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Industria auto - slalom
printre provocãri

L
umea în care trãim este marca-
tã la fiecare pas de schimbãri ºi
transformãri, de inovaþii ºi de
nevoia de adaptare. Industria
auto nu face nicio excepþie.
Dupã frâna bruscã pusã, anul
trecut, de pandemie

întregului domeniu, în urma cã-
reia producãtorii auto au fost
obligaþi sã-ºi opreascã pentru o
perioadã activitatea, industria nu
are încã în faþã un drum întins.
Uniunea Europeanã o obligã sã
facã virajul cãtre vehiculele elec-
trice cât mai curând. Comisia
Europeanã dezbate stabilirea
unui obiectiv cu emisii zero pen-
tru vehiculele vândute dupã 2035 - o
schimbare uriaºã faþã de traiectoria ac-
tualã a standardelor din industrie, care ar
marca o revoluþie pentru producãtorii
auto din Europa.

Motoarele diesel ºi pe benzinã sunt lã-
sate, astfel, rapid în spate, cei mai mulþi
producãtori anunþând deja anul în care
acestea îºi vor cunoaºte sfârºitul.

Maºinile electrice aºteaptã lângã pri-
ze momentul în care societatea va deve-
ni un loc mai primitor pentru ele, din
punct de vedere al infrastructurii. Pro-
gresele sunt vizibile, dar insuficiente
momentan, însã planurile pe acest sec-

tor dau speranþe considerabile
cã situaþia se va îmbunãtãþi, iar
trecerea cãtre maºinile electrice
va fi una linã.

În plus, consumatorii par des-
chiºi sã achiziþioneze maºini hi-
brid sau electrice. Cu multe mi-
nusuri dacã ne gândim la infra-
structurã ºi la fiabilitate, dar
totodatã cu suficient de multe
plusuri, dacã ne referim la costul

mai mici pentru încãrcare sau la subven-
þiile din partea guvernelor menite sã
încurajeze vânzarea, automobilele elec-
trice încep sã aparã tot mai des prin
showroom-uri, pe strãzi sau prin parcãri,
dupã ce ani de zile erau partea science-
fiction-ului de la saloanele auto.

Astãzi le vedem destul de des pe strã-
zile din oraºe ºi le distingem, de regulã,

fie dupã aspectul futurist, fie dupã un
sticker care ne anunþã cã este vorba de-
spre o maºinã electricã, sau, de cele mai
multe ori, dupã faptul cã se deplaseazã
fãrã sã scoatã niciun sunet.

În plus, datele publicate de Asociaþia
Constructorilor Europeni de Automobile
(ACEA) aratã cã vânzãrile de autovehi-
cule electrice ºi hibride în Uniunea Euro-
peanã s-au triplat, anul trecut, depãºind
pragul de un milion de unitãþi ºi fiind re-
sponsabile pentru mai mult de 10% din
numãrul total de vehicule vândute.

La aceastã provocare pentru producã-
torii auto se adaugã ºi schimbãrile în
comportamentul noilor generaþii. Tânãra
generaþie este caracterizatã de comodita-
te ºi nu îºi mai doreºte sã deþinã maºini,
dupã cum aratã mai multe sondaje.

Tinerii consumatori sunt atraºi mai
degrabã de abonamentele auto, de posi-
bilitatea de a se bucura de flexibilitatea ºi
libertatea de mobilitate pe care þi-o oferã
un autoturism, dar fãrã obligaþiile ºi re-
sponsabilitãþile pe care aceasta le impli-
cã, mai exact mentenanþa sau asigurãrile

necesare.
Astfel, apar în piaþã noi servicii, pre-

cum abonamentul auto, care se adresea-
zã unei categorii din ce în ce mai mare de
clienþi ce se deplaseazã preponderent cu
automobile pe care nu le deþin în proprie-
tate, fie cã vorbim despre Car Sharing,
Ride Sharing, închiriere clasicã.

Noul serviciu este destinat, potrivit re-
prezentanþilor companiilor emitente,
persoanelor care nu doresc sã devinã
proprietarii autoturismului, ci preferã sã
plãteascã pentru folosinþa sa. În plus,
produsul este potrivit pentru cei care au
nevoi de mobilitate diferite în timp, celor
care doresc folosirea unui model pe pe-
rioade mai lungi, anterior unei eventuale
achiziþii, cât ºi celor care vor sã acceseze
ultimele tehnologii din domeniu. De ase-
menea, produsul rãspunde perfect nevoi-
lor de mobilitate în schimbare.

Astfel, întreaga industrie este pusã
faþã în faþã cu o mulþime de variabile care
par sã-i complice existenþa, dar tototdatã
sã aducã îmbunãtãþiri pentru mediu ºi
consumatori. n

ADELINA

TOADER

Comisia Europeanã analizeazã
posibilitatea sã impunã o
reducere a emisiilor cu 60% pânã
în 2030, mult peste obiectivul de
37,5% propus iniþial. Oficialii
europeni au în vedere ca, pânã în
2035, obiectivul sã fie reducerea
cu 100% a emisiilor.
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Piaþa auto din România
în 2021

D
upã anul pandemic 2020
în care s-a constatat o
contracþie importantã a
achiziþiilor de autoturi-

sme, piaþa auto din þara noastrã
începe sã înregistreze creºteri.

Dacã în ultimele 4 luni ale anului
2020, au fost consemnate creºteri
ale înmatriculãrilor de autovehicu-
le, anul 2021 a debutat cu o scãdere
semnificativã în luna ianuarie
(-46,6%), urmatã de una mai puþin
importantã (-18,8%), în luna fe-
bruarie, conform datelor Asocia-
þiei Producãtorilor ºi Importatori-
lor de Automobile (APIA).

Conform analizei Asociaþiei,
dupã primele 2 luni ale anului
2021, s-a observat o evoluþie mixtã
a segmentelor în care sunt încadra-
te autoturismele, segmentele în
creºtere fiind A (+72,2%) ºi F
(+142,9), cel “Sport” având acelaºi
volum cu cel din 2020, iar celelalte
fiind în scãdere. În ceea ce priveºte
cota de piaþã, segmentul SUV este
pe prima poziþie, cu o cotã de
42,6% (în creºtere cu 4,6% faþã de
2020), urmat de C, cu 29,0% (în
scîdere cu 5%) ºi B cu 17,2% (în
scãdere cu 3,6%).

Autoturismele, care reprezintã
circa 78% din totalul vehiculelor
înmatriculate, au înregistrat, în
luna februarie 2021, un volum de
6.815 unitãþi, cu 21,6% mai mic
decât în luna similarã din 2020. Pe
ansamblul primelor 2 luni din
2021, s-a înregistrat o scãdere ge-
neralã de 39,6%, comparativ cu

perioada similarã a anului anterior.
Autoturismele “electrificate”,

respectiv cele electrice (100% ºi
hibride plug-in), precum ºi cele
full hybrid (care dispun ºi de pro-
pulsie electricã fãrã încãrcare din
sursã externã), ajung sã deþinã
dupã primele 2 luni din 2021, o
cotã de piaþã de 13,1%, care este de
2,3 ori mai mare decât cea pe care o
aveau dupã perioada similarã a
anului trecut (5,7%), mai aratã
datele analizate.

Autoturismele “verzi” perfor-
meazã, în primele douã luni ale
anului, ºi rãmân în teritoriul pozi-
tiv, crescând cu 39,7% comparativ
cu perioda similarã a anului trecut.
ªi mai important este faptul cã ele
deþin, în luna februarie, o cotã de
piaþã de 12,1%, iar dupã primele
douã luni din 2021, 13,1% faþã de
doar 5,7%, cât s-a înregistrat în
perioada similarã din 2020.

Analiza APIA a mai arãtat cã în
ceea ce priveºte tipul proprietaru-
lui, cele mai multe achiziþii de au-
toturisme în primele 2 luni din
2021 au fost realizate de cãtre per-
soanele juridice, care acoperã 65%
din totalul achiziþiilor de autoturi-
sme, celor fizice revenindu-le re-
stul de 35%. Conform Asociaþiei,
raportul este unul mai dezechili-
brat decât de obicei, în condiþiile în
care dupã primele douã luni ale
anului programul Rabla nu începu-
se, lucru care a creat o aºteptare
vizibilã în special în rândul
persoanelor fizice, ºi nu numai.

În primele 4 luni ale acestui an
piaþa maºinilor noi a scãzut cu
14%, dar mãrci precum Toyota ºi
Ford au fost pe plus, în timp ce Da-
cia ºi Renault au avut scãderi mult
peste media pieþei, în schimb, nu-
mãrul de autovehicule electrice a
crescut cu 79,8%, potrivit analizei
APIA.

Datele analizate aratã cã seg-
mentul SUV a ajuns, în primele pa-
tru luni ale anului în curs, sã aibã
45% din piaþã, iar la combustibil,
dieselul a scãzut spre 26%, iar elec-
tricele au atins un nou maxim.

Logan, Duster ºi Sandero de la
Dacia au fost cele mai vândute
maºini, în primele patru luni ale
anului, fiecare trecând de 1.000 de
unitãþi, pe o piaþã ce a totalizat
27.200 de maºini. Skoda Octavia a
fost cea mai vândutã maºinã a unei
mãrci strãine, în timp ce Ford
Puma, SUV-ul produs la Craiova, a
fost pe locul cinci (795 de maºini).

