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Unde nu  este concurenţă, 

 nu este niciun subiect de analiză economică.  

                                                                           (J.S.Mill) 

 

Actualitatea temei de cercetare 

 

Concurenţa a fost o realitate economică încă de la începuturile economiei de schimb şi de 

la Adam Smith încoace studiul ei a generat o bogată literatură de specialitate. De-a lungul 

timpului, economiştii  au studiat naşterea, evoluţia şi caracteristicile pieţei, fără a ignora rolul şi 

locul concurenţei pe piaţă. Deşi au fost şi sunt încă numeroase puncte de vedere privind 

concurenţa, literatura economică a căzut de acord cu privire la rolul său dezvoltător şi  cercetările 

actuale afirmă funcţia esenţială a concurenţei pentru succesul economic şi de piaţă. Omenirea a 

fost într-o continuă încercare de autodepăşire a propriilor limite, de a-şi dezvolta noi competenţe 

şi, în cele din urmă de a atinge perfecţiunea într-un domeniu sau altul.  Pentru fiece firmă, 

concurenţa are un rol dezvoltător care o ajută să se adapteze la mediul de afaceri şi duce la 

progres. Pornind de la această idee privitoare la faptul că, fără niciun dubiu, concurenţa duce la 

progres, reiese şi necesitatea studierii ei, a stimulării şi mai presus de orice a menţinerii ei în 

limitele fair-play-ului. 

 Din perspectivă istorică concurenţa este strâns legată de naşterea şi evoluţia pieţei, iar 

piaţa, după cum ştim, a apărut cu mult înaintea ideii de concurenţă. Piaţa este locul de 

desfăşurare a concurenţei şi în funcţie de politicile care o guvernează, concurenţa se poate 

desfăşura pe o piaţă liberă sau, din contră, poate fi constrânsă. Dezvoltarea continuă a 

concurenţei a  dus la apariţia unui mediu concurenţial caracterizat de complexitatea relaţiilor. 

Deoarece concurenţa a fost privită ca o “luptă” continuă ea implică reacţii rapide si de asemenea 

decizii rapide. În “lupta” concurenţială interesele economice sunt cele care primează şi ca orice 

altă luptă, şi aceasta se încheie cu învingători şi învinşi, iar pentru acest considerent este vital să-i 

cunoaştem structura şi gradul de intensitate,  a afla cheia succesului, a cunoaşte formele pe care 

le poate îmbrăca, întrucat toate acestea sunt fundamentele  care pot mări şansele de supravieţuire, 

în conexiune cu primele obiective concrete şi adoptând strategiile concurenţiale optime. Pe 

măsură ce piaţa a căpătat noi dimensiuni şi a devenit din locală, naţională, apoi piaţă Europeană, 

comună, chiar globală  concurenţa a trebuit la rândul său să se modifice şi să se adapteze. 



Pornind de la aceste de argumente, cercetarea de faţă se alătură numeroasei literature 

referitoare la concurenţă propunându-şi să vină în întâmpinarea nevoii de informare, asimilare şi 

promovare a triadei mediu concurenţial-competitivitate-politici concurenţiale. 

  

 Obiectivele şi scopurile cercetării 

 

 Cercetarea are ca obiectiv crearea unui cadru unitar al teoriei concurenţei, al strategiilor 

concurenţiale la nivel global şi sectorial, cu accent pe politicile comune, practicile 

anticoncurenţiale şi factorii care distorsionează concurenţa. Lucrarea este orientată pe 

identificarea particularităţilor economiei româneşti şi în susţinerea ideilor referitoare la 

concurenţă şi funcţionarea pieţei, în căutarea de soluţii pentru a creşte competitivitatea sectorului 

auto din România în cadrul Uniunii Europene.  

Unul din scopurile tezei a fost modificarea percepţiei actuale referitoare la industria auto 

şi piaţa aferentă acesteia, în mod special în contextul aderării la UE. Un alt scop a fost 

identificarea rolului jucat de UE în modificarea parametrilor pieţei auto, dezvoltând totodată prin 

intermediul unui model economico-matematic modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor pe 

piaţa autoturismelor. 

