Sectorul auto – sincope conjuncturale și metamorfoză structurală
Introducere
Domeniu cu o istorie care debutează în urmă cu mai bine de 100 de ani, odată cu
realizarea primelor modele pe actualul teritoriu al țării noastre, industria auto
reprezintă în prezent unul dintre cei mai importanți piloni de sprijin ai economiei
autohtone. Dincolo de amprenta directă a acestui sector – peste 187 000 de
angajați1, respectiv o orientare către comerțul exterior concretizată într-un surplus
comercial de peste 3,4 miliarde euro în intervalul ianuarie-iulie 2019 (în condițiile
în care deficitul de cont curent s-a plasat la 6 miliarde euro) –, industria mijloacelor
de transport exercită un efect de antrenare semnificativ la nivelul altor segmente
de activitate. Astfel, exporturile auto românești cuprind valoare adăugată de origine
locală care provine din alte sectoare decât cel auto (alte ramuri prelucrătoare,
dar mai ales servicii) în proporție de peste un sfert, conform estimărilor pe baza
tabelelor input-output2.
Amprenta directă a fabricării mijloacelor de transport și legătura sa cu alte domenii
economice nu sunt, în definitiv, de natură a surprinde, având în vedere că
automobilele reprezintă, foarte probabil, cele mai complexe produse disponibile
pe scară largă. Acestea pot fi, în schimb, de natură a îngrijora, în condițiile în care
evoluțiile din anul în curs indică o foarte posibilă întrerupere a traiectoriei ascendente
a producției sectorului auto local, pe care aceasta s-a înscris încă din anul 2001.
Fragilitatea segmentului auto din ultima perioadă nu este specifică doar economiei
românești, fiind o caracteristică observată la nivel mondial, într-un context general
dominat de efectele conflictului economic dintre SUA și China și de incertitudinea
care derivă din modalitățile în care acesta poate escalada. Situația internațională
cuprinde, în plus, turbulențe geopolitice, precum și tensiuni asociate Brexit (Marea
Britanie fiind un producător auto important și, în același timp, o piață relevantă),
respectiv modificării cadrului comercial internațional către o configurație mai
restrictivă. Pe lângă aceste aspecte, dezideratul de reducere a gradului de poluare
s-a profilat în ultimii ani drept o provocare majoră. În acest sens, dincolo de atenția
acordată reducerii emisiilor poluante ale motoarelor convenționale, firmele auto au
configurat recent strategii îndrăznețe, care merg în direcția unei modificări ample a
structurii de producție în favoarea autovehiculelor electrice, ceea ce implică
schimbări fundamentale ale proceselor de fabricație.
Pe plan local, cea mai vizibilă piedică în calea dezvoltării producției auto decurge din
starea precară a infrastructurii de transport, orizontul de ameliorare a acestei situații
menținându-se îndepărtat. În același timp, constrângerea reprezentată de forța de
muncă insuficientă și inadecvat calificată și-a domolit intensitatea pe parcursul
ultimului an și jumătate, perioadă în care numărul de angajați ai sectorului s-a redus
gradual, atât pe fondul slăbirii cererii globale, cât și al eforturilor în direcția
automatizării producției. Totuși, acest obstacol continuă să fie relevant, în special din
perspectiva capacității României de atragere a unor noi investiții majore. Pe de o
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Acest nivel vizează primele opt luni ale anului 2019, reprezentând aproape 4 la sută din numărul total de salariați din
economie și peste 16 la sută din angajații industriei prelucrătoare în ansamblul ei.
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Conform informațiilor furnizate de baza de date TiVA a OCDE, vizând anul 2015.
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parte, se poate aprecia că, odată cu temperarea preconizată a absorbției externe,
importanța acestor probleme de natura ofertei se va reduce. Pe de altă parte, ele
vulnerabilizează economia autohtonă, în măsura în care firmele auto vor opera
ajustări de-a lungul marjei extensive (sub forma unor închideri/relocări ale unor
facilități de producție), întrucât primele vizate vor fi uzinele localizate în zonele cele
mai puțin prielnice producției. Nu toate semnalele provenite de pe plan local sunt
însă negative. În particular, activitatea de asamblare se derulează la turație susținută
– nu mai departe de anul trecut, România a atins maximul istoric al numărului de
automobile realizate, fiind probabilă consemnarea unui nou vârf în cursul anului
curent, după cum sugerează datele efective din primele trei trimestre (avans
cumulat de 2,3 la sută, conform informațiilor furnizate de Asociația Constructorilor
de Automobile din România), precum și faptul că la începutul lunii octombrie a fost
lansat în producție un nou model.
În acest context, prezenta analiză își propune o scurtă evaluare a situației care a
caracterizat sectorul auto internațional în perioada recentă și a relevanței acesteia
pentru producția locală, fiind puse de asemenea în discuție eventuale modalități
prin care industria autohtonă își poate ameliora poziția.
Contextul auto internațional și situația locală