Dupã primele patru luni ale anu-
lui piaþa auto din þara noastrã se
împãrþea pe categorii de combusi-
bil, astfel: benzinã (62%), diesel
(26%), hibride ºi electrice (12%).

Luna mai a venit cu creºteri, faþã
de aceeaºi perioadã a anului trecut,
numãrul de autovehicule noi înma-
triculate în þara noastrã, fiind mai
mare, faþã de aceeaºi perioadã a
anului trecut, dupã cum aratã date-
le analizate de Asociaþia Producã-
torilor ºi Importatorilor de Autotu-
risme (APIA). Astfel, în luna mai a
anului curent au fost înmatriculate

în þara noastrã 10.191 autovehicule
noi (autoturisme ºi vehicule co-
merciale, autocare ºi speciale), cu
18,7% mai multe decât în luna si-
milarã a lui 2020, conform datelor
comunicate de cãtre Direcþia
Regim Permise de Conducere ºi
Înmatr iculare a Vehiculelor
(DRPCIV).

Autoturisme noi –
evoluþie lunarã
2021

Potrivit datelor analizate, auto-
turismele noi au fost mai numeroa-
se în luna mai a acestui an, faþã de
aceeaºi perioadã a anului trecut.
Dintre autovehiculele noi înmatri-
culate în þara noastrã în luna mai,
8.221 au fost autoturisme noi, a cã-
ror creºtere faþã de luna mai 2020
(când au fost înmatriculate 7.154
unitãþi), este de 14,9%, dupã cum
aratã analiza APIA.

Conform datelor Asociaþiei, pe
primele cinci poziþii în topul înma-
triculãrilor în funcþie de mãrci în
luna mai se aflã Dacia, cu 1.890
unitãþi, urmatã de Skoda cu 877
unitãþi înmatriculate, Renault - 744
unitãþi, Ford cu 590 unitãþi ºi
Toyota cu 531 unitãþi. (vezi grafi-
cul)

Autoturisme noi
ºi rulate

Datele Asociaþiei aratã totuºi cã,
per ansamblu, în primele cinci luni,
numãrul autoturismelor noi înma-
triculate au înregistrat o scãdere
generalã de 9,1%. Pe de altã parte,
autoturismele rulate au fost mai cã-
utate faþã de cele noi, astfel cã nu-
mãrul unitãþilor înmatriculate în
perioda ianuarie – mai 2021 s-a ri-
dicat la 167.101, înregistrând o
creºtere de 7,8% comparativ cu
perioada similarã din 2020. (vezi
tabelul 1)

În ceea ce priveºte evoluþia pe
mãrci a autoturismelor (noi ºi rula-
te), situaþia în perioada ianua-
rie-mai a anului 2021 aratã diferit.
Dacã atunci când vorbim de auto-

turisme noi regãsim Dacia, Skoda
sau Ford în top, când ne îndreptãm
atenþia cãtre autoturismele rulate,
mãrcile cele mai frecvent înmatri-
culate au fost Volkswagen, Audi ºi
BMW. (vezi tabelele 2, 3)

Vehicule
comerciale noi ºi
rulate

ªi numãrul vehiculelor comer-
ciale noi înmatriculate a cunoscut o
creºtere atât în luna mai a anului
curent, cât ºi pe ansamblul anului
2021, conform analizei APIA. Mai

exact, datele Asociaþiei indicã fap-
tul cã în ceea ce priveºte înmatricu-
lãrile de vehicule comerciale noi
(LCV, HCV, Minibus ºi Bus, pre-
cum ºi vehicule speciale), dupã un
volum de 1.970 unitãþi, înregistrat
în luna mai 2021, în creºtere cu
38,1% faþã de aceeaºi lunã a anului
2020, rezultã o creºtere generalã pe
ansamblul anului 2021 de 28,4%.
(vezi tabelul 4)

La capitolul motocicluri (moto-
ciclete, mopede, ATV-uri) noi, care
au fost înmatriculate în luna mai,
s-a înregistrat o creºtere de 55,8%
pe un volum de 550 unitãþi ºi una
de 54,9% pe primele cinci luni din
2021. n

Tabelul 1 / Autoturisme noi ºi rulate

AUTOTURISME
2020

(ianuarie-mai)
2021

(ianuarie-mai)
Variaþie
21/20

Pondere din
total 2020 (%)

Pondere din
total 2021 (%)

NOI 39,455 35,845 -9.1% 20.3% 17.7%

RULATE 154,941 167,101 7.8% 79.7% 82.3%

TOTAL 194,396 202,946 4.4% 100.0% 100.0%

Tabelul 2 / Top 5 mãrci autoturisme noi în perioada

ianuarie - mai

MARCA 2020 2021 Variaþie %

DACIA 10,973 7,337 -33.1%

SKODA 3,272 3,338 2.0%

FORD 2,162 2,955 36.7%

TOYOTA 2,176 2,903 33.4%

VOLKSWAGEN 3,376 2,612 -22.6%

Alte mãrci 17,496 16,700 -

TOTAL 39,455 35,845 -9.1%

Tabelul 3 / Top 5 mãrci autoturisme rulate în perioada

ianuarie - mai

MARCA 2020 2021 Variaþie %

VOLKSWAGEN 38,652 40,890 5.8%

AUDI 15,511 16,439 6.0%

BMW 15,932 16,402 3.0%

FORD 11,679 11,851 1.5%

OPEL 11,463 11,111 -3.1%

Alte mãrci 61,704 70,408 -

TOTAL 154,941 167,101 7.8%

Tabelul 4 / Evoluþia numãrului de vehicule comerciale noi ºi rulate:

LCV+HCV+BUS+

Minibus+Speciale

2020

(ian-mai)

2021

(ian-mai)

Variaþie

21/20

Pondere din

total 2020 (%)

Pondere din

total 2021 (%)

NOI 7,373 9,469 28.4% 25.5% 27.6%

RULATE 21,561 24,877 15.4% 74.5% 72.4%

TOTAL 28,934 34,346 18.7% 100.0% 100.0%

Autoturismele “electrificate”, respectiv cele
electrice (100% ºi hibride plug-in), precum ºi cele
full hybrid (care dispun ºi de propulsie electricã
fãrã încãrcare din sursã externã), ajung sã deþinã
dupã primele 2 luni din 2021, o cotã de piaþã de
13,1%, care este de 2,3 ori mai mare decât cea pe
care o aveau dupã perioada similarã a anului
trecut (5,7%), mai aratã datele analizate.
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COMPANII
STEFANO ALBAROSA, CEO CEFIN TRUCKS:

”Sectorul autocamioanelor
va înregistra cea mai mare

creºtere în 2021”

Reporter: Industria auto a fost
puternic afectatã de pandemie. Cefin
Trucks a reuºit totuºi sã creascã atât
ca cifrã de afaceri, cât ºi în ceea ce
priveºte cota de piaþã. Care a fost
strategia companiei care a dus la ace-
ste rezultate?

Stefano Albarosa: Anul 2020 a
reprezentat o provocare pentru seg-
mentul vehiculelor comerciale (mai
mari de 16 tone), care a scãzut cu
33.7% faþã de anul precedent. O
schimbare semnificativã a avut loc ºi
în mixul celor trei segmente care
compun piaþa de vehicule comercia-
le, ºi anume transport internaþional,
construcþii ºi vehicule specializate.

Segmentul de vehicule pentru
construcþii a cunoscut o creºtere im-
portantã, ajungând la 24.6%, la fel ºi
cel al vehiculelor specializate, cu o
cotã de 13.2% în 2020. Întreg con-
textul anului 2020, a dus la o scãdere
considerabilã a segmentului de tran-
sport internaþional, de la 75.4% la
62.2%.

H2: Cefin Trucks a
urcat pe locul 4 în
topul Brandurilor de
Vehicule Comerciale

Stefano Albarosa: Privind pozi-
þia brandului Ford Trucks din pers-
pectiva dinamicii pieþei, acesta a ur-
cat pe locul 4 în topul Brandurilor de
Vehicule Comerciale (conform ra-
port înmatriculãri) în anul 2020 - în
creºtere de la locul 6 ocupat în anul
2019. A depãºit obiectivul setat pen-
tru creºterea cotei de piaþã, atingând
11.8%. A rãmas în topul alegerilor
clienþilor în segmentele de Construc-
þii si Vehicule Specializate, fiind li-

der în Segmentul Vehiculelor Muni-
cipale cu 54.3% cotã de piaþã în
2020.

Anul 2020 ne-a arãtat încã o datã
cât este de important sã privim
schimbarea ca pe o oportunitate ºi sã
fim deschiºi cãtre adaptare. Toate
strategiile noastre se bazeazã pe
principiul cã atunci când clientul are
de câºtigat, acest lucru se transformã
în câºtig ºi pentru companie, ºi vice
versa. În acest scop avem nevoie sã
creãm zilnic oportunitatea de a ma-
ximiza valoarea adãugatã pe care o
putem oferi clienþilor noºtri ºi sã im-
plementãm produse ºi servicii pentru
a îndeplini acest obiectiv esential
pentru succesul nostru.

Adaptarea a fost conceptul anului,
în special la nevoile clientului ºi la
noul context al pieþei.

