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Industria auto a suferit o mulţime de momente dificile. În primul rând, criza financiară mondială 

și, din 2017, companiile din acest sector industrial se luptă cu scandalurile privind emisiile de 

noxe, respectiv divergențele cu sindicatele. Se poate argumenta că branșa de automobile se 

confruntă cu o mulțime de provocări, riscuri și trebuie luate decizii importante de management. 

Această teză a revizuit ciclul corporativ al întreprinderilor, concentrându-se pe afacerea 

strategică a firmelor, gestionarea crizelor, aspectele financiare ale unei afaceri și procesul de 

dezvoltare generală în industria automobilelor. In prezenta cercetare au fost utilizate ca studii de 

caz producătorii de autovehicule germane în general, respectiv companii precum: Volkswagen, 

Daimler și Porsche în special. Au fost integrate analize calitative, cantitative și comparative între 

aceste firme pentru a înțelege ciclul de viață corporativ și factorii determinanți ai acestuia. Mai 

departe, teza de doctorat abordează riscurile de afaceri, posibilele noi tehnici de dezvoltare și de 

producție, încercarea de a găsi o formulă pentru a prevedea performanța firmelor și compararea 

impactului profitului asupra strategiilor de piață și a “campionilor ascunși”. Această lucrare a 

analizat ciclul de viață corporativ al industriei automobilelor, inovarea tehnologică, performanța 

afacerilor și o analiză financiară a companiilor de automobile. Pentru a înțelege mai bine 

performanțele acestor firme auto, autorul s-a concentrat pe Volkswagen și Porsche, deoarece 

aceste companii răspund unor piețe diferite. Volkswagen a întâmpinat mai multe probleme în 

ultimii ani, însă această companie este singura întreprindere care este reprezentată în toate 

domeniile peste media ale sectorului industrial. Volkswagen are, de asemenea, poziţia imediat 

inferioară topului celor 4 vânzători peste media sectorială din industrie. În plus, Volkswagen este 

singurul producător de linie din cadrul grupului de distribuție de top 4 din matricea de creștere. 

Pe de altă parte, pe baza unor statistici în funcție de cota sa de piață, Porsche este cel mai 

profitabil producător de automobile din lume. Această companie de automobile a integrat       

într-adevăr o strategie cu eficiență ridicată în ceea ce privește conducerea costurilor prin 

economiile de scară și prin strategia de prețuri prin care a reușit. În comparație cu ceilalați 

producători germani de automobile, avantajul calității și tehnologiei integrate este recunoscut în 

cifra de afaceri semnificativ mai mare pe mașină. Porsche este cunoscut mai degrabă în ceea ce 

privește calitatea, fiabilitatea și serviciul, decât prețul, care este în contrast considerabil cu 

Volkswagen. Succesul în industria automobilelor depinde de factorii discutați în această teză, 

care pot fi argumentați. Volkswagen poate fi un lider în ceea ce privește un aspect, iar Porsche 
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poate juca un rol de top pe piață în ceea ce privește o altă caracteristică de marketing. Liderii din 

industria automobilelor trebuie doar să atingă durabilitatea în ceea ce privește inovația de mediu, 

financiară și tehnologică pentru a concura sau chiar a deveni lider în industria automobilelor. 
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