100

75

50

25

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0

Anul 2018 a marcat prima scădere a producției mondiale de automobile din perioada
postcriză (Grafic A). Mișcarea a fost relativ redusă ca amplitudine, iar slăbirea cererii
nu a avut un caracter generalizat (declin de 1,1 la sută al numărului de unități
tranzacționate, conform datelor Organizației
Grafic A. Evoluția producției de autovehicule
Internaționale a Constructorilor de Automobile –
la nivel global
OICA), incluzând în epicentrul său unele piețe de
milioane unități
dimensiuni medii, care s-au confruntat pe parcursul
anului cu probleme specifice – economia Iranului a
fost supusă unei noi runde de sancțiuni, Turcia și
Argentina au cunoscut episoade de turbulență, în
timp ce Marea Britanie este afectată de faptul că
derularea Brexit cuprinde încă multe necunoscute.
Totuși, printre piețele în scădere în 2018 se numără și
cea chineză, cu o poziție dominantă la nivel mondial
(circa 30 la sută din piața globală). Aceasta s-a redus
cu 2,8 la sută, fiind afectată de incertitudinea asociată
conflictului economic cu SUA, care descurajează
investițiile și determină amânarea achizițiilor de
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Sursa: OICA
vehicule de dimensiune mică și medie, care la
momentul promovării lor au favorizat devansarea
achizițiilor de acest tip (în anul 2016, ritmul anual de creștere a vânzărilor a
accelerat până în teritoriu de două cifre, după două decelerări succesive).
În schimb, piața auto din SUA, a doua ca dimensiune a lumii, a avansat ușor în anul
2018 (+0,9 la sută), cu susținere din partea evoluției veniturilor, dar și a prevederilor
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Legii privind reducerea impozitării și stimularea creării de locuri de muncă (așa-numita
„Tax Cuts and Jobs Act”). Aceste influențe le-au dominat pe cele asociate condițiilor
ceva mai puțin favorabile de finanțare și, respectiv, creșterii costurilor input-urilor de
producție, odată cu impunerea unor tarife mai mari la importurile de oțel și aluminiu
(FMI, 2019). Datele efective referitoare la vânzările de vehicule în SUA din primele
trei trimestre ale anului curent semnalează totuși o diminuare a tranzacțiilor (până la
-0,8 la sută), consonantă cu prognozata temperare de ritm a activității economice
(după cum relevă cele mai recente proiecții ale FMI3). De altfel, aproape niciuna
dintre economiile importante nu este anticipată a înregistra o dinamizare a PIB în
anul 2019, ceea ce sugerează o traiectorie în continuare descendentă a vânzărilor
auto la nivel internațional, fiind de așteptat ca pieței din China să îi revină o contribuție
importantă în acest sens – aceasta a scăzut cu 10,3 la sută în intervalul ianuarieseptembrie 2019 (conform Asociației Chineze a Producătorilor de Automobile).

3

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Incluse în publicația World Economic Outlook, ediția octombrie 2019.