Reporter: Cum au evoluat livrãri-
le ºi comenzile de camioane noi în
2020? Dar cele de camioane rulate?
Ce estimãri aveþi pentru anul în curs?

Stefano Albarosa: ”Pentru a ne

atinge obiectivele setate pentru
2021, oricât de bine ne-am poziþiona
pe segmentele de construcþii ºi vehi-
cule municipale, trebuie sã creºtem
în vânzãri de autotractoare pentru in-
ternaþional, care reprezintã peste
65% din numãrul total de camioane
vândute la noi. Iar aici totul depinde
de cât se va extinde acest segment
comparativ cu 2020, când s-au
vândut circa jumãtate din numãrul de
unitãþi din 2019. Dacã piaþa îºi revi-
ne - ºi eu iau în calcul un scenariu în
care volumele din 2021 vor fi între
cele din 2019 ºi cele din 2020, deci se
va recupera jumãtate din scãderea
din 2020 - mizez pe o dublare a cotei
noastre, de la 3,0% la 6%”.

H2: 2020 – un an bun
pentru vânzãrile de
vehicule rulate

CEO-ul Cefin Trucks a menþionat
cã anul 2020 a fost un an bun în ceea

ce priveºte vânzãrile de vehicule ru-
late.

Stefano Albarosa: În activitatea
Cefin existã douã direcþii: achiziþii
de la traderi din Europa pentru terþi -

ºi aici vânzãrile au fost la nivelul din
anul anterior - ºi vehicule pentru
care compania se ocupã de achizi-
þie, stocare, pregãtire ºi livrare -
unde creºterea faþã de 2019 a fost de
peste 20%. Sunt foarte mândru ºi
mulþumit de echipa care se ocupã de
vânzarea de vehicule rulate ºi fãrã
experienþa cãreia s-ar fi ajuns la un
blocaj, câtã vreme compania preia
camioane second-hand ca avans
pentru un Ford Trucks nou ºi trebuie
sã le poatã plasa mai departe altor
clienþi. În 2020, 70% din vânzãrile
de camioane noi au fost realizate
prin trade-in.

Cifra de afaceri a companiei din
vânzarea de camioane rulate a fost în
2020 de 16-17 milioane de euro.

Reporter: Au suferit cererile pen-
tru vehiculele din protofoliul Cefin
Trucks sub impactul pandemiei?

Stefano Albarosa: ”Dupã cum
am spus, au suferit din perspectiva
mixului de produse, ºi aici mã refer
în special la piaþa de vehicule pentru
transport international. Acest seg-
ment a suferit cel mai mult în aceastã
perioadã.

Reporter: În plinã pandemie Ce-
fin Trucks a reuºit sã-ºi extindã ser-
viciile de service. Cum a evoluat ac-
tivitatea acestora?

Stefano Albarosa: Obiectivul
legat de extinderea reþelei de servi-
ce din România a fost atins în 2020,
astfel cã în decembrie 2020, re-
þeaua Cefin Trucks numãrã 19 ser-
vice-uri la nivel nazional din care 7
proprii. În continuare avem în plan
alãturarea ºi altor locazii. Începând
cu anul 2020, Cefin Trucks a inte-
grat ºi serviciile de reparaþie Ford
LCV în sediul central din Bucu-
reºti.

Reporter: Cum estimaþi cã va
evolua sectorul autocamioanelor în
acest an, având în vedere actualul
context?

Stefano Albarosa: Sectorul au-
tocamioanelor este cel ce va înregis-
tra cea mai mare creºtere anul aces-

ta, având în vedere cã oricum a sufe-
rit o mare scãdere anul trecut. Acea-
sta este ºi miza noastrã pentru acest
an. În perioada ce urmeazã, Cefin
Trucks se va concentra pe dezvolta-
rea segmentului de autotractoare,
produsul F-MAX fiind acum un pro-
dus matur, cunoscut ºi testat, iar re-
þeaua europeanã de service a produ-
cãtorului fiind în continuã extinde-
re.

Reporter: Care sunt proiectele
Cefin Trucks pentru 2021?

Stefano Albarosa: Gama de pro-
duse Ford Trucks va avea parte de
numeroase îmbunãtãþiri la nivelul
fiecãrui segment, ca urmare a adap-
tãrii la nevoile clienþilor ºi cerinþele
pieþei. Îi ascultãm pe clienþii noºtri,
înþelegem nevoile lor, urmãrim ten-
dinþele de schimbare ºi pregãtim pro-
dusele noastre pentru viitor. Cea mai
mare valoare adãugatã pe care marca
noastrã o oferã clienþilor noºtri este
costul total de proprietate, care ajutã
clienþii sã îºi gestioneze operaþiunile
mai profitabil.

Privim cu încredere anul 2021, în
care ne aºteptãm ca piaþa sã recupe-
reze o parte din volumul de vânzãri
pierdut în 2021. Vom continua sã
creºtem volumul de vânzãri ºi opera-
þiuni service, datoritã expansiunii
politicii prin care clientul este în cen-
tru acþiunilor noastre ºi datoritã digi-
talizãrii proceselor noastre interne si
externe. Digitalizarea ºi integrarea
tuturor serviciilor din procesul de
vânzare ºi comunicare cu clientii
sunt obiectivele principale ale Cefin
Trucks.

Reporter: Ce aºteptãri financiare
aveþi pentru anul în curs?

Stefano Albarosa: Cefin Trucks a
atins în 2020 o cifrã de afaceri de 64
de milioane de Euro, cu activitãþile
sale de vânzare ºi service ºi peste
1.000 de vehicule vândute (noi ºi
uzate), în creºtere faþã de anul 2019.
Pentru 2021 estimam o cifra de afa-
ceri de minim 70 mil Euro.

Reporter: Vã mulþumesc! n

P
andemia a lovit puter-

nic industria auto

mondialã ºi localã, iar

acest lucru s-a reflectat în

vânzarea de automobile ºi

implicit în producþie. Cei

implicaþi în aceastã indus-

trie sperã ca 2021 sã fie

anul redresãrii.

Cifra de afaceri a industriei

auto locale a scãzut cu

15% în 2020, de la peste

30 de miliarde de euro în

2019 la circa 25 miliarde

de euro anul acesta, potri-

vit datelor Asociaþiei Con-

structorilor de Automobile

din România (ACAROM).

Cu toate acestea Cefin

Trucks a reuºit sã creascã

atât ca cifrã de afaceri, cât

ºi cota de piaþã.

Sunt foarte mândru ºi mulþumit de echipa care se ocupã de vânzarea de vehicule
rulate ºi fãrã experienþa cãreia s-ar fi ajuns la un blocaj, câtã vreme compania
preia camioane second-
hand ca avans pentru un
Ford Trucks nou ºi trebuie
sã le poatã plasa mai
departe altor clienþi. În
2020, 70% din vânzãrile de
camioane noi au fost
realizate prin trade-in.
Cifra de afaceri a compa-
niei din vânzarea de camio-
ane rulate a fost în 2020 de
16-17 milioane de euro".
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Generaþia Netflix nu mai vrea
sã deþinã maºini? Iatã cum se
poate adapta industria auto

P
e mãsurã ce generaþiile se
schimbã, la fel se întâmplã
ºi cu obiceiurile de consum.
Totodatã, ºi nevoile se

schimbã ºi trebuie adaptate societãþii
moderne în care trãim. Ultimii ani a
adus servicii inovatore în piaþã ºi au
reuºit sã schimbe atenþia ºi focusul.
Astfel, Netflix a luat locul televizo-
rului, mai ales în cazul tinerelor ge-
neraþii, care sunt mult mai axate pe
nevoile proprii.

Consumatorii mai tineri sunt atraºi
de confortul serviciilor de abona-
ment ºi vor dori acelaºi model pentru
utilizarea maºinilor, susþine dr. Andy
Palmer, fostul ºef de operaþiuni al
Nissan.

Domnia sa susþine cã modelele de
abonament ar putea fi viitorul utili-
zãrii maºinilor, având în vedere cã
Millenials ºi Generaþia Z sunt deja
obiºnuiþi cu astfel de modele în alte
domenii ale vieþii.

”Acestea ar putea combina flexi-
bilitatea închirierilor cu beneficiile
proprietãþii”, consider Andy Palmer.

O privire rapidã asupra extraselor
bancare, mai ales când este vorba de
tineri, scoate la suprafaþã, cel mai
adesea, o temã comunã ºi totodatã
consistentã în tranzacþiile de fiecare
lunã - plãþile cãtre Netflix, Apple
Music sau alte servicii de acest fel.

Conform Business Insider, tânãra
generaþie de consumatori a devenit de-
pendentã de serviciile de abonament.
Simple ºi fãrã alte obligaþii, abona-
mentele au luat amploare ºi par sã exi-

ste pentru fiecare produs posibil.
Maºinile se înscriu ºi ele pe lista
creºterii cererilor de abonament.

Industria auto a cunoscut o rãstur-
nare de situaþie semnificativã în ulti-
mul deceniu, conform sursei citate.

