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COMU
UNICAT DE
E PRESĂ
Scădere
e semnifica
ativă a înma
atriculărilorr de autoturrisme în priima lună a anului 2021 (-52,2%).
Autoturismele elecctrice înregiistrează o creștere
c
de
e 17,9% și ajung
a
la o cotă
c
de piață de 4,4%
%,
V
Vehiculele comerciale
e înregistre
ează o scăd
dere mai pu
uțin consisttentă (-11,9
9%).
(Fig.1)

După ce, în
î ultimele 4 luni
ale anului 2020, am conse
emnat
crește
eri ale înm
matricularilo
or de
autov
vehicule,
anul
2021
debuttează cu
u o scădere
semn
nificativă, d
de 46,6% pe
p un
volum
m de 7.660 unități, (Fig
g. 1).

Surrsa date: DRPC
CIV, prelucrare APIA
A

In ceea ce
c privește
e achizițiile de autoturisme noi în
n Europa, este
e
relevantă situația
a din princip
palele
țărri (care aco
operă pestte 76% din piața auto
o european
nă) acestea
a înregistrâ
ând, de ase
emenea, în
n luna
Ian
nuarie a accestui an, evoluții
e
nega
ative comp
parativ cu lu
una similară
ă a anului 2020,
2
astfel:
Frranta (-5,8%
%), Germania (-31,1%
%) Italia (-14%), Olan
nda (-20,0%
%), Spania
a (-51,1%) si
s UK ( -39
9,9%).
An
naliza secttorială.
Re
evenind la p
piața națion
nală, top-ull pe mărci (autoturism
(
me + autov
vehicule comerciale) în prima lună a
an
nului 2021 e
este condus de către Dacia (1.160 unități), urmată de
e către Ford
d (987 unită
ăți), Toyota
a (764
un
nități), Hyun
ndai (661 unități), Volkkswagen (5
542 unități), Skoda (46
68 unități) și
ș Mercedes (465 unittăți).
I. Auto
oturismele (care reprrezintă cca. 77% din total) au în
nregistrat, în luna ian
nuarie 202
21, un
olum de 5.9
913 unități, cu 52,2% mai
m mic dec
cât în luna similară din 2020.
vo
Top mă
ărci autotu
urisme. Da
atele de înm
matriculari aferente
a
prrimei luni diin 2021, ne
e arată un top
t 10
(Fi
Fig. 2) relativ diferit de
e cel de pâ
ână acum, condus de
e către Dacia,
D
cu 914
9 unități (-74,4% fa
ață de
20
020, cotă de
e piață 15,5%), urma
ată de către Ford 734 unități (+
+31,3%, cottă de piață
ă 12,4%), Toyota
T
70
05 unități (+
+8,1%, cotă
ă de piață 11,9%), Hyundai
H
66
61 unități (--25,2%, cotă de piață
ă 11,2%), Skoda
S
46
68 unităţi ((-54,5%, co
otă de piață
ă 7,9%), și Volkswage
en 452 unittăți (-65,8%
%, cotă de piață 7,6%
%).

Sursa date: DRPCIV,
D
preluccrare APIA
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dele (Fig. 3),
3 cu cele
e 365 unită
ăți înmatriculate în priima lună a anului 202
21, Dacia Logan
L
Pe mod
es
ste pe primu
ul loc (dar, în scădere
e cu 75,8% comparativv cu ianuarrie 2020), urmată
u
de Ford Puma
a, 237
un
nități (cu o creștere de
d 13 ori comparativ cu volumu
ul din ian. 2020),
2
Ford Focus cu
u 225 unită
ăți (în
sc
cădere cu 16,0%), Hyyundai I20, 202 unitățți (-28,4% comparativ
c
v cu ian. 20
020) și Daccia Sandero
o, 189
un
nități (-79,7%
% compara
ativ cu ian.2
202).

Sursa date: DRPCIV,
D
preluccrare APIA

Segme
entarea pe clase. In prima
p
lună a anului 20
021, observ
văm o evolu
uție mixtă a segmente
elor în
ca
are sunt înccadrate auttoturismele (Fig.4), se
egmentele în
î creștere
e fiind A (+5
51,4%) și F (+227,3), toate
ce
elelelalte fiin
nd în scăde
ere. In ceea
a ce priveșște cota de piață, segmentul SUV
V este pe prima
p
pozițție, cu
o pondere
p
în total piață
ă în creștere
e, care ajunge la 39,2
2%, urmat de C, cu 31,1%
3
din to
otal piață, iar pe
loc
cul al treilea
a, cu o scă
ădere de ccca. 5pp, seg
gmentul B cu
c 16,4% din
d total pia
ață.
(Fig.4
4)