3

Raport asupra inflației ▪ Noiembrie 2019

Din perspectiva sectorului auto local, probabil cea mai relevantă evoluție de la
nivel internațional din ultima perioadă a vizat declinul industriei de profil germane,
având în vedere că peste o treime din exporturile auto românești sunt direcționate
către această țară. În anul 2018, numărul de autoturisme realizate în Germania s-a
redus cu peste 9 la sută (conform datelor OICA)4, iar producția auto în ansamblul
său s-a comprimat cu 1,7 la sută, pentru ca în primele opt luni ale anului 2019
contracția să se amplifice până la 11,5 la sută, în contextul fragilității cererii externe,
al cărei efect l-a dominat pe cel corespunzător avansului cererii interne. De asemenea,
operatorii economici auto germani au fost afectați de implementarea la nivel
european a unor noi standarde de testare a nivelului de emisii poluante (Worldwide
harmonized Light-duty vehicles Test Procedure – WLTP), care a determinat unele
întreruperi la nivelul fluxului de producție (FMI, 2019).
Grafic C. Cota de piață a exporturilor auto
la nivel mondial
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Influența pe care mediul extern o exercită la nivelul
industriei auto din Germania nu este surprinzătoare,
în condițiile deschiderii acesteia și a poziției sale în
cadrul sectorului auto global (Grafic B). O orientare
pronunțată către exterior a sectorului auto
caracterizează și state emergente din regiune
precum Cehia, Slovacia, Ungaria sau Polonia, dar și
economia românească, a cărei pondere în comerțul
auto internațional a avansat susținut începând cu
prima parte a anilor 2000, situându-se în anul
precedent în proximitatea inferioară a nivelului de
1 la sută5 (Grafic C).

Piața externă de desfacere are un caracter dominant
pentru industria autohtonă de profil6. În primele
nouă luni din 2019, uzina Dacia a fabricat aproximativ
260 000 de unități, din care piața locală a absorbit
circa 40 000 de unități ale mărcii (unele fiind
realizate în străinătate). Orientarea către exterior a
Ford România este chiar mai pregnantă, această companie livrând la export
aproape toate cele circa 97 000 de unități realizate în primele trei trimestre ale
anului. La rândul lor, furnizorii de piese și accesorii sunt puternic dependenți de
evoluțiile externe, având fie o expunere directă (în mod constant în ultimii ani,
exporturile de acest tip le-au depășit pe cele de autovehicule), fie indirectă, prin
legătura cu sectorul local de asamblare.
Dat fiind că în anul 2018 industria auto românească a consemnat un maxim istoric
al numărului de unități fabricate, influențele provenind din partea evoluțiilor
sincopate de pe plan internațional au fost mai puțin evidente. În schimb, acestea
s-au oglindit mai clar pe plan local în anul următor – dinamica producției industriei
auto în intervalul ianuarie-august 2019 a coborât până la 1,6 la sută (față de un ritm
anual mediu de 12,5 la sută în precedenții 10 ani), datele de comerț exterior
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Producția de vehicule comerciale din Germania a fost similară în anii 2017 și 2018, conform ACEA (2019).
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Spre comparație, cota de piață a României la nivel mondial vizând comerțul cu bunuri în ansamblul său s-a plasat în anul
2018 la valoarea de 0,38 la sută (date Eurostat).
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Informațiile cu privire la importanța exporturilor pentru producătorii locali de autovehicule au drept surse Asociația
Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) și Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).
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corespunzătoare primelor șapte luni ale anului relevând un avans de 5,6 la sută al
vânzărilor de autovehicule, dar o scădere de amplitudine mai însemnată pentru
comerțul cu piese și accesorii auto (12,1 la sută).
Posibile remedii pentru situația sectorului auto local
Opțiunea ameliorării capacității de producție

