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H I R D E T É S

UNIÓS AUTÓPIAC: OKTÓBERBEN A KORLÁTOZÁSOK MIATT VISSZAÁLLT AZ ÉRTÉKESÍTÉSBEN TAPASZTALT CSÖKKENŐ TREND

Románia „szembement a forgalommal”
A biztató szeptemberi hónap után 
ismét jelentősen csökkent a forga-
lomba helyezett új személyautók 
száma az Európai Unióban. Románia 
„szembement a forgalommal”, itt 
nőtt a legnagyobb mértékben az új 
autók értékesítése.

 » KRÓNIKA

A koronavírus terjedését fékezni hi-
vatott korlátozó intézkedések miatt 
csökkent az európai autópiac ok-

tóberben, de Románia volt az az ország, 
amelyben a legnagyobb mértékben növe-
kedett az új autók eladása – derül ki az 
Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) 
által tegnap nyilvánosságra hozott adat-
sorokból. A most közzétett statisztika sze-
rint 2020 októberében 1,129 millió új autót 
állítottak forgalomba az Európai Unió or-
szágaiban, Nagy-Britanniában és az Euró-
pai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) 
államaiban (Izland, Liechtenstein, Nor-
végia és Svájc), ami 7,1 százalékos vissza-
esést jelent a tavaly októberben jegyzett 
1,215 millió darabhoz viszonyítva. Az EU 
27 tagállamában amúgy 953 ezer 615 sze-
mélygépjárművet helyeztek forgalomba 
októberben, 7,8 százalékkal kevesebbet 
mint egy évvel korábban.

 Ezzel szemben a romániai autópiac 17,6 
százalékkal nőtt októberben, amikor 12 
523 új autót írattak forgalomba, míg a ta-

valyi tizedik hónapban 10 649-et. A tagor-
szágok közül Írország az egyetlen, amely-
ben még nőtt (5,4 százalékkal) az új autók 
eladása októberben.

 Az ACEA szerint a többi EU-s piac 
mindegyikében visszaesést regisztráltak: 
Spanyolországban és Franciaországban 
21, illetve 9,5 százalékos, Németországban 
3,6, Nagy-Britanniában 1,6, Olaszország-
ban 0,2 százalékos csökkenést jegyeztek. 
A nagy autógyártók közül a Volkswa-
gen-csoport és a PSA eladásai 7,5, illetve 
5,3 százalékkal estek vissza, míg a Renault 
0,5 százalékos csökkenést jegyzett. Az EU-
ban, Nagy-Britanniában és az EFTA-orszá-
gokban eladott Dacia személygépkocsik 
száma mindössze 0,1 százalékkal nőtt ok-
tóberben, elérve a 38 749-et, a Dacia piaci 
részesedése azonban a tavalyi 3,2 száza-
lékról 3,4 százalékra emelkedett idén ok-
tóberben.

Az év első tíz hónapját tekintve to-
vábbra is súlyos a helyzet: alig több mint 
nyolcmillió új autó került az utakra, 26,8 
százalékkal, több mint 2,9 millióval ke-
vesebb az egy évvel korábbihoz képest. 
Németországban 23,4 százalékkal, Fran-
ciaországban 26,9 százalékkal, Olaszor-
szágban 30,9 százalékkal, Spanyolország-
ban pedig 36,8 százalékkal csökkentek az 
eladások január–októberben.

Az EU-ban szeptemberben 3,1 száza-
lékkal, tavaly augusztusban pedig még 
31,2 százalékkal emelkedett a forgalomba 
helyezett új személyautók száma, de ezen 

felül minden egyes hónapban visszaesést 
mértek. A tavalyi utolsó négy hónapban 
és az idei év elején az új, sokkal szigorúbb 
emissziómérési eljárás (WLTP) bevezeté-
sének tulajdonították a csökkenést, utána 
viszont az egész világot letaroló koronaví-
rus-járvány bénította meg az autógyártást 
és -kereskedést. A legsúlyosabb hónap-
ban, áprilisban több 75 százalékkal keve-
sebb új autó gördült ki a szalonokból.

 Az európai kormányok közben intéz-
kedéseket jelentettek be az autószektor 
megmentése érdekében. Kedd este a német 
kormány közölte, hogy 5 milliárd euróval 
támogatja a környezetkímélő járművek 
gyártását, Franciaország meghosszabbí-
totta az új autók beszerzésére nyújtott tá-
mogatás igénylésének határidejét, az olasz 
kormány pedig több száz millió eurót külö-
nít el a gépjárműipar támogatására.
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Eltérő trendek. A Daciának sikerült növelnie októberben a piaci részesedését