   

 

 Metode de cercetare 

 

 În cele două părţi în care este structurată teza metodologia de cercetare folosită a 

presupus combinarea mai multor metode specifice cercetării teoretice economice: retrospectiva şi 

perspectiva, filiaţiunea de idei, geneza ideilor economice, perenitatea, analiza contrastantă; 

acestora adăugându-li-se metode specifice analizei cantitative precum: Analiza SWOT, PEST,  

scenariul, analiza datelor empirice, modelarea economico-matematică şi aşa mai departe. De o 

importanţă covârşitoare au fost studiile de caz folosite pentru o corectă şi completă înţelegere a 

particularităţilor specifice mediului concurenţial în sectorul auto. 

 Metoda analitică ne-a permis să surprindem esenţa fenomenului concurenţial şi al 

competitivităţii analizând abordările ştiinţifice în legătură cu domeniul concurenţei. 



 Metoda analizei calitative şi cantitative ajută la evidenţierea conţinutului competitivităţii 

şi mediului aferent acesteia permiţând totodată măsurarea cantitativă a procesului de 

internaţionalizare a industriei auto. 

 Analiza dinamică a permis descoperirea schimbărilor referitoare la concurenţă şi 

conţinutul acesteia, lăsand în urmă termeni precum “luptă” pentru a face loc unei alte perspective 

a “competition advocacy” şi “soft power”. 

 Metoda inducţiei ne-a permis o analiză de la particular către general a sectorului auto, 

permiţându-ne să facem trecerea de la aspectele, reale, concrete, palpabile ale pieţei auto, către o 

generalizare ştiinţifică şi mai departe spre concluzii importante. 

 Metoda deducţiei raţionând de la general la particular ne-a ajutat în explicarea 

fenomenului concurenţial pe piaţa de oligopol a autoturismelor, în vreme ce metoda descriptivă a 

fost folosită pentru o mai bună înţelegere a competiţiei, competitivităţii şi specificului pieţei 

auto.  

 Sinteza ne-a folosit în stabilirea conexiunilor şi interdependenţelor dintre fenomenul 

concurenţial, elementele  şi particularităţile sale, în vreme ce sinteza abordărilor teoretice privind 

concurenţa ne-a permis elaborarea unei perspective proprii, unice asupra acestei importante 

triade. 

 Cercetarea a avut la bază informaţii provenind de la instituţiile şi organizaţiile specializate şi 

din rapoartele de analiză naţionale şi internaţionale. Baza teoretică şi ştiinţifică a demersului nostru 

au reprezentat-o studiile fundamentale ale marilor economişti, care au servit în mod esenţial la 

clarificarea aspectelor privitoare la concurenţă.  Totodată au fost studiate rapoarte şi studii provenind 

de la organisme de prestigiu în plan naţional şi internaţional, articole ştiinţifice prezentate la 

Conferinţe Internaţionale şi articole din presa de specialitate. Un aspect extrem de important l-a 

constituit studierea bazei legislative referitoare la reglementarea concurenţei Uniunii Europene cât şi 

a României, pre şi post aderare. 

  

Importanţa studiului 

 

 În concordanţă cu obiectivele şi scopurile tezei, cercetarea îşi propune să contribuie la 

dezvoltarea vastului domeniu teoretic al concurenţei, a studiului empiric al acesteia prin 

intermediul acţiunilor şi interacţiunilor din partea jucătorilor pe piaţă dar şi “terţilor” (cum ar fi 



Statele şi Guvernele sau Organismele Europene) în mod special al unuia din cele mai importante 

sectoare economice: sectorul autoturismelor. De asemenea, cercetarea îşi doreşte să dea naştere 

unor cercetări şi dezvoltări ulterioare în dezvoltarea unor modele de optimizare a performanţelor 

pe piaţă, în unul dintre sectoarele economice cu o mare sensitivitate: sectorul auto.  

