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Autotirgotāju asociācija: Jaunu automobiĜu tirgus Eiropā nedaudz
krities, lielākajās valstīs turpinās pieaugums

Šī gada martā Eiropas Savienībā ir vērojams reăistrēto jaunu vieglo pasažieru
automašīnu skaita kritums par -0,5%, salīdzinot ar iepriekšējā gada marta mēnesi.
2011.gada pirmajos trijos mēnešos reăistrēto jaunu vieglo pasažieru automašīnu
skaits ir krities par -2,3%, salīdzinot ar 2010.gada janvāri, februāri un martu.
Vislielākais pieaugums Latvijai +131,7%, kamēr Lietuvā reăistrēto jaunu
automašīnu pieaugums ir +118,8%, bet Igaunijā +86,9%.

„Eiropas autoražotāju asociācijas” apkopotie statistikas dati par marta mēnesi liecina,
ka Eiropā martā vieglās pasažieru automašīnas ir reăistrētas par 0,5% mazāk kā 2010.gada
martā, attiecīgi – šogad reăistrētas 1 532 042 vienības, 2010.gadā – 1 611 929 vienības.
Lielākajās Eiropas valstīs jaunu automašīnu tirgus joprojām turpina pieaugt, salīdzinot
ar 2010.gada martu – Francijā reăistrētas par 6,1% vieglajām automašīnām vairāk, Vācijā
– par 11,4% vairāk. Tajā pašā laikā, jaunu automašīnu reăistrāciju skaita kritums
vērojams Lielbritānijā -7,9%, Itālijā –27,6%, Spānijā –29,1%.
Savukārt reăistrāciju skaita ziĦā 2011.gada martā lielākie līderi ir Lielbritānija ar 366
tūkstošiem vienību, tai seko Vācija ar 330 tūkstoši vienībām un Francija ar nepilnām 260
tūkstoši vienībām.
Šī gada ceturkšĦa griezumā, salīdzinot ar 2010.gada pirmo ceturksni, lielākajās
Eiropas valstīs jaunu automašīnu tirgū ir piedzīvota lejupslīde: Lielbritānijā ir kritums 8,7%, Itālijā -23,1%, Spānijā -27,3%, tā rezultātā Eiropas Savienība kopumā piedzīvo
kritumu par -2,3%. Vislielākā lejupslīde – vairāk kā uz pusi, vērojama Grieėijā -57,4%,
bet vislielākais pieaugums – Latvijai +131,7%, kamēr Lietuvā pieaugums ir +118,8%, bet
Igaunijā +86,9%.
„Latvija ekonomiskās lejupslīdes laikā jaunu automašīnu pārdošanas apjomu ziĦā
divas trīs reizes atpalika no Baltijas kaimiĦvalstīm, nemaz nesalīdzinot ar pārējo Eiropu.
Latvijas pašreizējais pārdošanas apjoma pieaugums 131% vieglajām pasažieru
automašīnām, ir saistīts ar katastrofāli zemo pirktspēju 2010.gadā. Patlaban savu
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vislielāko kritumu piedzīvo Grieėija, Spānija un Portugāle” tā LPAA valdes
priekšsēdētājs Viktors Kulbergs.
Visvairāk reăistrētās automašīnu markas 2011.gada marta mēnesī ir „VW Group”
automašīnas (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) 21,5%, „PSA Group” (Peugeot, Citroen) –
12,9% un „Renault Group” (Renault, Dacia) – 8,9%. Minētie auto zīmoli ir bijuši līderi
arī 2010.gada martā.
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