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H I R D E T É S

TÍZEZREK ÉRDEKLŐDNEK A ROMÁNIAI RONCSAUTÓPROGRAMOK KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK IRÁNT

Padlógázzal száguld a zöldautók piaca
Bár a gépkocsipiac zsugo-
rodott, a környezetkímélő 
autók eladása töretlenül 
nőtt 2021-ben is: januártól 
április végéig 79,8 száza-
lékkal több ilyen járművet 
értékesítettek, mint 2020 
azonos időszakában. A 
Roncsautó Plusz program 
tovább erősítheti a trendet.

 » KRÓNIKA

Á prilis végére elérte a 11,6 
százalékot a környezetkí-
mélő autók piaci részese-

dése Romániában, ami szinte a 
kétszerese az egy évvel korábban 
jegyzett 5,5 százalékos részarány-
nak – derül ki a Gépkocsigyártók 
és Importőrök Egyesületének 
(APIA) adataiból. A hivatalos 
statisztikák azt mutatják, hogy 
bár a gépkocsipiac zsugorodott, 
a környezetkímélő autók eladá-
sa töretlenül nőtt 2021-ben is: 
januártól április végéig 79,8 szá-
zalékkal több ilyen járművet érté-
kesítettek, mint 2020 ugyanezen 
időszakában.

 A 2021 első négy hónapjában 
eladott környezetkímélő autók 

közül 2203 teljesen hibrid haj-
tású volt – ez 74,2 százalékkal 
több, mint tavaly ugyanebben az 
időszakban –, 462 plug-in hibrid 
(155,2 százalékos növekedés ta-
valyhoz képest), a tisztán elektro-
mos autók eladása pedig 59 szá-
zalékkal 501 darabra nőtt.

 Az elektromos autók piacát 
továbbra is a Volkswagen vezeti 
153 eladott járművel, a második 
helyen a Peugeot áll 56 darabbal, 
majd a BMW (51), a Renault (36), a 
Hyundai (30), a Mini (28), a Mazda 

(24), a Nissan (22), a Smart (17) és 
az Opel (14) következik a sorban. 
A legkelendőbb hibridautóknak 
a Toyota modelljei bizonyultak, 
amelyekből 1766-ot értékesítet-
tek, aztán a Hyundai (268), a Ford 
(59), a Lexus (49), a Renault (23), 
a Honda (21), a Subaru (10), a Kia 
(5) és a Suzuki (2) jön.

 A plug-in hibridautók közül 
a Mercedes Benz modelljeiből 
adtak el a legtöbbet január–áp-
rilisban, 95 darabot, a további 
sorrend: Volvo (84), BMW (80), 

Renault (53), Ford (39), Mitsubi-
shi és Porsche (23-23), Skoda (9), 
Volkwagen (8) és Mini (7).

 Az APIA adatai szerint az év 
első négy hónapjában összesen 
3166 új elektromos és hibridau-
tót értékesítettek Romániában, 
1761-gyel többet, mint egy évvel 
korábban.

 Ez a szám pedig az év végéig 
még várhatóan látványosan emel-
kedni fog, miután a környezetkí-
mélő autók vásárlását támogató 
Roncsautó Plusz program idei 
büdzséje kétszerese a tavalyinak.

A programot lebonyolító Kör-
nyezetvédelmi Alap (AFM) hétfői 
összesítése szerint pedig az ápri-
lis 26-ai rajt óta már 2234 kérést 
regisztráltak magánszemélyek 
részéről, és eddig 299 autót – 195 
százszázalékosan elektromos 
meghajtású és 104 hibrid – vásá-
roltak meg.

 Eközben a hagyományos ron-
csautóprogram keretében ma-
gánszemélyek több mint 18 000 
igénylést nyújtottak be, és 7336 
gépkocsit és egy motorbiciklit 
vásárolt a lakosság. A jogi szemé-
lyek esetében 115 dossziét fogad-
tak el eddig 157 jármű vásárlására 
a roncsautóprogram keretében, 
valamint 48 dossziét 90 környe-
zetkímélő (49 százszázalékosan 

elektromos meghajtású és 41 hib-
rid) gépjármű beszerzésére a Ron-
csautó Plusz programban.

A környezetvédelmi tárca ada-
tai szerint idén 440 millió lejes 
keretet irányoztak elő a klasz-
szikus roncsautóprogramra, 35 
millió lejjel több mint a tavaly, 
ami azt jelenti, hogy több mint 
55 000 új gépkocsival újulhat meg 
az ország járműparkja. A Roncsa-
utó Plusz program büdzséje 400 
millió lej, kétszerese a tavalyi-
nak, a szaktárca becslései szerint 
ebből akár 6600 százszázaléko-
san elektromos meghajtású jár-
művet, illetve 5000 hibridet tud 
megvásárolni a lakosság. Idén 
az eddigi 6500 lejről 7500 lejre 
nőtt a roncsautóprogram klasszi-
kus változatában megszerezhető 
voucherek értéke, és emelték az 
ökobónuszt a hibridautók, illetve 
azon járművek esetében, amelyek 
szén-dioxid-kibocsátása nem ha-
ladja meg a 96 grammot kilomé-
terenként. A százszázalékosan 
elektromos meghajtású járművek 
beszerzését idén is 45 ezer lejjel, a 
hibridek vásárlását 20 ezer lejjel 
támogatják. Ebben az évben mo-
torkerékpárt is lehet vásárolni a 
program keretében, a leadott régi 
jármű ellenében 5500 lej értékű 
vouchert kap a pályázó.

Ha lassú is a növekedés, egyre több az elektromos autó az utakon
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