 

Sinopsis-ul tezei 

 

 Teza este structurată în două părţi: Stadiul actual al cunoaşterii şi Perspective şi 

contribuţii personale ambele aflate în rezonanţă cu scopurile şi obiectivele sale. Primul Capitol: 

Reflectarea relaţiei concurenţă-dezvoltare în gândirea economică cuprinde o primă parte 

dedicată unei analize istorice a perspectivelor asupra concurenţei de la Adam Smith şi 

predecesorii săi, mergând apoi la Marx, Neoclasici, Walras, Pareto, Keynes, apoi la Alternativele 

la concurenţa perfectă, Noua Economie Franceză şi Liberalismul American Contemporan. A 

doua parte a capitolului tratează Rolul dezvoltător al concurenţei şi îşi propune o abordare 

adaptată realităţilor concurenţiale, începând de la funcţiile concurenţei, tipurile concurenţei şi 

mai apoi Piaţa, instituţie central  pentru dezvoltarea concurenţei. Sunt apoi prezentate o serie de 

definiţii ale pieţei, diferenţele între piaţa geografică şi piaţa relevantă, puterea de piaţă şi nu în 

ultimul rând definirea în practică a pieţei în acord cu: corelaţiile preţului şi elasticitatea cererii, 

fluxurile de transport şi alte date calitative. 

 Al doilea capitol, se referă la Politica de Concurenţă a Uniunii Europene. Capitolul 

începe cu o istorie fascinantă a politicii de concurenţă de la Sherman Act în 1890 şi, pe 

continentul European Legea Cartelului în Germania anului 1923, continuând apoi către ceea ce 

astăzi este Politica de Concurenţă a UE, abordarea economică şi importanţa unei analize 

economice a politicii de protecţie a concurenţei. O parte extrem de importantă a capitolului se 

referă la Exceptările în bloc, o formă specială a politicii de concurenţă pentru sectorul auto supus 

studiului, cat şi impactului crizei economice asupra acestui sector. 

 Al treilea Capitol, tratează Politica de concurenţă şi competitivitatea în România. 

Pornind de la reglementarea şi aplicarea politicii de concurenţă în România şi aspecte referitoare 

la : înţelegerile dintre firme, abuzul de poziţie dominantă, concentrările economice mergând pană 

la vastul domeniu al competitivităţii si avantajului competitive. Evidenţiind trecerea de la 

avantajul competitiv la avantajul competitiv sustenabil şi mai apoi imperativul adaptativ, ne 



îndreptăm apoi atenţia către competitivitatea firmelor şi strategiile acestora pentru a obţine o mai 

bună poziţionare pe piaţă şi, de ce nu, chiar supremaţia pe piaţă. În ultima parte a capitolului o 

Noua Abordare foarte interesantă a competitivităţii şi politicii de concurenţă face trimitere la 

noţiuni precum “soft power” , “competition advocacy”  şi beneficiile monopolului,  marchează o 

schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte concurenţa şi politica aferentă acesteia.  

 Cel de-al patrulea capitol prezintă conţinutul şi structura Pieţei auto în Romania, 

mecanismele de funcţionare a pieţei şi Strategiile de piaţă după aderarea la UE, permiţând 

trecerea către o analiză extrem de realistă, empirică a evoluţiei economice a acestui sector. Într-o 

succesiune firească, cel de-al cincilea capitol începe prin adresarea unei întrebări decente: Piaţa 

de oligopol a autoturismelor din România către globalizare? Cheia răspunsului la această 

întrebare se regăseşte în Evoluţia istorică a pieţei auto şi în Rolul industriei şi procesul de 

internaţionalizare a producţiei auto. Această abordare are la bază credinţa noastră puternică că  

trecutul oferă informaţii preţioase despre viitor. Întotdeauna! Trecutul este, altfel spus, cea mai 

bună previziune despre viitor. În continuarea demersului ştiinţific, am identificat necesitatea 

studierii uneltelor concurenţei: preţul, publicitatea şi reclama comercială pentru a putea 

determina rolul şi influenţele acesteia asupra pieţei auto. 