Îmbunătățirile pe latura extensivă de natura creșterii capacităților de producție
existente sau crearea altora noi ar susține depășirea momentului dificil parcurs la
ora actuală de sectorul auto local7. Eventuale progrese de-a lungul acestei dimensiuni
sunt grevate însă de obstacolul reprezentat de situația infrastructurii de transport,
un mare minus pentru un sector auto cu vocație de exportator. Concomitent,
aceasta favorizează disparitățile între regiuni, subminând de-a lungul timpului
eligibilitatea unei ample părți a țării pentru investiții în domeniu. În prezent,
producția auto continuă să fie concentrată în zona centrală și de vest8, în timp ce în
restul teritoriului, prezența firmelor auto este mai degrabă sporadică (Grafic D),
situație care se va menține cel mai probabil, în absența unor progrese notabile în
planul dezvoltării rețelei de transport. Ameliorarea acestei situații cade în sarcina
autorităților publice, care în general au utilizat ineficient și insuficient soluția cea
mai la îndemână, respectiv fondurile europene de investiții. Acest fapt aduce în
discuție posibilitatea ca autoritățile să încerce să compenseze lipsurile de pe această
latură (sau diferite alte probleme) prin oferirea de ajutoare de stat producătorilor
din domeniu, mai ales pentru marile investiții. Astfel de facilități sunt însă supuse
controversei, nu atât cu privire la existența lor (practica internațională a arătat că
ele sunt prezente mai mereu, într-o formă sau alta), cât la dimensiune, apărând în
ultimii ani situații în care mărimea ajutoarelor depășește, după unele aprecieri,
efectele benefice ale proiectului respectiv (Pavlínek, 2017).
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Soluție conturată inclusiv pe fondul discuțiilor recente despre un important producător care intenționează să realizeze o
fabrică în regiune.
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Importanța proximității geografice între anumite verigi ale lanțului de producție auto a favorizat crearea de aglomerări
regionale.
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Alt obstacol pentru creșterea capacității de producție se regăsește în dificultatea de
a recruta personal calificat, experiența recentă relevând însă demersuri în direcția
surmontării acesteia, sub forma substituirii dintre factorul de producție muncă și
capital (Grafic E), inclusiv din partea celui mai important producător. Totuși,
constrângerea rămâne relevantă, mai ales pentru proiectele de mare anvergură.
Aceste probleme nu fac decât să contribuie la perpetuarea situației dezavantajoase
pentru economia locală comparativ cu statele emergente ale zonei, din perspectiva
atragerii investitorilor din categoria firmelor auto. În timp ce țări precum Ungaria,
Cehia sau Polonia au beneficiat de extinderi ale companiilor internaționale de profil
încă de la începutul anilor ’90, prezența Renault în România a venit abia către
finalul deceniului respectiv (ulterior unei experiențe cu producătorul Daewoo
întrerupte timpuriu). Consecințele negative ale întârzierii cu care s-a derulat această
investiție importantă, pentru sectorul auto și pentru economie în ansamblul ei,
derivă și din efectul de antrenare pe care industria auto îl exercită asupra altor
domenii de activitate, inclusiv prin atragerea unor noi investiții. O altă dimensiune
vizează tradiționalul rol de forțe motrice ale proceselor de integrare comercială,
deschidere economică și convergență pe care producătorii auto l-au jucat de-a
lungul timpului. În acest sens, de exemplu, Pactul Auto din 1965 dintre Canada și
SUA, menit să consolideze integrarea producției auto în zona Marilor Lacuri,
reprezintă un precursor al NAFTA; de asemenea, legile care au facilitat accesul
companiilor multinaționale promovate în prima parte a anilor ‘70 în Spania sunt
cunoscute sub numele de „legile Ford”, urmărind la momentul adoptării încurajarea
deschiderii de către compania respectivă a unei capacități de producție la Valencia
(Freyssenet și Lung, 2004). Așadar, plasarea pe orbita statelor europene dezvoltate
mijlocită de sectorul auto, care s-a produs în cazul Cehiei, Ungariei și Poloniei de la
începutul anilor ’90 (după ce, în anii anteriori, procesul a vizat Peninsula Iberică),
a debutat în cazul României cu aproape un deceniu întârziere.
Grafic E. Decizia de a investi și de a recruta în cadrul sectorului auto
40