Directorii auto ºi-au dedicat cea
mai mare parte a timpului ºi atenþiei
adaptãrii imaginii fizice, dar ºi tehni-
ce a maºinilor pe care le produc, cum
ar fi trecerea de la motoarele cu arde-
re internã la hibrid sau electric ca rã-
spuns la o piaþã mai conºtientã de
schimbãrile climatice ºi mai respon-
sabilã când vine vorba de mediu. Cu
toate acestea, schimbarea atitudinii

consumatorilor alimenteazã o altã
transformare majorã cu care se con-
fruntã industria - iar directorii auto se
trezesc încet, potrivit Business Insi-
der.

Industria auto este recunoscutã de
mult timp pentru rezistenþa sa în faþa
schimbãrilor ºi poate considera cã
aceast comportament diferit al con-
sumatorilor este dificil de dirijat. Ve-
stea bunã este cã necesitã o schimba-
re de marketing, mai degrabã decât
una operaþionalã, care este mai uºor
de gestionat, conform sursei citate.

Producãtorii care se adreseazã
deja unui public mai tânãr vor gãsi în

mod firesc aceastã schimbare în mar-
keting mai uºoarã.

În septembrie 2020, Volvo a deve-
nit una dintre primele mãrci care a
lansat un model de abonament direct
la consumator. Sixt, serviciul inter-
naþional de închiriere, a lansat ºi un
serviciu de abonament în aceeaºi
lunã.

Pentru o taxã lunarã, abonamente-
le auto le oferã ºoferilor acces la o
maºinã cu tot ce are nevoie inclus, cu
excepþia combustibilului, dar fãrã
obligaþiile aferente unui autoturism,
cum ar fi întreþinerea, asigurarea,
ITP. Simplitatea acestui lucru atrage

generaþiile mai tinere ºi locuitorii din
mediul urban care vãd maºinile cu
mai puþinã emoþie ºi romantism.

Pentru generaþia „baby-boom”,
maºinile au reprezentat prosperitatea
postbelicã. Volkswagen Beetle a de-
venit o emblem a generaþiilor dn anii
1960 ºi 1970.

Pentru generaþia X, care a intrat în
apogeu economic în timpul erei lui
Margaret Thatcher, maºinile simbo-
lizau statutul ºi bogãþia. Pentru Mil-
lennials maºinile au avut o vânzare
mai dificilã, dar în cele din urmã,
tânãra generaþie a fost atrasã de vehi-
cule mai ieftine, mai mici ºi mai
uºoare pentru oraºe, pentru a se po-
trivi stilului lor de viaþã ºi bugetelor
lor.

Stilul de viaþã ºi bugetele Millen-
nials ºi Generaþiei Z sunt fãrã îndoialã
în spatele motivului pentru care sunt
de departe cei mai acerbi utilizatori de
servicii de abonament.

Pentru mulþi, frumuseþea modelu-
lui de abonament la maºinã este cã
pune la dispoziþie confortul cãlãto-
riei cu maºina oferit de aplicaþiile de
tip „Uber” ºi de cele de tip „sharing”,
oferind în acelaºi timp clienþilor pro-

pria maºinã pe care nu trebuie sã o
împãrtãºeascã, dar pentru care nu
este nevoie sã se ocupe de tot ce
înseamnã întreþinerea acesteia.

Existã, de asemenea, argumentul
cã, pe mãsurã ce vehiculele cu emisii
zero devin mai populare, modelul de
abonament este mai potrivit pentru
vehiculele electrice.

În timp ºi dupã o utilizare excesi-
vã, bateriile vehiculelor electrice
devin mai puþin eficiente. Aceasta
înseamnã cã veþi obþine progresiv
mai puþini kilometri de la o singurã
încãrcare.

În loc sã înlocuim întregul vehi-
cul, care ar fi extrem de costisitor ºi
ineficient, putem vedea cã închirie-
rea bateriilor devine modul de opera-
re pentru ºoferi în viitorul apropiat,
noteazã sursa citatã.

Odatã ce modelul Netflix devine
atât de popular în alte industrii, este
normal sã existe aceleaºi aºteptãri
din partea consumatorilor ºi pentru
alte servicii ºi sã înceapã sã solicite
acest nivel de flexibilitate pentru mai
multe articole care au în general tari-
fe mari pe mãsurã ce obiceiurile con-
tinuã sã se schimbe. n

Pentru mulþi, frumuseþea modelului de abonament la maºinã
este cã pune la dispoziþie confortul cãlãtoriei cu maºina oferit
de aplicaþiile de tip „Uber” ºi de cele de tip „sharing”,
oferind în acelaºi timp clienþilor propria maºinã pe care nu
trebuie sã o împãrtãºeascã, dar pentru care nu este nevoie sã
se ocupe de tot ce înseamnã întreþinerea acesteia.
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INTERVIU
HELIAN REDAI, PORSCHE FINANCE GROUP:

„Autoturismul va deveni
din ce în ce mai mult,

dintr-un bun achiziþionat,
un serviciu plãtit”

l Porsche Finance Group a lansat abonamentul auto, care eliminã grija pentru o serie de cheltuieli ca: asigurare, revizii tehnice, întreþinere
l „Abonamentul auto va contribui la revoluþionarea accesului la mobilitate, aºa cum a fãcut-o leasing-ul, în urmã cu 20 de ani” l „Existã o categorie
din ce în ce mai mare de clienþi care se deplaseazã preponderent cu automobile pe care nu le deþin în proprietate” l ”Tendinþa de trecere de la maºina ca
bun achiziþionat cãtre serviciu plãtit este din ce în ce mai accentuatã pe multe pieþe occidentale”

Redactor: Cât de deschiºi cre-
deþi cã vor fi clienþii români sã
achiziþioneze abonamente auto?

Helian Redai: Ne aºteptãm la o
schimbare treptatã de percepþie în
industria auto, pe segmentul mobi-
litãþii individuale, odatã cu trecerea
la vehicule electrice ºi creºterea
impactului digitalizãrii în econo-
mie. Autoturismul va deveni din ce

în ce mai mult, dintr-un bun achizi-
þionat, un serviciu plãtit.

Avem deja exemplul succesului
unor soluþii ca Ride sau Car Sha-
ring. Automobilul a fost multã vre-
me un simbol al independenþei ºi al
libertãþii de miºcare. Oricine deþi-
nea o maºinã se putea bucura de
aceste avantaje. Însã, din ce în ce
mai mulþi utilizatori încep sã-ºi do-

reascã eliberarea de obligaþiile pe
care le presupune deþinerea unui
automobil. Abonamentele auto
oferã beneficiile deþinerii unui au-
tomobil, în absenþa obligaþiilor afe-
rente.

Redactor: Care sunt principale-
le avantaje ale noului produs lansat
de Porche Finance Group?

Helian Redai: Noul serviciu
este destinat persoanelor care nu
doresc sã devinã proprietarii auto-
turismului, ci preferã sã plãteascã
pentru folosinþa sa. În plus, produ-
sul este potrivit pentru cei care au
nevoi de mobilitate diferite în timp,
celor care doresc folosirea unui
model pe perioade mai lungi, ante-
rior unei eventuale achiziþii, cât ºi
celor care vor sã acceseze ultimele
tehnologii din domeniu. În plus,
produsul rãspunde perfect nevoilor
de mobilitate în schimbare. Cu
Abonamentul Auto conduci mereu
maºina doritã ºi potrivitã stilului de
viaþã.

Noul produs aduce avantaje
multiple precum eficientizarea co-
sturilor, flexibilitate, mai puþine
griji legate de întreþinere. Un alt
avantaj este eliminarea grijii pen-
tru o serie de cheltuieli ca: asigura-
re, revizii tehnice, întreþinere. De-
þinãtorii abonamentului se vor pu-
tea bucura mai des de o maºinã
nouã, bine întreþinutã, cu care pot

cãlãtori în siguranþã. Nu este nece-
sarã achitarea unui avans pentru
acest produs, valoarea lunarã de
abonament este fixã ºi include toa-
te costurile asociate utilizãrii: asi-
gurãrile CASCO ºi RCA, chiria,
asistenþa rutierã ºi vehicul la
schimb, întreþinere ºi rovinieta,
managementul anvelopelor. În
plus, livrarea maºinii se poate face
oriunde în þarã, în funcþie de dorin-
þa clientului; acesta este informat
transparent cu privire la costurile
rezultate, care îi revin.

Nu în ultimul rând, Abonamen-
tul auto este un serviciu accesibil
online, în doar patru paºi, din con-
fortul propriei case: clienþii aleg
abonamentul potrivit, se identifi-
cã la distanþã, semneazã contrac-
tul online ºi achitã taxa de garan-
þie.

Redactor: Între ce tarife variazã
abonamentele auto?

Helian Redai: Costul abona-
mentului depinde de modelul ales
ºi perioada contractatã (3, 6 sau 12
luni) ºi acoperã toate serviciile co-
nexe utilizãrii maºinii: chirie, men-
tenanþã, asigurãri RCA & CASCO,
asistenþã rutierã, maºinã la schimb,
rovinietã si management anvelope.
În oferta de modele avem în acest
moment autoturisme noi. Oferta
completã poate fi accesatã pe
www.porschebank.shop.

Redactor: La lansarea acestui
abonament pentru maºini vorbeaþi
de o trecere de la maºina ca bun
achiziþionat cãtre serviciu plãtit. În
cât timp vedeþi aceastã trecere posi-
bilã?