 Ultimul capitol: Piaţa auto din România şi rolul Uniunii Europene în stabilirea de noi 

exigenţe porneşte de la evoluţia actorilor români pe piaţa auto, urmată de: fluxuri, mijloace şi 

mecanisme concurenţiale după aderarea la UE. Pentru o perspectivă completă a acestui subiect, 

am analizat apoi Investiţia românească şi investiţia străină în sectorul auto. Întrucât pentru anul 

2013 datele oficiale pentru sectorul auto din România lipsesc, am folosit o modelare matematică 

care ne-a permis crearea unei imagini complete asupra pieţei şi caracteristicilor acesteia. În 

secţiunea privind Piaţa auto românească în 201.  Încotro? am subliniat rolul unei abordări 

corecte asupra pieţei şi structurii acesteia. Pornind de la metodologia folosită de autorităţile 

statului (unde este cazul) şi de asociaţiile profesionale în domeniu în realizarea statisticilor 

privind piaţa auto, am identificat faptul că această metodologie poate fi sursa unor percepţii 

eronate asupra mediului concurenţial şi, pe cale de consecinţă am propus o nouă metodă care să 

permită o segmentare corectă a pieţei auto, subliniind în acelaşi timp, importanţa nişelor pe 

această piaţa, folosind pentru exemplificare Dacia, cel mai important producător intern de 

autoturisme. Pentru o şi mai bună înţelegere am dezvoltat o matrice de creştere pentru cele mai 

bine vândute trei modele, analizând în continuare rezultatele matricei şi propunând strategii 



ulterioare pentru producătorul autohton. Din nevoia apropierii pe cât posibil, de o abordare cât 

mai exhaustivă a analizei pieţei auto am realizat o analiză tridimensională: SWOT, PEST şi 

analiza celor Cinci Forţe a lui Porter, conturând astfel o imagine extrem de detaliată a pieţei 

autoturismelor. 

 Absenţa unor delimitări conceptual- teoretice privind concurenta şi în lipsa informaţiilor 

privind profilul şi activitatea competitorilor ca şi blurarea imaginii arenei competitiţionale poate 

afecta buna dezvoltare a mecanismelor economiei de piaţă. De aceea studiul concurenţei ar trebui 

să fie piatra de temelie a activităţii oricărui agent economic sau politic, şi mai presus de orice, 

factorul determinant în stabilirea de obiective şi strategii concurenţiale. Din acest punct de 

vedere, teza îşi propune să dovedească împortanţa descoperirii caracteristicilor pieţei locale a 

autoturismelor şi să promoveze ideile economice privind concurenţa şi funcţionarea pieţei. 

Analiza concurenţei, atât la nivel naţional cât şi internaţional, ar trebui să devină -într-o lume în 

continuă schimbare- esenţială nu doar pentru deciziile economice, ci şi pentru cele sociale şi 

politice în egală măsură. 

Ca  un corolar al celor menţionate anterior, demersul ştiinţific este direcţionat în 

surprinderea, fără a avea pretenţia de a fi elucidate toate faţetele ample ale subiectului, 

principalelor  aspecte privitoare la concurenţă ca factor de influenţă a mecanismelor de 

funcţionare a pieţei pe o piaţă extrem de economic-sensibilă şi anume piaţa autoturismelor. 

  Cercetarea ştiinţifică a pornit de la ideea de bază că, indubitabil, concurenţa este un 

factor de progres şi pe cale de consecinţă, se impune să fie studiată, stimulată şi mai ales 

menţinută în liniile unui “joc corect”. 

