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       17 Ιαλνπαξίνπ 2023 

       ΑΠ.Φ : 2700/99 

 

 

ΠΡΟ: Β4 Γ/λζε 

 

ΚΟΙΝ.: 1. ΤΠ.ΔΞ. 

- Γ.Γ. Υθππνπξγνύ θ.Κ.Φξαγθνγηάλλε 

- Γξαθείν θαο Γ.Γ. ΓΟ θαη Δμσζηξέθεηαο 

- Γξαθείν θαο Β’ Γελ. Γ/ληξηαο 

- Β1 Γ/λζε 

 

2. ύνδεζμοι-Φορείς-Δπιμεληηήρια 

 

Δ.Γ.: Γξαθείν θαο Πξέζβεσο 

 

 

ΘΔΜΑ: ηοιτεία ροσμανικής αγοράς ασηοκινήηοσ για ηο 2022. 

     

 ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο Ρνπκαληθήο Έλσζεο Καηαζθεπαζηώλ 

Απηνθηλήησλ/ACAROM γηα ην 2022, ε παξαγσγή απηνθηλήησλ ζηε Ρνπκαλία έθηαζε ηηο 509.465 

κνλάδεο ην 2022, έλαληη 420.755 κνλάδσλ ην 2021 ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 21%. Η 

πιεηνλόηεηα ηεο παξαγσγήο ή 314.228 κνλάδεο ήηαλ από ην εξγνζηάζην ηεο Dacia (πνζνζηό 

62%) ελώ νη ππόινηπεο 195.237 κνλάδεο ήηαλ από ην εξγνζηάζην ηεο Ford (πνζνζηό 38%). 

 

  Από ηελ άιιε πιεπξά, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη ε Γηεύζπλζε Καζεζηώηνο Δγγξαθήο 

Άδεηαο Οδήγεζεο θαη Δγγξαθήο Ορεκάησλ/DRPCIV, ηα νπνία επηθαιείηαη ε ACAROM, ν 

αξηζκόο ησλ ηαμηλνκήζεσλ νέων απηνθηλήησλ ζηε Ρνπκαλία ήηαλ, ην 2022, 129.328 κνλάδεο, 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε 6,7 % ζε ζύγθξηζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. 

   ην πιαίζην απηό, ε θαηάηαμε ησλ εππώιεησλ απηνθηλήησλ έρεη ηελ Dacia ζηελ πξώηε ζέζε, κε 

39.910 κνλάδεο (κνληέια Logan, Duster, Sandero, Spring -ειεθηξηθό κνληέιν-, Jogger), 

αθνινπζνύκελε από ηελ Toyota (10.200 κνλάδεο, θπξίσο ηα κνληέια Corolla θαη C-HR), Hyundai 

(9.551, θπξίσο ην κνληέιν Tucson), Skoda (8.669, θπξίσο ην κνληέιν Octavia), Ford (8.645, 

θπξίσο ην κνληέιν Puma), Renault (8.443), Volkswagen (8.203), Mercedes (3.572) θαη Peugeot 

(3.532). 

  Καηά ζπλέπεηα θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία προκύπηει όηι θαζώο όια ηα 

κνληέια ηεο Dacia θαζώο θαη ην Ford Puma, παξάγνληαη ζηελ Ρνπκαλία, 461.000 κνλάδεο Dacia 

θαη Ford (ή ποζοζηό 91% παραγωγής), εμάγνληαη ζην εμσηεξηθό. 
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 εκεηώλεηαη όηη ηδηαηηεξόηεηα ηεο εδώ αγνξάο απηνθηλήηνπ απνηειεί ν ππεξπνιιαπιάζηνο 

αξηζκόο κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ, πνπ εηζάγνληαη θαη ηαμηλνκνύληαη από ηα λέα απηνθίλεηα 

πνπ ηαμηλνκνύληαη (αναλογία 1 νέο προς 2,44 μεηατειριζμένα), θαζώο θαηά ην 2022, ν 

αξηζκόο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ απηνθηλήησλ πνπ ηαμηλνκήζεθαλ γηα πξώηε θνξά ζηε Ρνπκαλία 

ήηαλ 316.332 κνλάδεο, έλαληη ησλ 395.759 κνλάδσλ ηνπ 2021 (κεησκέλνο θαηά 20%) θαη  381.495 

κνλάδεο ηνπ 2020. 

 

 Υπνγξακκίδεηαη επίζεο, όηη αλ θαη δελ ππάξρνπλ ιεπηνκεξή δηαρξνληθά ζηνηρεία, ν αριθμός 

ηων νέων σπερπολσηελών ασηοκινήηων πνπ ηαμηλνκνύληαη ζηελ Ρνπκαλία, ζεκεηώλεη 

ζεκαληηθή αύμεζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ην Α’πεληάκελν ηνπ 2021, ηαμηλνκήζεθαλ :  

10 Lamborghini, 8 Ferrari, 7 Rolls-Royce, 7 Bentley, 5 Aston Martin θαη 4 Maserati, ελώ κόλν 

θαηά ην Α’ 15εκεξν Γεθεκβξίνπ 2022, ηαμηλνκήζεθαλ : 7 Porsche, 3 Maserati, 3 Lamborghini, 2  

Bentley θαη 1 Aston Martin. 

 

 

Ο Γ/λσλ 

 

  Παληειήο Γηαλλνύιεο 

  ύκβνπινο ΟΔΥ Α΄ 

 