Helian Redai: Deja existã o ca-
tegorie din ce în ce mai mare de
clienþi care se deplaseazã prepon-
derent cu automobile pe care nu le
deþin în proprietate, fie cã vorbim
despre Car Sharing, Ride Sharing,
închiriere clasicã sau, acum, Abo-
namentul Auto. Credem cã ponde-
rea acestui segment va creºte con-
stant în urmãtorii ani, odatã cu
creºterea în segmentul populaþiei
active a generaþiilor tinere (Gene-
raþia Z, de exemplu).

Redactor: Cum aratã piaþa abo-
namentelor auto la nivel european?

Helian Redai: Tendinþa de tre-
cere de la maºina ca bun achiziþio-
nat cãtre serviciu plãtit este din ce
în ce mai accentuatã pe multe pieþe
occidentale, aºa cum este Germa-
nia. Studiul Bain & Company reali-
zat anul trecut pe acest subiect al
abonamentelor auto este conclu-
dent: un numãr tot mai mare de
clienþi din piaþa auto iau în conside-
rare contractarea unui abonament
auto la momentul urmãtoarei
schimbãri a vehiculului deþinut,
într-o pondere de 30% în rândul
consumatorilor din SUA ºi 21% în
Germania.

Redactor: Vã mulþumesc! n

A
utomobilul este un simbol al independenþei ºi al liber-
tãþii de miºcare, însã deþinerea unui automobil presu-
pune ºi multe obligaþii, cum ar fi asigurãri, întreþinere,

rovinietã. Porsche Finance Group a lansat în piaþã un produs
prin care le propune clienþilor sã se bucure de beneficiile deþi-
nerii unui automobil, dar fãrã obligaþiile aferente, mai axact
un abonament auto.
Potrivit lui Helian Redai, Head of Sales & Marketing Porsche
Finance Group, automobilul trece de la bun achiziþionat, la
serviciu plãtit.
Domnia sa preciza la momentul lansãrii abonamentului
auto:„Noul produs va contribui la revoluþionarea accesului la
mobilitate, aºa cum a fãcut-o leasing-ul, în urmã cu 20 de
ani. Suntem mândri cã putem fi pionieri în domeniul mobilitã-
þii, oferind o nouã perspectivã clienþilor. Ne aºteptãm la o
schimbare radicalã de percepþie în industria auto, pe seg-
mentul mobilitãþii individuale, odatã cu trecerea la vehicule
electrice ºi creºterea impactului digitalizãrii în economie. Au-
toturismul va deveni din ce în ce mai mult, dintr-un bun achi-
ziþionat, un serviciu plãtit”.
Reprezentantul Porsche Finance Group a subliniat cã, având
în vedere cã deja existã o categorie din ce în ce mai mare de
clienþi care se deplaseazã preponderent cu automobile pe
care nu le deþin în proprietate, fie cã vorbim despre Car Sha-
ring, Ride Sharing, închiriere clasicã sau, acum, Abonamen-
tul Auto, ponderea acestui segment va creºte constant în ur-
mãtorii ani, odatã cu creºterea în segmentul populaþiei acti-
ve a generaþiilor tinere (Generaþia Z, de exemplu).
Helian Redai ne-a acordat un interviu în cadrul cãruia ne-a
prezentat beneficiile abonamentului auto, ne-a vorbit despre
cum a fost primit pe piaþã noul produs, dar ºi care sunt
aºteptãrile pentru acest segment.

Din ce în ce mai mulþi utilizatori încep sã-ºi doreascã
eliberarea de obligaþiile pe care le presupune
deþinerea unui automobil. Abonamentele auto oferã
beneficiile deþinerii unui automobil, în absenþa
obligaþiilor aferente".

Porsche Finance Group, unul dintre cei mai importanþi furnizo-
ri de soluþii de finanþare, asigurare, servicii de management de
flote ºi produse de mobilitate din România, a lansat Abona-
mentul auto, prin care oferã clienþilor de pe segmentul mobili-
tãþii individuale acces la ultimele tendinþe din economia digita-
lã, centratã pe experienþa de utilizare a maºinii ca alternativã la
achiziþie.
Abonamentele auto pot fi contractate exclusiv online, pe o pe-
rioadã minimã de trei luni ºi includ opþiunea de prelungire auto-
matã. Abonamentul nu presupune plata unui avans, iar valoa-
rea lunarã acoperã costurile asociate utilizãrii maºinii, mai pu-
þin carburantul.
David Gedlièka, CEO al Porsche Finance Group România, de-
clara la lansarea noului serviciu: „Abonamentul auto rãspunde
unui stil de viaþã modern, definit prin flexibilitate ºi mobilitate.
Clienþii au acces acum la o paletã completã de servicii, putând
opta pentru finanþare clasicã sau produse destinate utilizãrii

maºinii, pentru intervale de câteva luni sau mai mulþi ani, în
funcþie de nevoile ºi preferinþele fiecãruia. Împreunã cu Por-
sche România, am configurat o ofertã variatã de modele auto
performante, inclusiv maºini electrice, care sã ofere beneficia-
rilor o experienþã de condus memorabilã”.
Potrivit companiei, abonamentul asigurã accesul simplu la
maºina potrivitã, la momentul potrivit ºi se adreseazã persoa-
nelor care nu doresc sã deþinã o singurã maºinã pentru perioade
lungi de timp, ci vor sã pãstreze flexibilitatea în opþiunile de mo-
bilitate. Serviciul este destinat persoanelor cu nevoi de mobili-
tate diferite în timp, celor care doresc testarea unui model pe
perioade mai lungi, anterior unei eventuale achiziþii, cât ºi celor
care vor sã testeze ultimele tehnologii din domeniu. Astfel, un
client poate conduce pânã la patru maºini diferite în decursul
unui an. În prezent, oferta include autoturisme ready to drive,
mãrci ºi modele diverse, aparþinând concernului Volkswagen ºi
distribuite local prin intermediul reþelei Porsche România. n

Ne aºteptãm la o schimbare treptatã de percepþie în
industria auto, pe segmentul mobilitãþii individuale,
odatã cu trecerea la vehicule electrice ºi creºterea
impactului digitalizãrii în economie. Autoturismul
va deveni din ce în ce mai mult, dintr-un bun
achiziþionat, un serviciu plãtit. Avem deja exemplul
succesului unor soluþii ca Ride sau Car Sharing".
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PRODUSE SI SERVICII

MEC DIESEL ºi-a crescut
cifra de afaceri cu
14%, în pandemie

(Interviu cu Monica Dan, director general MEC DIESEL SEE)

Reporter: Care a fost evoluþia
activitãþii MEC DIESEL în perioa-
da pandemiei de Covid 19?

Monica Dan: În perioada pan-
demiei de Covid-19, MEC
DIESEL SEE a reuºit sã se menþinã
pe o poziþie stabilã, datoritãgraþie
relaþiilor foarte bune pe care le
avem cu clienþii noºtri ºi, nu în ulti-
mul rând, angajaþilor companiei no-
astre. Deºi a fost o perioadã dificilã,

cu care niciunul dintre noi nu a mai
avut de-a face, am mers mai depar-
te, ne-am reinventat ºi am atins per-
formanþa de a ne pãstra integral
operaþiunile în toate cele 13 birouri
de vânzare ºi depozite la nivel na-
þional.

Reporter: Cum aþi resimþit pri-
mul ºoc al crizei ºi cum v-ati reve-
nit, având în vedere ca aþi crescut ci-
fra de afaceri în 2020?

Monica Dan: Într-adevãr, în pri-
ma parte a anului 2020, ºi noi la
MEC DIESEL SEE am simþit con-
tracþia pieþei auto adusã de pande-
mia Covid-19, însã am înregistrat o
revenire în trimestrul al doilea.
Totuºi, am fost norocoºi cã dome-
niul nostru de activitate, comerþul
cu piese de schimb ºi accesorii pen-

tru vehicule comerciale, nu a fost
atât de afectat. Pandemia ne-a învã-
þat cât de important este sã fim uniþi
ºi sã acþionãm împreunã pentru a ne
atinge obiectivele propuse. Obiecti-
vul nostru a fost sã ne menþinem po-
ziþia de lider pe piaþa de motoare, lu-
brifianþi sau componente pneumati-
ce ºi sã gãsim cele mai bune soluþii
pentru a rãspunde cererii clienþilor
noºtri. Datoritã experienþei noastre

îndelungate ºi poziþiei puternice pe
piaþa româneascã, am reuºit sã con-
tinuãm sã dezvoltãm o afacere sta-
bilã, atât în relaþiile cu clienþii, cât ºi
cu angajaþii companiei, ºi sã
creºtem cifra de afaceri cu 14% faþã
de 2019.

Reporter: Din ce zonã vin cele
mai multe solicitãri?

Monica Dan: Dacã vorbim de
portofoliul de clienþi, 57% din tota-
lul vânzãrilor vin de la clienþii care
deþin flote de camioane de peste 18
tone, 18% de la service-uri autori-
zate, 15% sunt distribuitori locali
sau naþionali, iar 10% - companii
care deþin flote de vehicule uºoare
de sub 16 tone.

Reporter: În contextul în care
majoritatea angajaþilor au trecut în

telemuncã, cum a fost afectatã piaþa
auto ºi, implicit, compania dumnea-
voastãa, de aceastã schimbare în
sectorul forþei de muncã?