 Indiferent de perioadă sau de cercetător, concurenţa a fost întotdeauna privită ca mijloc 

de maximizare a bunăstării, un pas important  în dezvoltarea economică, socială şi esenţialmente 

umană.  Odată cu realizarea caracterului utopic al concurenţei “pure şi perfecte” s-a conturat şi 

necesitatea reglementării. În această privinţă linia de demarcaţie între reglementare şi intervenţia 

statului a fost mereu una subţire şi chiar şi astăzi economiştii se mai întreabă “de cât Stat e 

novoie în Economie” şi ce se întâmplă dacă intervenţia statului duce la efectul invers: în loc să 

apere concurenţa, o descurajează. 

 După cum am arătat, concurenţa are o natură duală: este atât o stare cât şi un 

comportament. Accepţiunea “clasică” a concurenţei argumentează  că aceasta este un 

comportament, un comportament permanent combativ, o luptă, care, ca orice altă luptă se 



termină cu invingători şi invinşi. Acesta este argumentul pentru care este esenţial pentru un 

comerciant să cunoască atât structura cât şi intensitatea concurenţei, să decopere şi să explice 

cauzele succesului principalilor competitori, şi apoi să folosească aceste cunoştinţe şi asimilări 

pentru a evalua şansele de supravieţuire şi “cheia succesului”. Concurenţa favorizează intrarea 

noilor firme pe piaţă, încurajează iniţiativa în afaceri, îi recompensează pe cei buni, eficienţi şi îi 

pedepseşte pe cei slabi, ineficienţi. Într-o economie de piaţă ideală  firmele reacţionează rapid la 

schimbările în structura cererii şi noile intrări pe piaţă, adaptând şi ajustându-şi strategiile şi 

poziţia pe piaţă. Este limpede aşadar că doar concurenţa permite existenţa unui mediu de afaceri 

propice şi de aceea este esenţial să fie menţinută în limitele jocului corect. La întrebarea “ce a 

precedat cui: piaţa sau economia de piaţă?” economiştii au răspuns că piaţa a fost prima, iar jocul 

economic de piaţă este unul concurenţial. Pe măsură ce piaţa a evoluat, concurenţa a evolua şi ea, 

depinzând întotdeauna de politicile adoptate, fiind din acest punct de vedere, liberă sau 

dimpotrivă, constrânsă. 

 Când ne-am îndreptat atenţia asupra politicii de concurenţă am identificat obiectivul 

acesteia esenţial si anume maximizarea bunăstării sociale, şi bunăstarea implică progres 

economic, social, uman. Subliniind beneficiile reglementării în acest domeniu, nu putem să nu 

păstrăm în memorie şi argumentele oponenţilor intervenţionismului. Dacă ar fi să privim cei doi 

mari creatori de sistem: cel European şi cel American, am putea afirma că spre deosebire de cel 

American, bazat pe Actul Sherman, cel European este mai bine adaptat vremurilor, şi orientat 

către aşteptările viitorului. În lume există astăzi 133 de state care deţin legislaţie în domeniul 

concurenţei şi autorităţi competente în domeniu, iar aceasta este cea mai bună dovadă a 

importanţei acestui subiect. 

 Din cercetare reiese convingerea noastră puternică că, în lipsa concurenţei, nu există un 

climat favorabil pentru ca afacerile să se dezvolte şi să contribuie la funcţionarea completă a 

economiei. Aşadar, concurenţa este un factor care determină succesul pe piaţă. În acelaşi timp nu 

putem neglija importanţa socială ce reiese din  nevoia continuă a oamenilor de a-şi autodepăşi 

limitele şi de a-şi îmbunătăţi performanţele. 

 În încercarea de a răspunde la întrebarea fundamentală: de ce este nevoie pentru a crea 

cadrul legal şi instituţional care să permită dezvoltarea normală a relaţiilor concurenţiale dintre 

firme? Facem un pas în spate şi analizăm importanţa politicii de concurenţă în economia de 

piaţă.  Pieţele astăzi sunt animate de companii care îşi doresc să crească repede şi mult, şi aceasta 



este o slăbiciune strategică care încearcă să crească dimensiunea firmelor, diminuându-le în 

acelaşi timp avantajele competitive prin compromisuri. 

