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A
detaliată a în
nmatricularilor de au
utovehicule
e în luna octombrie
o
și
ș după 10
0 luni din 2021
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e autoturism
me sunt in creștere la
a 10 luni 2021 (+0,7%)) fata de 20
020
Inmatricularile de
Autotu
urismele “e
electrificate”” au o creșttere de 94,0%, realizâ
ând o cotă de piață de
e 12,8%
Vehiculele come
erciale ușoa
are + minib
buse în creșștere cu 21,9%, iar ce
ele grele + bus
b cu 31,3
3%
In primele 10 luni alle anului 2021,
m o evoluție mixtă a înmatricu
ularilor
obserăm
de auto
ovehicule, majoritatea
a lunilor fiiind în
creștere
e semnifica
ativă față de 2020, da
ar prin
raportarre la o bazză foarte mică
m
in 202
20, pe
perioada stării de urgență.
una octom
mbrie 202
21 vine cu o
Lu
scadere
e de 19,3%
% fata de luna similara a
anului 2020
2
.
Sursa date
e: DRPCIV, prelu
ucrare APIA

In piața națio
onală, TOP
P 10 pe m
mărci, la autoturisme + autoveh
hicule com
merciale, du
upă 10 lun
ni din
021, este condus
c
de către Dac
cia (29.345
5 unități), urmată
u
de Ford (9.528 unități),, Toyota (7.974
(
20
un
nități), Volk
kswagen (7.918 unită
ăți), Renau
ult (7.727 unități),
u
Hy
yundai (7.4
478 unități)), Skoda (6.907
(
un
nități), Merc
cedes Benz (5.995 un
nități), Suzu
uki (3.955 unități) și Peugeot
P
(3
3.205 unitățți).
I. Autoturismele (care reprrezintă cca
a. 82% din
n total) au înregistratt, în luna o
octombrie 2021,
un
n volum de 9.496 unittăți, cu 23,5% mai pu
uțin decât în luna sim
milară din 2020.
2
Cu toate
t
acesttea, și
da
atorită scăd
derilor din primele do
ouă luni ale acestui an, pe an
nsamblul celor
c
10 luni din 202
21, se
înrregistrează
ă totuși o crreștere generală de 0,7%
0
comp
parativ cu perioada
p
sim
milară a an
nului anterio
or.
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Segm
mentarea pe
p clase. După
D
prime
ele 10 luni ale anului curent, ob
bservăm o evoluție mixtă a
se
egmentelor în care sun
nt încadrate
e autoturism
mele, după
ă cum urme
eaza: Clasa
a A (+27,4%
%), Clasa B
(-0
0,8%), Clas
sa C (-15,0
0%), Clasa
a D (-4,7%
%), Clasa E (+6,6%), Clasa F (+149,2%),
(
SUV (+14
4,2%),
MP
PV (-5,9%)) si Clasa Sport
S
(-3,1%
%).
In cee
ea ce privește cota de
e piață, seg
gmentul SU
UV este pe
e prima po
oziție, cu o cotă de 43,6%,
în creștere cu
u 5,1pp față de 2020, urmat de Clasa
C
C cu
u o cotă de
e 28,2%, în scădere cu
u 5,2pp și Clasa
C
B cu o cotă de
d 20,8% în
n scădere ccu 0,3pp fa
ata de acee
easi perioad
da a anului trecut.

In fun
ncţie de tip
pul de com
mbustibil al autoturrismelor în
nmatriculate, după 10
0 luni din 2021,
po
onderea au
utoturismelo
or pe benzzină a înre
egistrat o creștere
c
de 0.4pp față
ă de perioa
ada similarră din
20
020, ajungâ
ând, astfel, la o ponde
ere de 66,9%. In cee
ea ce priveșște autoturismele cu motoare
m
diesel,
ac
cestea înreg
gistrează o scădere de
d 6.6pp fa
ață de prim
mele 10 luni din 2020, deținând o cotă de 20,3%
2
din
n total.
b
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Ca
ategoria Full Hy
ybrid nu includ
de si Mild Hybrid

altă parte, autoturism
mele “elec
ctrificate“, respectiv cele electrrice (100%
% și hibride plugPe de a
in)), precum șși cele full hybrid (ca
are dispun si de propu
ulsie electrrică fără înccărcare din
n sursă exte
ernă),
aju
ung să dețină, după primele
p
10 luni din 20
021, o cotă
ă de piață de 12.8%, care este
e de 1,9 orri mai
ma
are decât ccea pe care
e o aveau în
î perioada
a similară a anului treccut (6,6%).
Ca și în
n anul 2020, când, de
eși s-a înre
egistrat o scădere
s
a achizițiilor
a
de autoturiisme în ge
eneral,
ce
ele “verzi” a
au performa
at, în anul 2021, achizițiile din aceasta
a
cattegorie apro
oape s-au dublat (+94
4,0%)
co
omparativ ccu perioda similară
s
a anului
a
trecu
ut. In acestt context, este
e
de rem
marcat creștterea importanta
a autoturisme
a
elor plug-in
n hybrid (+2
233,6%).

2/3

Analizzând evoluția autoturiismelor cu tracțiune integrală (4x4), obe
ervam că, după
d
10 luni din
20
021, dețin o cotă de piață
p
de 21
1,8% și un volum total de 21.075
5 unități, in
n creștere cu
c 10,6% fa
ață de
pe
erioada sim
milară din 20
020.
In ceea
a ce priveștte tipul pro
oprietarulu
ui, cele maii multe achiziții de auttoturisme în
n primele 10 luni
din
n 2021 au fost realiza
ate de către
e persoanele juridic
ce, care aco
operă 55.0
0% din totalul achizițiilor de
au
utoturisme, celor fizice
e revenindu
u-le restul de
d 45.0%.
II. Auto
ovehicule comerciale
c
e ușoare (m
minibuse sii pick-up)
Si acea
astă catego
orie de au
utovehicule înregistrea
ază, după 10 luni din 2021, o creștere, chiar
im
mportantă, d
de 21,9%, care con
nsemnează o evoluție mult ma
ai bună de
ecât cea a autoturissmelor
(+0
0,7%). In acest context, majoritatea mărcilor și modelelor
m
sunt
s
în teriitoriul pozitiv în rapo
ort cu
pe
erioada sim
milară din 20
020.
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