Monica Dan: Într-adevãr, în ace-
astã perioadã, mulþi dintre angajaþii
noºtri au lucrat de acasã. Cu toate cã
a fost greu la început, am reuºit sã
ne mobilizãm, astfel munca de la di-
stanþã nu a avut efecte negative asu-
pra angajaþilor sau productivitãþii
companiei. Cea mai mare provoca-
re a fost atunci când a trebuit sã sis-
tãm vizitele la clienþi ºi furnizori pe
perioada stãrii de urgenþã. Coordo-
narea a fost realizatã, însã, cu suc-
ces de cãtre managerii de divizii,
ºefii de proiecte ºi managerii de
zonã. Am fost ºi suntem o echipã
unitã, pandemia demonstrându-ne
ceea ce ºtiam deja - o echipã unitã ºi
pregãtitã, aºa cum este a noastrã,
face faþã oricãrei situaþii, atât timp
cât misiunea ºi obiectivele sunt cla-
re ºi împãrtãºite de toþi.

Reporter: Ce strategie aþi abor-
dat ca sã depãºiþi criza sanitarã?

Monica Dan: Strategia noastrã
de business este sã fim cât mai re-
ceptivi la nevoile clienþilor ºi, pe
perioada crizei, am încercat sã le
venim în întâmpinare cu o experien-
þã nouã prin intermediul acþiunilor
de marketing moderne. Totodatã,
am investit în e-commerce, am tran-
sferat o parte din business în mediul
online ºi continuãm sã lucrãm la di-

versificarea gamei de produse ºi
servicii oferite.

Reporter: Cum apreciaþi cã va
evolua piaþa auto?

Monica Dan: Conform datelor
analizate de noi, piaþa auto va înregi-
stra o creºtere generalã de cel puþin
10% pe toate segmentele, atât pentru
autoturisme, cât ºi pentru autovehi-
cule comerciale uºoare sau grele.

Reporter: Ce estimãri aveþi le-
gate de rezultatele financiare din
acest an, comparativ cu cele din
2020?

Monica Dan: Pentru anul 2021,
estimãm cã vom avea o creºtere cu
10% a cifrei de afaceri, de la 17 mi-
lioane de euro anul trecut, dacã me-
diul economic va fi unul stabil.
Conform vânzãrilor înregistrate în
primele luni ale anului, este posibil
chiar sã depãºim puþin acest pro-
cent.

Reporter: Ce proiecte de inve-
stiþii aveþi în 2021?

Monica Dan: Anul acesta ne
vom extinde reþeaua de distribuþie
cu douã noi puncte de lucru.

Reporter: Ce produse noi aveþi
pe piaþã?

Monica Dan: Suntem singurul
distribuitor din România care poate
livra din stoc ºi la comandã o gamã
diversificatã de motoare, iar de anul
trecut am început sã livrãm o serie
de motoare pentru maºini de clasã
superioarã, în special Mercedes,

BMW, Range Rover.
Reporter:Cu ce avantaje vin no-

ile produse din piaþã?
Monica Dan: Atât motoarele

noi, cât ºi cele remanufacturate au
preþuri competitive, în raport cu o
reparaþie de calitate. Pentru acelaºi
tip de motor, practic nu este diferen-
þa foarte mare de preþ, între un mo-
tor livrat de noi ºi unul reparat
într-un service, chiar la unele va-
riante este mai ieftin motorul nou,
decât sã fie reparat cel vechi.

Reporter: Care sunt avantajele
componentelor auto de la MEC
DIESEL?

Monica Dan: Avem trei mari

avantaje majore - primul se referã la
calitatea superioarã a produselor
comericalizate, al doilea la disponi-
bilitatea în stoc, sau într-un termen
relativ scurt de livrare, iar cel de-al
treilea - la preþul de vânzare compe-
titiv alãturi de programele de fideli-

zare a clienþilor.
Reporter: Care sunt problemati-

cile domeniului ºi care ar fi soluþiile
pentru rezolvarea lor?

Monica Dan: Problemele prin-
cipale vin de la concurenþa din
partea pieþei cu produse second
hand. O parte dintre clienþii din
România încã mai apeleazã la
acest gen de produse, dar vestea
îmbucurãtoare este cã, odatã cu
creºterea tarifelor la manoperã în
service-urile de calitate, se obser-
vã o orientare spre calitate a
clienþilor. O altã problemã des
întâlnitã este numãrul insuficient
de service-uri pregãtite sã repare

ºi sã monteze motoare.
O provocare pentru noi este ace-

ea de a ne menþine ºi creºte porto-
foliul de clienþi în condiþiile în care
concurenþa este acerbã pe piaþa de
piese auto.

Reporter: Mulþumesc! n

C
ifra de afaceri realizatã de MEC DIESEL anul trecut a

crescut cu 14% faþã de cea din 2019, ne-a spus,

într-un interviu, Monica Dan, director general MEC

DIESEL SEE. Conform acesteia, pentru anul 2021, estimã-

rile aratã o creºtere cu 10% a cifrei de afaceri, de la 17 mi-

lioane de euro anul trecut, dacã mediul economic va fi unul

stabil.

ªi piaþa auto va înregistra o creºtere generalã de cel puþin

10% pe toate segmentele, atât pentru autoturisme, cât ºi

pentru autovehicule comerciale uºoare sau grele, mai aratã

domnia sa.

Reþeaua de distribuþie MEC DIESEL SEE are o acoperire teri-

torialã naþionalã în continuã dezvoltare, compania având 13

birouri comerciale ºi 13 depozite cu stocuri, în cele mai im-

portante oraºe ale þãrii. Gama de produse este diversificatã,

cu peste 20.000 de repere unice în portofoliu, un stoc de

piese de peste 5 milioane de euro în depozitul central de la

Bucureºti ºi acces imediat la stocul din Italia, în valoare de

40 de milioane de euro. Anul acesta, compania intenþionea-

zã sã mai deschidã douã puncte de lucru ºi are în vedere, în

acest sens, Moldova ºi Ardealul. MEC-DIESEL SEE a fost

înfiinþatã în 2016, experienþa echipei fiind de peste 20 ani în

domeniul automotive.

Am fost norocoºi cã domeniul nostru de activitate,
comerþul cu piese de schimb ºi accesorii pentru
vehicule comerciale, nu a fost atât de afectat.
Pandemia ne-a învãþat cât de important este sã
fim uniþi ºi sã acþionãm împreunã pentru a ne
atinge obiectivele propuse".

Strategia noastrã de business este sã fim cât mai
receptivi la nevoile clienþilor ºi, pe perioada crizei,
am încercat sã le venim în întâmpinare cu o
experienþã nouã prin intermediul acþiunilor de
marketing moderne. Totodatã, am investit în
e-commerce, am transferat o parte din business în
mediul online ºi continuãm sã lucrãm la
diversificarea gamei de produse ºi servicii oferite".



SUPLIMENT AUTO / BURSA, NR. 123 PAGINA 7 Miercuri, 30 iunie 2021

PIATA

Motoarele cu combustie
internã devin istorie

l Volkswagen va renunþa la comercializarea automobilelor cu motoare cu combustie internã în Europa pânã în 2035 l Audi a anunþat cã nu
va mai produce motoare cu combustie internã începând cu 2026 l Gilles Le Borgne, directorul tehnic Renault: „Vom pãstra ofertele de
motorinã în catalog, dar nu mai dezvoltãm unele noi”

P
lanurile Uniunii Europene
de a reduce amprenta de
carbon pune presiune pe
producãtorii auto, care

anunþã treptat cã renunþã la produ-
cerea automobilelor cu combustie
internã. UE a restrâns limitele pri-
vind emisiile de gaze de eºapa-
ment, forþând astfel producãtorii
de automobile sã stimuleze dezvol-
tarea tehnologiei cu emisii reduse
sau sã facã faþã sancþiunilor dacã
depãºesc limitele emisiilor de
CO2.

Motoarele diesel ºi pe benzinã

sunt pe cale de dispariþie, având în
vedere cã planurile de retragere de
pe piaþa europeanã a acestora au
devenit mult mai agresive. Astfel,
producãtorii automobilelor cu mo-
toare cu combustie internã mai au
doar 14 ani la dispariþie sã vândã
astfel de modele.

Deºi iniþial termenul de retra-
gere de pe pieþe a autoturismelor
cu motoare cu combustie internã
era 2050, oficialii de la Bruxelles
discutã posibilitatea ca acesta sã
fie 2035. Noile reguli pentru re-
ducerea emisiilor de dioxid de
carbon ar fi parte a revizuirii stan-
dardelor prezente în Green Deal.
Potrivit Politico, oficialii Comi-
siei Europene analizeazã posibi-
litatea de a impune o reducere a
emisiilor cu 60% pânã în 2030,

mult peste obiectivul de 37,5%
menþionat iniþial. Pânã în 2035,
obiectivul ar putea fi de reducere
cu 100% a emisiilor, aratã sursele
citate.

Dacã propunerea va fi inclusã în
textul final al proiectului, care va fi
prezentat la 14 iulie, ar urma sã in-
tre ulterior în discuþia statelor
membre ºi a Parlamentului Euro-
pean. Însã, cel mai probabil,
lobby-urile din industrie ºi þãrile cu
economii care depind în mare mã-
surã de fabricarea automobilelor se
vor opune propunerii, nefiind încã

pregãtiþi sã treacã la automobile
electrice.