 Dacă privim tendinţa economică contemporană de globalizare şi studiile 

întreprinse în legătură cu concurenţa, reiese că regulile pe baza cărora operează principiile 

concurenţei libere s-au schimbat. Consecinţa acestei constatări este necesitatea unei abordări 

adaptate a realităţii concurenţiale şi legată strâns de: reducerea posibilităţii intervenţiei statelor, 

contribuţia pentru sporirea competitivităţii, diversificarea strategiilor concurenţiale. 

Globalizarea schimbă fundamental natura concurenţei pe măsură ce companiilor le este 

tot mai dificil să concureze într-o manieră eficientă în contextul blurării barierelor comerciale 

între ţări, trendului către eliminarea monopolurilor şi pieţelor de nişă şi lipsei unei cereri ridicate 

în ţările dezvoltate, dată fiind scăderea natalităţii. Toate acestea conduc la înăsprirea condiţiilor 

concurenţiale în absenţa unei diferenţieri clare a firmelor şi a produselor care devin tot mai 

similare, consumatorul având încă ca principal motiv al alegerii de a cumpăra preţul, mai 

degrabă, decât noţiunea de “loialitate faţă de marcă” absolută a consumatorului. 

Politica de concurenţă a avut întotdeauna drept scop prevenirea monopolului pe piaţă prin 

reglementare, coerciţie şi sancţiune. Astăzi, ne confruntăm tot mai mult cu o “schimbare de 

paradigmă” în reglementările anticoncurenţiale pe măsură ce modelul: structură-comportament-

rezultat este lăsat în urmă în favoarea conceptelor precum“soft power” (Knyazeva I.) or 

“competition advocacy” (Knyazeva I.) . Ca o rezultantă naturală a acestor lucruri, principalele 

obiective ale politicii concurenţei şi organismelor concurenţiale s-au schimbat de la “cele 4”: 

abuzul de poziţie dominantă, controlul cartelurilor, fuziuni şi achiziţii, controlul instituţiilor, 

către obiective noi, mai complexe şi comprehensive. Ne confruntăm cu o tendinţă   către 

convergenţa industrială şi emergenţa pieţelor ceea ce permite modele de afaceri flexibile într-o 

economie a cunoaşterii. De o importanţă vitală este colaborarea strânsă între firme şi, singurul 

avantaj sustenabil este capacitatea de schimbare a managementului, eficienţa crescută şi 

inovarea. Tendinţa este către o schimbare sistemică a formelor şi naturii concurenţei în 

contextual schimbării de paradigmă a principiilor şi reglementării concurenţei. 

 Aşa cum am arătat, însăşi esenţa concurenţei tinde să se modifice şi să devină mai puţin o 

luptă pentru cote de piaţă şi mai mult o cooperare şi colaborare în scopul creării de valoare 

adăugată pentru consumatori şi companii şi extinderea pieţei într-o concurenţă inter-sectorială în 

sisteme multi-nivel.  



 Dacă accepţiunea “clasică” percepea concurenţa mai mult sau mai puţin ca o luptă, 

cercetările actuale înţeleg că fenomenul concurenţial este mai degrabă o cooperare astfel încât 

crează pentru consumator valoare adăugată, astfel ca abilitatea de a oferi plus valoare să crească. 

 Concurenţa zilelor noastre subliniază absenţa unei dependenţe liniare între structura pieţei 

şi nivelul concurenţei. Astfel că, în vreme ce în anii din urmă am învăţat că “monopolul 

dăunează concurenţei”, astăzi înţelegem că o mare concentrare pe piaţă nu exclude concurenţa 

intensă, cu alte cuvinte, “monopolul nu este în mod necesar rău pentru concurenţă”. De o 

importanţa covârşitoare este poziţionarea socială a firmei, înrucât procesul inovativ al firmelor 

este tot mai mult orientat către consummator şi satisfacţia acestuia este cheia succesului pe piaţă. 

