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ABSTRACT 
 
 
 
Industria auto globală s-a dezvoltat pe o perioadă de peste 100 de ani pentru a deveni o 

entitate vastă a multor părți interconectate. Deși chiar și o carte întreagă nu a putut face 

dreptate deplină în furnizarea unui cont, acest capitol este menit să ofere o descriere în 

detaliu a industriei, a structurii sale, a forțelor principale de schimbare care acționează 

asupra acesteia, a celor mai importante schimbări recente în industrie și traiectoria actuală a 

schimbării. 

În multe privințe, este o industrie care se află în pragul tulburărilor dramatice, posibil chiar 

reinventarea ca sector industrial. Cu toate acestea, paradoxal, este o industrie care 

păstrează caracteristici și o formă care ar fi fost recunoscută de unele dintre companiile 

fondatoare și persoane fizice de frunte încă din primii ani. Această suprapunere de schimbări 

uriașe și continuitate nu este unică pentru industria auto, dar este adesea ușor de trecut cu 

vederea continuitatea atunci când evanghelia academiei (și a consultanților și a 

managementului) este una de schimbare. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dintre toți jucătorii din lanțul valoric auto, producătorii de vehicule sunt cei mai importanți. 

În mod tradițional, a fost posibil să se distingă trei tipuri largi de producători: 

1. Producători cu volum mare, cu gamă completă. Tipizat de Ford, VW, Fiat, Toyota, Nissan și 

GM. Aceste companii se află în centrul pieței, producând cele mai mari volume și prețuri cele 

mai mici, cu o gamă de autoturisme de uz general, de diferite dimensiuni și capabilități, 

pentru a atrage masa largă a consumatorilor. Acestea concurează pe baza reducerii 

costurilor. 

2. Producători specialiști. Tipizat de Mercedes, Volvo, Audi, BMW și Lancia. Aceste companii 

ocupă piața superioară, cu mașini cu performanță mai mare sau mai mare, care cer prețuri 

mai mari. Acestea concurează pe baza diferențierii și recuperării costurilor, oferind un 

compromis între exclusivitate, calitate și utilitate. 

3. Producători de nișă. Tipizat de Lotus, Alpine, TVR și Ferrari. Aceste companii oferă 

exclusivitate și extremă performanță, în special în mașinile sport, dar adesea cu costul unei 

calități inegale, a unei practici limitate și a unei sarcini financiare considerabile. 
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