creșterea
(+
+103,5%) față
f
de perrioada sim
milară din 2
2019
(Fig.1)

Luna decembrie
e consemn
nează
cel
c mai ma
are număr de autovehicule
noi
n (autoturrisme, vehicule comerrciale,
minibuse
m
s autobuze) înmatricculate
si
în
î Româniia în anul 2020 (18.363
unități),
u
fiind a patra lună conseccutivă
de
d creștere
e (+18,5%
%) într-un an în
care,
c
cu do
oar câteva luni în urm
mă, se
înregistrau
î
derilor
recorduri ale scăd
lunare (Fig.. 1).
Cu
C
toate acestea, ca urma
are a
scăderilor
s
din primele 8 luni, anul
2020
2
înregistrează, pe ansa
amblul
său,
s
o scă
ădere gene
erală de 22,6%
2
(vezi
(
anexa
a „Totaluri”))
Sursa date: DRPCIV,
D
preluccrare APIA

In cee
ea ce privvește achizițiile de autoturisme noi în Europa, este releva
antă situația din
priincipalele țțări (care acoperă
a
peste 76% din piața auto europ
peană) ace
estea înreg
gistrând în
n luna
De
ecembrie șși respectiv, anul 2020
0, următoarele evoluțții: Franta (-11,8%
(
în Dec / -25,,5% YTD 2020),
2
Ge
ermania (+
+9,9% Dec / -19,1% YTD
Y
2020) Italia (-15
5% Dec / -2
28% YTD 2020),
2
Olan
nda (+2,9%
% Dec
/ - 20,0% YT
TD 2020), Spania
S
(PC
Cs = 0,0%
% Dec / - 32
2,3% YTD 2020) si UK
U ( -10,9%
% Dec / -2
29,4%
YT
TD 2020).
An
naliza secttorială.
Re
evenind la p
piața națion
nală, top-ull pe mărci (autoturism
(
me + autov
vehicule comerciale) la finalul anului
a
20
020 este condus
c
de
e către Da
acia, cu 42.356 unittăți, urmată de către
e Renault 11.796 unități,
u
Vo
olkswagen cu 10.957 unități, Sko
oda 10.288
8, Ford 9.91
10 unități și Toyota cu 6.870 unittăți.
I. Autotturismele (care repre
ezintă cca. 85% din to
otal), au înrregistrat, în
n luna dece
embrie 202
20, un
vo
olum de 15
5.814 unită
ăți, cu 16,2
2% mai ma
are decât în
î luna sim
milară din 2019.
2
In ceea
c
ce privește
ev
voluția pe ansamblul întregului an 2020, autoturism
mele înregistrează un
n volum to
otal de 12
25.004
un
nități, ceea
a ce corespunde unei scăderi de 21,7% în raport
r
cu an
nul 2019).
Top mă
ărci autotu
urisme. La
a finalul an
nului 2020, Top 10 (F
Fig. 2) este condus de
d către Dacia,
D
cu
u 39.940 un
nități (-20,6
6% față de 2019, cotă
ă de piață 32,0%),
3
urrmată de către
c
Skoda
a 10.288 unităţi
u
(-1
16,8%, cotă
ă 8,2%), Renault
R
cu 9.963
9
unită
ăți (-24,9%, cotă 8,0%
%), Volkswa
agen 9.441 unități (-8,4%,
co
otă 7,6%) șii Ford 6.874 unități (-4
42,3%, cotă
ă de piață 5,5%).
5

Sursa date: DRPCIV,
D
preluccrare APIA
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ele 18.474 unități înm
matriculate în anul 20
020, Dacia
a Logan esste pe
Pe modele (Fig. 3), cu ce
priimul loc (da
ar, în scăde
ere cu 28,5
5% comparrativ cu anu
ul trecut), urmată
u
de Dacia Duster, 9.826 unități
u
(-1
15,0%), Da
acia Sande
ero cu 9.420
0 unități (în
n scădere cu
c 5,1%), Renault
R
Cliio, 3.958 unități (-25,3
3%) și
Skkoda Octavvia, 3.706 unități (-29,9
9%).

Sursa date: DRPCIV,
D
preluccrare APIA

Segme
entarea pe clase. Pe
e ansamblu
ul anului 20
020, toate segmentele sunt în teritoriul ne
egativ
(Fi
Fig.4). Segm
mentul SUV
V este, în continuare, pe prima
a poziție, cu
u o ponderre în total piață de 37,8%,
ac
cesta înregiistrând și o scădere sub
s media pieței (-15
5,8% față de
d -22,6% cât
c este sccăderea me
edie a
pie
eței). Segm
mentul C, cu
c 33,5% din
d total pia
ață este pe
e locul secund, iar pe
e locul al trreilea, în ușoară
cre
eștere în ulltimele luni, segmentu
ul B, care re
eprezintă 21,3%
2
din to
otal piață.
(Fig.4
4)