  Am putut să înţelegem limpede că echilibrul concurenţial pur este o utopie pe 

măsură ce ciclul de folosinţă a produselor se scurtează, astfel că trendul este un model 

concurenţial dinamic determinat de creşterea activelor materiale, schimbarea comportamentului 

consumatorilor şi dezvoltarea comportamentului agenţilor economici. Cota de piaţă nu mai este 

considerată o vină atât timp cât beneficiile sociale elimină caracterul illicit al activităţii 

concurenţiale şi legislaţia nu mai permite sisteme exclusive de distribuţie eliminând 

Regulamentele de Exceptare in Bloc în majoritatea sectoarelor economice, incluzând sectorul 

auto.  

 Apropiindu-ne de propriile noastre realităţi, drumul percurs de România din 1993 când s-

a stabilit un acord de asociere între România şi Comunităţile Europene până la statutul de 

membru al UE şi o economie de piaţă guvernată de regulile concurenţei a fost lung şi nu de 

puţine ori dificil. 

Motivaţia alegerii sectorului auto pentru studiul nostru de caz este  dată de faptul că 

industria auto este una din cele mai mari industrii din lume, purtătoare a unei semnificative valori 

adăugate pentru angajaţi, responsabilă pentru livrări anuale de bunuri durabile de 17%, şi date 

fiind relaţiile şi interconexiunile sale are o influenţă covârşitoare în alte zone: relaţia cu 

producătorii de componente pentru asamblarea autoturismelor, repararea şi piesele de schimb, 

plus alte activităţi: cercetare tehnică, asigurări şi bănci, servicii de sănătate, apărare, ţiţei, 

minereuri şi zăcăminte naturale, construcţia de autostrăzi, construcţii, turism internaţional, film, 

televiziune, organizări de raliuri auto, firme de tunning, firme de marketing. 

Această industrie stimulează comerţul internaţional, creşterea economică, cercetarea şi 

dezvoltarea economiilor sustenabile, mulţumită rezultatelor remarcabile obţinute pe piaţă. 



Şomajul are rate mai scăzute în sectorul auto, în condiţii economice normale, comparativ cu 

media generală a şomajului, iar efectele fiscale semnificative rezultă din faptul că taxele per 

autoturism sunt redirecţionate către comunitate: construirea de autostrăzi, cultură, sănătate şi 

educaţie. 

Implicarea UE în modificarea parametrilor pieţei auto din România a început odată cu 

intrarea României în Uniunea Europeană şi producătorii auto au trebuit să-şi adapteze strategiile 

având în vedere normele europene privind mediul şi siguranţa, şi, în acelaşi timp să ţină cont de 

impactului taxei auto, a strategiei fiscale în producerea şi promovarea pe piaţă a autoturismelor. 

Cei care se ocupă de marketingul autoturismelor încep să petreacă tot mai mult timp construind 

un nivel de cerere prin trei procese: obţinerea clienţilor, păstrarea clienţilor şi mărirea numărului 

de clienţi. După cum am arătat, analiza sectorului auto trebuie să ţină cont de elementele 

indisolubil legate de el şi anume: protecţia mediului, creşterea economică şi echitatea socială. 

Tot mai mulţi prooducători acordă o atenţie sporită clientului ( cum ar fi o garanţie contractuală 

pentru autoturism care este un argument comercial despre încrederea în calitatea modelului). 

Companiile de autoturisme alocă fonduri semnificative în activităţi ce urmăresc sporirea 

loialităţii consumatorilor cu reclame şi publicitate. 