Deºi mulþi producãtori de auto-
mobile au început sã producã
maºini electrice, doar Volvo ºi
Volkswagen au strategii pentru tre-
cerea la electricitate pânã în 2030.
Spre exemplu, Audi, parte a grupu-
lui Volkswagen, va opri vânzarea
de autoturisme cu motoare termice
din 2026, în vreme ce rivalii Daim-
ler ºi BMW sunt printre cei mai pu-
þ in pregãt i þ i sã renunþe la
combustia internã.

ªeful unui important grup de
lobby al producãtorilor auto a de-
clarat, la scurt timp de la aflarea
propunerii, cã noile þinte ar duce nu
doar la sfârºitul motorului cu arde-
re internã, ci ºi al maºinilor hibride
plug-in. Reprezentanþii construc-

torilor auto spun cã planurile Co-
misiei Europene ar impune o trece-
re rapidã la vehiculele pe baterii,
fãrã a lua în considerare
alternativele.

Secretarul general al Asociaþiei
Europene a Furnizorilor Auto a
precizat: „Dacã veþi vrea sã cum-
pãraþi o maºinã nouã în 2036, nu va
fi o alegere. Maºina va avea motor
electric, chiar dacã se potriveºte
sau nu nevoii clientului, dacã este
accesibilã sau nu, sau dacã existã
energie verde ºi infrastructura
necesarã pentru a o încãrca”.

Constructorii auto cer Uniunii
Europene ºi statelor membre ca,
înainte de a interzice vânzãrile de
maºini cu motoare termice, sã cre-
ascã dramatic cheltuielile pentru
instalarea de puncte de încãrcare ºi
sã facã autovehiculele electrice
mai atractive. Dar, din cauza teme-
rilor tot mai mari cu privire la
schimbãrile climatice, Comisia
este nevoitã sã ia mãsuri radicale.

Potrivit Green Deal, emisiile ge-
nerate de sectorul transporturilor
ar trebui sã scadã cu 90% pânã în
2050. ªi având în vedere cã maºini-
le au un ciclu de viaþã de 15 ani,
2035 este termenul limitã pentru a
opri vânzãrile de automobile cu
motoare pe benzinã ºi motorinã
pentru a atinge aceastã þintã în
2050.

Volkswagen -
plan de renunþare
la motoarele cu
combustie internã
în Europa pânã în
2035

Producãtorul german de auto-
mobile Volkswagen a anunþat re-
cent cã nu va mai comercializa au-
tomobile cu motoare cu combustie
internã în Europa începând din
2035, în condiþiile în care va trece
la vehicule electrice, dar tranziþia
va avea loc mai târziu în Statele
Unite ºi China, dupã cum a declarat
un membru al consiliului de
administraþie al grupului, potrivit
Reuters.

“În Europa, vom pãrãsi afacerile
cu vehicule cu ardere internã între
2033 ºi 2035, în Statele Unite ºi
China oarecum mai târziu”, a de-
clarat Klaus Zellmer, membru al
consiliului Volkswagen însãrcinat
cu vânzãrile, publicaþiei Mu-
enchner Merkur.

Acesta a adãugat: “În America
de Sud ºi Africa va dura mult mai
mult pentru cã încã lipsesc condi-
þiile, respectiv cadrul politic ºi in-
frastructura”.

Pânã cel târziu în 2050, întreaga
flotã a Volkswagen ar trebui sã fie
neutrã în materie de CO2, a mai de-

clarat Zellmer ziarului.
În Europa, Volkswagen îºi pro-

pune ca maºinile electrice sã repre-
zinte 70% din totalul vânzãrilor
pânã în 2030. Acest lucru ar pregãti
compania pentru o posibilã înã-
sprire a obiectivelor climatice ale
Uniunii Europene ºi chiar pentru
depãºirea acestora.

Factorii de decizie politici din
UE au restrâns limitele privind
emisiile de gaze de eºapament,
forþând producãtorii de automobile
sã stimuleze dezvoltarea tehnolo-
giei cu emisii reduse sau sã facã
faþã sancþiunilor dacã depãºesc
limitele emisiilor de CO2.

Audi - doar cinci
ani pentru
motoare pe
benzinã ºi diesel

Având în vederea standardul
strict de emisii Euro 7 ºi a tendinþei
spre maºini electrice, Audi nu va
mai dezvolta noi motoare cu arde-
re, a declarat recent directorul exe-
cutive al companiei, Markus Due-
smann, care are speranþe mari pen-
tru un model electric în special.

Domnia sa a declarant: “Planuri-
le UE pentru un standard de emisii
Euro 7 ºi mai stricte reprezintã o
provocare tehnicã uriaºã ºi, în ace-
laºi timp, au puþine beneficii pen-
tru mediu. Acest lucru restricþione-
azã extrem motorul cu combustie.
Nu vom mai dezvolta un nou motor
cu ardere internã, ci ne vom adapta
motoarele cu ardere internã exi-
stente la noile linii directoare
privind emisiile”.

Audi ºi-a propus sã producã 20
de modele electrice în cinci ani.
Dupã marele SUV e-tron ºi scumpa
maºinã sport e-tron GT, urmãtorul

SUV Q4 e-tron urmeazã sã fie lan-
sat în aprilie ºi ar trebui sã fie „ac-
cesibil pentru mulþi oameni ºi in-
trarea în e-mobilitate pentru
Audi”. Acesta se va “vinde bine ºi
va asigura un numãr semnificativ”,
a spus Duesmann. Audi va respecta
valorile limitã ale UE asociate cu
amenzi ridicate.

ªeful Audi a fost sceptic cu pri-
vire la expoziþia auto IAA planifi-
catã la München în septembrie:
„Aº vrea sã existe una în formatul
planificat”.

Duesmann a adãugat: “Dar pan-
demia este atât de imprevizibilã
încât, sincer sã fiu, încrederea mea
este limitatã în prezent”.

Astfel, începând cu 2026, filiala
Volkswagen a anunþat cã nu are în
plan sã mai producã niciun motor
nou cu combustie. Compania va
opri toate lucrãrile la noile motoa-
re cu ardere internã, renunþând
practic la motoarele pe benzinã ºi
diesel de nouã generaþie, însã ingi-
nerii vor continua sã le moderni-
zeze pe cele existente ºi sã le adap-
teze la normele ecologice din per-
spectivã.

Standardul Euro 7 este progra-
mat spre implementare începând
cu 2025. Parametrii finali ai stan-
dardului nu au fost încã aprobaþi,
dar se estimeazã cã emisiile de oxid
de azot (NOx) vor trebui reduse de
la 80 la 30 de miligrame per kilo-
metru. Astãzi, aceasta este marja

de eroare a dispozitivelor portabile
de mãsurare.

ªi Renault a
anunþat cã renunþã
la motoarele cu
combustie internã

La finalul anului trecut, director
tehnic al companiei Renault, Gilles
Le Borgne, a anunþat cã producãto-
rul auto nu va mai dezvolta
motoare diesel.

Domnia sa declara la finalul anu-
lui trecut în presa francezã: “Noul
Mégane, care va fi prezentat la
sfârºitul anului 2021, va inaugura
noile noastre soluþii electrificate.
Vom pãstra ofertele de motorinã în
catalog, dar nu mai dezvoltãm une-
le noi. ªi dupã 2025, dacã putem
avea încredere în reglementãri, to-
ate vehiculele termice vor fi hibri-
dizate, în grade diferite. Ne îndrep-
tãm spre sfârºitul motorinei!”

Gilles Le Borgne spunea atunci
cã se aºteaptã ca vehiculele electri-
ce sã reprezinte aproximativ 15%
din vânzãrile totale ale companiei
pânã în 2025 ºi 30% pânã în 2030.

ªi alte companii printre care
Mitsubishi, Honda, Porsche, Nis-
san ºi Volvo, au luat o decizie simi-
larã. n

Constructorii auto cer Uniunii Europene ºi
statelor membre ca, înainte de a interzice
vânzãrile de maºini cu motoare termice, sã
creascã dramatic cheltuielile pentru
instalarea de puncte de încãrcare ºi sã facã
autovehiculele electrice mai atractive.

Potrivit Green Deal, emisiile generate de
sectorul transporturilor ar trebui sã scadã
cu 90% pânã în 2050. ªi având în vedere cã
maºinile au un ciclu de viaþã de 15 ani, 2035
este termenul limitã pentru a opri vânzãrile
de automobile cu motoare pe benzinã ºi
motorinã pentru a atinge aceastã þintã în
2050.
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ACHIZITII
SONDAJ AUTOVIT.RO:

Românii îºi dau rablele
pe electric ºi hibrid

l Interesul pentru maºinile puþin poluante a ajuns la fel de mare ca pentru motorizãrile diesel, în programul “Rabla”

I
nteresul românilor pentru
programul Rabla a crescut
constant în ultimii ani, susþi-
nut de valoarea tot mai mare a

subvenþiei de la stat, dar ºi de flexi-
bilizarea condiþiilor de participare.
Cele mai mari avantaje sunt la
achiziþia maºinilor nepoluante –
electrice ºi hibrid plug-in – iar
acest lucru îi atrage în mod deose-
bit pe români, care au ajuns sã în-
matriculeze 2.496 de maºini elec-
trie ºi hibride în primele 3 luni ale
anului acesta, la nivel naþional, po-
trivit datelor autovit.ro.