ul de comb
bustibil al autoturism
melor înma
atriculate, remarcăm
r
f
faptul
că, în
n luna
In funcţie de tipu
de
ecembrie 2020, ponde
erea autotu
urismelor diesel
d
a cre
esut față de
d luna antterioară (1,,8pp), ajungând,
as
stfel, la o p
pondere de
e doar 27,7
7%. Si pe ansamblul
a
întregii perioade (12 luni), auto
oturismele diesel
d
înrregistrează
ă în 2020 o creștere ușoară a cotei
c
de pia
ată (+0,5pp
p), ajungân
nd la o pon
ndere de 26,9%
2
co
omparativ cu
c 26,4%, cât
c se înreg
gistra în 201
19.
In cee
ea ce prive
ește autoturrismele pe benzină, a
acestea înregistrează
ă o scădere
e importanttă, de
4,4
4pp față de
e luna anterioară, scădere care se
s observă
ă și pe ansa
amblul între
egului an 2020,
2
comp
parativ
cu
u anul 2019
9 (-3,4pp). Autoturisme
A
ele cu moto
or pe benzină continu
uă să dețină
ă cea mai mare
m
pondere în
pia
ață, respecctiv 66,0% din
d total.
(Fig. 5))
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Inmatrriculari diesel / ben
nzina / electric+hibrid
8%
9,8
7,3%
27,7%

25,9%

62,4%

66,8%

DECEMB
BRIE 2020

NOIEMBRIE 202
20

YTD2020
Y
Y
YTD2019

100%

electric+
+full hybrid
diesel
benzina
a
0%

benzina
82.530 66,0%
110.811 69,4%

diesel
electric+full hybrid
d Total
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Cattegoria Full Hybrid nu
n include si Mild Hybrid
H
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Autoturismele “v
verzi“, resspectiv cele
e electrice
e (100% și hibride plug-in), pre
ecum și cele full
hy
ybrid (care dispun si de
d propulsie electrică fără încărccare din sursă externă
ă).
blul anului 2020, pia
ața auto este în scă
ădere pute
ernică (-22
2,6%), cate
egoria
Deși pe ansamb
au
utoturismelo
or “verzi“ înregistrea
î
ză, pe ans
samblul ei, un volum în creștere
e (+33,3%)), compara
ativ cu
pe
erioada sim
milară a anului trecut (F
Fig. 6).
Fig 6)

Caategorie autotu
urisme
tehnologii "verzi"

Fu
ull Electric
Plu
ug‐in Hybrid
Fu
ull Hybrid
TOTAL

unitati (12 luni)
2020
0
2019

2.8
846
1.0
037
5.0
019
8.9
902

1.50
06
40
02
4.77
70
6.67
78

(%)
2020/201
19

89,,0%
158,,0%
5,,2%
33,3%

e subcattegorii, consemnăm
m o cre
eștere
Pe
importtantă de 89
9,0% la auttoturismele 100% elec
ctrice
și una
a mult mai consistentă
ă, de 158,0
0% (2,5 orii !), la
cele h
hibride plug-in. Pe de altă partte, autoturissmele
full hybrid înre
egistrează, la finalul anului 2020, o
evoluție pozitivă (+5,2%).

Sursa date: DRPCIV,
D
preluccrare APIA

In ceea cce privește
e topul pe mărci
m
al au
utovehiculelor electrice
e (100% șii hibride plu
ug-in), care
e sunt
stimulate priin Program
mul Rabla Plus, cele
e mai marri volume înregistrea
ază Renau
ult (934 un
nități),
Vo
olkswagen (662 unitățți), Skoda (4
425 unități)), Hyundai (294 unitățți) și Mercedes Benz (275
(
unității).
In acest context, achizițiile
a
de autoturissme “electrrice“ care sunt
s
stimulate prin Programul
P
R
Rabla
Plus înregistrează volume semn
nificativ ma
ai mari de
ecât în anu
ul anterior (pe întreg
g anul, ac
ceastă
ca
ategorie are
e o crește
ere de 103,5% a în
nmatriculărilor), în co
ondițiile în care au fo
ost peste 3.400
rez
zervări de a
autoturisme
e electrice și hibride plug-in
p
față de doar 1.800 anul trrecut (+89%
%).
O altă
ă analiză de
d interes este
e
evoluțția autoturismelor cu tracțiune integrală (4x4). La finalul
f
am
mului 2020, acestea reprezintă 19,7% din
n totalul acchizițiilor, pe
p un volu
um total de
e 24.595 unități,
u
infferior cu 22
2,0% celui consemnat
c
în aceeași perioadă din
d 2019.
In ceea
a ce priveș
ște tipul pro
oprietaruluii, cele mai multe ach
hiziții de au
utoturisme în 2020 au fost
rea
alizate de către
c
persoanele jurridice, care
e acoperă 55%
5
din to
otalul achizițiilor de au
utoturisme, celor
fiz
zice revenin
ndu-le restu
ul de 45%.
II. Auto
ovehicule comerciale
c
e ușoare (iinclusiv minibuse si pick-up-u
uri)
După luna septembrie, în care, penttru prima oară
o
în 20
020, aceas
sta categorie a înreg
gistrat
cre
eștere față de luna similară a anului
a
trecu
ut (+32,4%), urmată, însă,
î
de o scădere în
n luna octo
ombrie
(-5
5,1%), lunile noiembrie (+7,4%) și decembrie (+39,7%
%) revin pe
e creștere. Pe ansamb
blul anului 2020,
ac
ceastă categorie înreg
gistrează o scădere de 23,2% (fifig. 7 și 8 to
op mărci & modele).
m

=====
===== // ==
========
Co
omunicatul (vvezi si www.a
apia.ro) are atasate
a
3 ma
ateriale cu da
ate si analize
e suplimentarre cuprinzân
nd:
a) Analize
e
b) Situatie
e marci & ca
ategorii autovvehicule
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