În studiul pieţei autoturismelor din România ne-am propus o analiză pe mai multe nivele: 

din perspectiva producătorilor interni, din perspectiva volumului de vânzări totale, din 

perspectiva Investiţiilor Străine Directe în scopul realizării unei imagini mai apropiată de 

realitate a pieţei auto. Mai mult decât atât  au fost realizate analize SWOT, PEST şi a celor 5 

Forţe a lui Porter, pentru a înţelege specificitatea, structura şi caracteristicile pieţei auto. Cu 

ajutorul calculelor am depăşit dezavantajul provenit din lipsa cifrelor oficiale şi am putut 

determina structura şi gradul de concentare a pieţei auto din România în 2013. Cu acest prilej am 

identificat importanţa schimbării perspectivei asupra pieţei auto şi o segmentare corectă a pieţei 

şi am propus criterii alternative de segmentare a pieţei subliniind importanţa şi necesitatea 

dezvoltării segmentelor de nişă. Ştiind  faptul că este mai bine să fii „un peşte mare într-un 

acvariu mic, decât un peşte mic într-un acvariu mare” şi că vremea lui „daţi-le consumatorilor ce 

culoare de maşină vor, atâta timp cât e neagră” (Ford) a trecut am propus o metodă de ţintire a 

leadership-ului pentru actorii de pe piaţa auto. 

Din nevoia unei mai bune înţelegeri a pieţei auto din România, în afară de analiza 

empirică, dificilă, după cum spuneam, într-o oarecare măsură, dată fiind absenţa datelor oficiale 



complete, am propus o investigaţie ştiinţifică pentru determinarea modului optim de productie şi 

distribuţie pe piaţă folosind metode economico- matematice integrate într-o matrice matematică 

generală a procesului economic. Am avut în vedere rata de creştere a pieţei, cota de piaţă relativă 

într-o matrice care să permită o predicţie ştiinţifică a viitorului primelor trei modele ca volum de 

vânzări ale producătorulu Dacia. Mai mult, am creat o formulă care să ne permită calculul pieţei 

potenţiale a autoturismelor pe baza numărului total de gospodării, a numărului total de maşini 

(parcul auto) şi a vârstei medii a autoturismelor. Din această perspectivă am concluzionat că 

parcul auto este învechit şi are slabe şanse de reînnoire, pentru ca vârsta medie a autoturismelor 

să scadă semnificativ fiind nevoie de vânzări anuale de 1.200.000 de autoturisme noi. În 

continuare am realizat o analiză tri-dimensională a pieţei autoturismelor din România ceea ce ne-

a permis o perspectiva de ansamblu. 

 

Cercetarea a condus la următoarele aspecte inovative: 

1. Sinteza principalelor puncte de vedere privind concurenţa în economia clasică şi 

contemporană. 

2. Sinteza abordărilor conceptuale privind concurenţa, mediul concurential şi politica 

concurenţei. 

3. Argumentarea unei noi, unice “schimbări de paradigmă” privind concurenţa şi politica 

de concurenţă în contextul internaţionalizării. 

4. Sistematizarea politicilor Uniunii Europene privind concurenţa şi politica de 

concurenţă din România. 

5. Sinteza avantajelor competitive, avantajelor competitive sustenabile şi a imperativului 

adaptativ. 

6. Analiza sectorului autoturismelor în România înainte şi după aderarea la Uniunea 

Europeană evidenţiind influenţa Uniunii Europene. 

7. Analiza concretă a pieţei auto din România, a structurii pieţei şi a concentrării pe piaţa 

autoturismelor. 

8. Analiza pieţei auto din România din persectiva volumului de vânzări totale şi din 

perspectiva Investiţiilor Străine Directe. 



9. Analizele SWOT,  PEST şi a Celor 5 Forţe a lui Porter pentru a sublinia specificitatea, 

structura şi caracteristicile pieţei autoturismelor din România şi perspective de creştere a 

acesteia. 

10. Investigarea ştiinţifică a segmentelor de piaţă şi propunerea unor abordări diferenţiate 

in această chestiune. 

11. Elaborarea unei matrici de creştere a pieţei pentru primele trei cele mai bine vândute 

modele Dacia şi prognozarea evoluţiei şi a căii de urmat pe baza rezultatelor obţinute. 
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