Din acest total, 414 de autovehi-
cule au fost 100% electrice, iar 360
au fost cu propulsie hibrid plug-in.
Restul au intrat în categoria hibrid
fãrã încãrcare la prizã.

Rabla Clasic râmâne programul
preferat al utilizatorilor de pe plat-
forma Autovit.ro ºi în 2021, con-
form datelor transmise. Trei sfertu-
ri dintre participanþi au rãspuns cã
ºi-ar cumpãra o maºinã nouã cu
motor pe combustie ºi cu o subven-
þie de 7500 de lei, de la stat.

36% dintre participanþii la son-

dajul desfãºurat de Autovit.ro prin-
tre cei 4 milioane de utilizatori ai
sãi au susþinut cã preferã maºinile
cu motorizãri pe benzinã. Dieselul
este urmãtorul în top, 30% dintre
respondenþi selectând acest tip de
carburant pent ru o maºinã
achiziþionatã prin programul
Rabla.

Maºinile prietenoase cu mediul
devin ºi ele tot mai cãutate de cãtre
români. Astfel, 29% dintre partici-
panþii la sondajul Autovit.ro au su-
sþinut cã preferã sã-ºi cumpere
maºini electrice sau hibrid prin
programul Rabla. Procentul este
foarte aproape de al celor care pre-
ferã maºinile diesel, o categorie în
scãdere pe piaþa auto, cel puþin prin
prisma accesãrii programului de
reînnoire a parcului auto din
România.

Având în vedere interesul foarte
mare pentru maºinile electrice ºi
hibrid, Administraþia Fondului
pentru Mediu a anunþat cã va supli-
menta cu 20 milioane de lei bugetul
alocat persoanelor fizice în cadrul
Programului Rabla Plus.

Reamintim cã în cadrul Progra-
mului Rabla Plus se acordã douã ti-
puri de ecotichete, respectiv
45.000 de lei pentru maºinile full
electrice ºi 20.000 de lei pentru
maºinile hibrid plug-in, dar nu mai
mult de 50% din valoarea autoturi-
smului nou. Cei care vor dori sã re-
nunþe la o maºinã veche, poluantã,
ºi sã achiziþioneze un autovehicul
electric vor beneficia atât de prima
de casare acordatã prin Programul
Rabla Clasic, în valoare de 7.500
de lei, cât ºi de ecotichetul alocat în
cadrul Programului Rabla Plus.

Dar cei mai mulþi respondenþi
(29%) nu ºtiu ce marcã de maºinã
îºi doresc sã cumpere prin progra-
mul Rabla. Totuºi, 14% ar alege
Volkswagen, 7% o maºinã Ford, iar
4% s-ar orienta cãtre mãrcile Rena-
ult, Skoda, Toyota, Kia.

De asemenea, 2 din 3 cumpãrã-
tori ar solicita un test-drive cu
maºina pe care ºi-o doresc.

Sondajul realizat de Autovit.ro
estimeazã ºi posibilitãþile de reî-
nnoire a parcului auto prin progra-
mul Rabla. Un sfert dintre respon-

denþi au precizat cã deþin o maºinã
mai veche de 8 ani pentru casare ºi
cã îndeplinesc condiþ i i le de
înscriere în program.

Andrei Dumuþa, Business Ma-
nager Autovit.ro, a declarat: „Pe de
altã parte, 76% dintre respondenþi
au precizat cã au o maºinã veche ºi
cã sunt interesaþi de un buy-back.
Ceea ce înseamnã cã, indiferent
dacã au autovehicule care îndepli-
nesc sau nu condiþiile de casare din
programul Rabla 2021, aceºtia
sunt interesaþi sã îºi schimbe
maºina cu una nouã. În concluzie,
pandemia nu a afectat într-un mod
major nevoia de a cumpãra autove-
hicule noi sau nevoia de a conduce
unul de generaþie nouã, mai eco-
nom ºi mai sigur. Totuºi, 2021 vine
ºi cu o o presiune mai mare pe bu-

getul românilor rezervat achiziþiei
unei maºini noi”.

65% dintre respondenþii sonda-
jului Autovit.ro au precizat cã sunt
interesaþi de o soluþie de finantare a
vehiculului nou chiar dacã accese-
azã subvenþia din Programul Ra-
bla.

În plus, sunt mai atenþi la investi-
þia fãcutã ºi vor sã o protejeze. 94%
dintre participanþii la sondajul Au-
tovit.ro sunt interesaþi de servicii
de asigurãr i auto (RCA ºi
CASCO), asistenþã rutierã, livrare
la domiciliu, garanþie extinsã, an-
velope suplimentare, revizii inclu-
se sau maºinã la schimb.

Andrei Dumuþa a precizat: „Cert
este cã pentru piaþa auto din Rom-
ânia, programul Rabla are un efect
economic revitalizant, cu atât mai

important în 2021, dupã perioada
de restricþii ºi impredictibilitate
generatã de pandemia de coronavi-
rus. În acest moment, este impor-
tant ca acest program sã se de-
sfãºoare în continuare ºi sã fie ac-
cesat într-un mod cât mai facil de
români”.

Autovit.ro este cea mai mare
platformã online din România de-
stinatã vânzãrii ºi cumpãrãrii de
maºini noi ºi second-hand, dar ºi
de piese auto, cu peste 4 milioane
de vizitatori lunari ºi peste 1.000
de dealeri auto care folosesc servi-
ciile companiei. Potrivit unui stu-
diu Unlock Market Research, 78%
dintre românii interesaþi de dome-
niul auto au folosit Autovit.ro
pentru a vinde sau a cumpãra o
maºinã. n

Vânzãrile de maºini electrice cresc,
pe mãsurã ce þintele climatice

ale UE accelereazã
U

na din nouã maºini noi
vândute în Europa anul
trecut a fost un vehicul
hibrid electric sau

plug-in, conform datelor Agenþiei
Europene de Mediu. Vânzãrile de
maºini cu emisii reduse au cuno-
scut o creºtere chiar în timp ce pan-
demia COVID-19 a pus la pãmânt
vânzãrile totale de vehicule, a tran-
smis ieri Agenþia Europeanã de
Mediu.

Numãrul mai mare de maºini
electrice vândute anul trecut a pro-
vocat o scãdere de 12% a emisiilor
medii de CO2 ale maºinilor noi
vândute în Europa anul trecut,
comparativ cu 2019, inversând
tendinþa de creºterea a acestor emi-
sii care se afla pe un trend ascen-
dant în ultimii trei ani.

Agenþia Europeanã de Mediu a
anunþat cã a fost cea mai mare scã-
dere anualã a acestor emisii de
când Uniunea Europeanã a intro-
dus standardele de CO2 pentru
maºini în 2010.

Din cele 11,6 milioane de maºini
noi înregistrate în UE, Islanda,
Norvegia ºi Marea Britanie anul
trecut, 11% au fost vehicule elec-
trice complet, hibride sau plug-in,
conform datelor provizorii. Aceste
vehicule au cunoscut o triplare a
vânzãrilor în ponderea de maºini

noi, de la 3,5% în 2019.
Anul trecut au intrat în vigoare

obiective mai stricte cu privire la
emisiile de CO2 pentru producãto-
rii de autovehicule, împingând
producãtorii de autovehicule sã-ºi
reducã emisiile la nivelul întregii
flote prin vânzarea mai multor ve-

hicule cu emisii reduse, cumpãra-
rea de credite de la alþi producãtori
de automobile care ºi-au depãºit
obiectivele sau se confruntã cu
amenzi. Agenþia Europeanã de
Mediu nu a anunþat încã ce produ-
cãtori auto ºi-au îndeplinit obiecti-
vele.

Þãrile, inclusiv Franþa ºi Germa-
nia, au inclus ºi subvenþii pentru
vehiculele electrice în pachetele de
redresare economicã COVID-19
anul trecut.

În timp ce vânzãrile de maºini
noi au scãzut, vânzãrile de maºini
electrice ºi hibride din Europa au

crescut la peste 1 milion în 2020.
Grupul de campanie Transport ºi

Mediu a declarat cã datele aratã cã
obiectivele privind emisiile fun-
cþioneazã, dar a cerut Bruxellesu-
lui sã propunã standarde de CO2
care sã interzicã vânzãrile de
maºini noi pe benzinã ºi diesel
pânã în 2035, care vor fi anunþate
luna viitoare, pe 14, când se discutã
un pachet de politici climatice.
Oficialii UE au declarat cã factorii
de decizie politicã nu au confirmat
încã ce obiective specifice de CO2
pentru maºini vor propune Comi-
siei.

Durata medie de viaþã a unui au-
tomobil este de 10-15 ani, iar mili-
tanþii spun cã vânzarea de vehicule
poluante dupã 2035 ar zãdãrnici
obiectivul UE de a avea emisii nete
zero pânã în 2050.

Emisiile medii pentru maºinile
noi înmatriculate în Europa au fost
de 107,8 grame de CO2 pe kilome-
tru în 2020, o scãdere de 14,5 gra-
me faþã de 2019. n