In funcţie de tipu
ul de comb
bustibil al autoturism
melor înma
atriculate, remarcăm
r
f
faptul
că, în
n luna
ian
nuarie 2021, pondere
ea autoturissmelor pe benzină
b
a înregistrat
î
o scădere importantă
i
(-8,6pp) fa
ață de
lun
na similară
ă din 2020, dar și față
ă de luna anterioară (dec. 2020
0), ajungân
nd, astfel, la
l o ponde
ere de
59
9,2%.
ea ce priveșște autoturrismele cu motoare
m
diesel, acesstea înregisstrează o scădere
s
mu
ult mai
In cee
miică a cotei de
d piață (doar 1,2pp) față de lun
na anterioară și una de
e doar 0,3p
pp față de ianuarie 20
020.
(Fig. 5))
IANU
UARIE 2021
DEC
CEMBRIE 2020

100%

benzina
3.4499 59,2%
9.8875 62,4%

diesel
1
1.567
26,5%
4
4.382
27,7%

electric+full hybrid total
847
14,3%
5.913
1.557
9,8% 15.814

Inmatrriculari diesel / beenzina / electric + full
f hybrid
9,8%
14
4,3%

YTD2021
YTD2020

100%

27,7%

26
6,5%

benzina
diesel
electric+full hybrrid total
3.499 59,2
2% 1.567 26,5%
% 847
14,3%
% 5.913
8.383 67,8
8% 3.313 26,8%
% 672
5,4% 12.368
Inm
matriculari diesel / benzina / electricc + full hybrid
14,3%
5,4%
26,5%

26,8%

electtric+full hybrid
62,4%

59
9,2%
0%

IANUA
ARIE 2021

DECEMBRIE 20
020

electric+full hybrid

diese
el
benzzina
0%

59,2%

67,8%

Y
YTD2021

YTD2020

diesel
benzina

Cattegoria Full Hybrid
d nu include si Mild
d Hybrid

2/3

verzi“, resspectiv cele
e electrice
e (100% și hibride plug-in), pre
ecum și cele full
Autoturismele “v
hy
ybrid (care dispun si de
d propulsie electrică fără încărccare din sursă externă
ă).
Ca și în lunile anterioare, în care s-a consta
atat o con
ntracție im
mportantă a achizițiilo
or de
au
utoturisme, cele “verzi” performe
ează și răm
mân în terittoriul pozitiv, crescând cu 26,0%
% compara
ativ cu
lun
na similară a anului tre
ecut (Fig. 6).
6 Si mai im
mportant esste faptul că
c ele înreg
gistrează în ianuarie 2021 o
co
otă de piață
ă de 14,3% față de doa
ar 5,4%, câ
ât s-a înreg
gistrat în lun
na similară din 2020.
Fig 6)

Categorie au
utoturisme
tehnologiii "verzi"

Battery Electric Vehicles
Plug‐in Hybrid
Fu
ull Hybrid
TOTTAL

unitati (12
( luni)
2021
2020

165
98
584
847

164
59
449
672

Pe subcatego
orii, consem
mnăm o cre
eștere
antă de 0,6
6% la auto
oturismele 100%
importa
ce și una
a mult mai consistenttă, de
0,6% electric
66,1%,
la
cele
c
hibride
plu
ug-in.
66,1%
î
ză, la
Autoturrismele fulll hybrid înregistreaz
30,1%
rândul lor, o evolu
uție pozitivă
ă (+30,1%)..
26,0%

(%)
2021/2020

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 prin
n Program
mul Rabla Plus, cele
e mai mari volume în
nregistrează
ă Volkswag
gen (59 un
nități),
BM
MW (38 uniități), Merce
edes Benz (19 unități), Volvo (18
8 unități) și Renault (1
17 unități). In acest co
ontext,
ac
chizițiile de autoturism
me “electricce“ înregisttrează, pe volume în creștere cu
c 17,9%, o cotă de piață
se
emnificativ m
mai mare (4
4,4%) decâ
ât în luna similară din 2020 (1,8%
%).
O altă
ă analiză de
e interes este evoluția
a autoturismelor cu trracțiune in
ntegrală (4
4x4). Acestea au
în luna ianua
arie 2021 o cotă de piață
p
de 22,8%, pe un
n volum tottal de 1.347 unități, in
nferior cu 48,7%
4
elui consem
mnat în luna
a similară din 2020.
ce
In ceea
a ce priveștte tipul pro
oprietarulu
ui, cele ma
ai multe ach
hiziții de au
utoturisme îîn ianuarie 2021
au
u fost realizzate de cătrre persoan
nele juridic
ce, care aco
operă 63%
% din totalul achizițiilorr de autoturrisme,
ce
elor fizice re
evenindu-le
e restul de 37%.
II. Auto
ovehicule comerciale
c
e ușoare (iinclusiv minibuse si pick-up)
Si acea
astă catego
orie de auto
ovehicule în
nregistreazză, în prima
a lună din 2021,
2
o scă
ădere importantă
(-1
15,8%), darr mai puțin
n abruptă comparativ
c
cu autoturismele (-52
2,2%). In acest
a
context, sunt mă
ărci și
mo
odele care sunt, totușși, în teritoriul pozitiv în
n raport cu perioada similară
s
din
n 2020. (fig.. 7 și 8 top mărci
& modele).
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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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