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ABSTRACT 
 
 
Cota de deschidere marchează nașterea pieței auto, așa cum o cunoaștem astăzi, ca o 

creație deliberată, care are nevoie de un management constant pentru a funcționa corect. În 

mod tradițional, creșterea pieței a fost strâns asociată cu două probleme: condițiile 

economice și schimbările sociale. Prin urmare, creșterea economică, în general, împreună 

cu, de exemplu, proliferarea gospodăriilor, s-ar combina pentru a genera creșterea 

vânzărilor de mașini noi și, în cele din urmă, cu mărimea stocului de mașini în circulație 

(cunoscută în industrie ca parc). 

 

Acest capitol urmărește să evidențieze interacțiunea dintre piețe și fabricație; problemele de 

saturație pe piețele consacrate și piețele emergente destul de neemergătoare. Piața 

automobilelor este atât dinamică, cât și fațetă. Temele abordate aici, cum ar fi segmentarea 

și fragmentarea pieței, mașinile noi sau cele folosite; comerțul internațional de mașini uzate; 

veniturile pe viață generate de vânzarea și utilizarea mașinilor; nu sunt în niciun caz tot ceea 

ce ar putea fi acoperit. Cu toate acestea, tema cheie este tensiunea dintre capacitatea 



 
 
 
 
 

 

 

sistemului de producție și cerințele pieței pe scurt, logica economiilor de consolidare, 

globalizare și fabricație este contracarată de logica diferențierii pieței.  

 

Reconcilierea acestei tensiuni de bază între producție și piețe este o temă peruană și 

durabilă în industria auto, dar una care a primit o nouă răsucire odată cu apariția 

tehnologiilor alternative de automobile și a cerințelor de sustenabilitate. 
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