procent din producătorii auto

procent din producătorii auto

20

30

15

20

10

5

10
restrângere
expansiune

substituția muncii
substituția capitalului

0
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Notă: Categoria „restrângere” corespunde firmelor care, între doi ani consecutivi, consemnează o scădere a numărului mediu de salariați și investiții nete
negative în utilaje și echipamente, în timp ce firmele din categoria „expansiune” operează angajări și au investiții pozitive. Celelalte două categorii
se referă la firme care fie disponibilizează și investesc (ceea ce semnalează o posibilă substituție a muncii de către factorul capital), fie procedează
invers. Agenții economici care nu figurează în baza de date în doi ani consecutivi au fost excluși din analiză. Firmele care mențin unul dintre
factorii de producție constanți de la o perioadă la alta sunt eliminate din cele patru categorii (importanța în termeni de cifră de afaceri a acestora
este restrânsă), astfel încât suma procentelor corespunzătoare unui anumit an va fi diferită de 100 la sută.
Sursa: MFP, calcule BNR
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Chiar și vitregită de piedicile amintite, prin raportare la evoluțiile din alte domenii
ale economiei autohtone, activitatea investițională din sectorul auto apare ca fiind
destul de efervescentă, cu susținere din partea achizițiilor de utilaje și echipamente9
(Grafic F). Într-o perspectivă mai largă, industriei auto i s-au datorat în intervalul
2010-2018 peste 10 la sută din totalul investițiilor nete de acest tip realizate în
economie, cu vârfuri în anul 2010 (aproximativ 27 la sută din total), când cele mai
multe sectoare înregistrau investiții nete negative, afectate de situația economică,
respectiv în 2016-2017, când un val de extindere a producătorilor de componente
s-a suprapus investițiilor în procesul de automatizare al uzinei de la Mioveni,
respectiv investițiilor premergătoare lansării unui nou model la Craiova.
Grafic F. Structura investițiilor nete în utilaje și echipamente pe ansamblul economiei – 2018
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În pofida evoluțiilor negative specifice mediului extern în anul 2018, firmele auto
locale nu și-au schimbat atitudinea din perspectiva achiziției factorilor de producție,
în sensul că ponderea celor care au dorit să se extindă (prin investiții în utilaje și
angajări) a fost apropiată de cea consemnată în 2017; în mod similar, ponderea
firmelor care au avut în vedere restrângerea activității (acestea au investiții nete
negative și fac disponibilizări) nu s-a modificat notabil în cei doi ani (Grafic E).
Cel mai probabil, această reziliență are la bază reluarea la parametri susținuți a
producției auto de la uzina Ford Craiova, care aproape s-a triplat în 2018.
Anul în curs nu beneficiază de un efect compensator de amplitudine similară.
În schimb, conform semnalelor din piață, anul 2020 va aduce funcționarea uzinei
Ford mai aproape de capacitatea maximă (în contextul noului model a cărui
fabricare a demarat în ultimul trimestru din 2019), precum și finalizarea unei
investiții în mărirea capacității de producție a uzinei de la Mioveni. Cel mai optimist
scenariu ar plasa producția de autovehicule a României la circa 700 000 de unități
în anul 2020 (comparativ cu sub 500 000 în 2018), ceea ce ar fi de așteptat să
9
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Sunt avute în vedere investiții nete (care exclud amortizarea și ajustarea pentru depreciere). Sursa datelor: Ministerul
Finanțelor Publice.

7

Raport asupra inflației ▪ Noiembrie 2019

antreneze nevoia de capacități de producție sporite la nivelul furnizorilor. Dincolo
de anul următor însă, perspectivele sunt mai rezervate.
În plus, diversificarea producției prin atragerea unui alt investitor de calibru este
puțin probabilă, iar dezechilibrul producției auto în plan teritorial este anticipat să
se perpetueze.
Opțiunea unor progrese pe latura calității

Aprecierile formulate de-a lungul timpului conform cărora succesul industriei auto
locale pe piața externă are la bază prețurile reduse, într-un context general
caracterizat de o traiectorie fragilă a veniturilor pe plan extern, au reușit să umbrească
întrucâtva rolul pe care îmbunătățirea parametrilor calitativi ai producției l-a avut în
crearea și consolidarea legăturii dintre industria auto locală și piața externă.
Vectorul acestor îmbunătățiri a fost reprezentat de sporirea prezenței pe plan local
a firmelor auto cu profil internațional, economia românească remarcându-se drept o
destinație importantă a fluxurilor de investiții străine directe (ISD) în domeniul
auto10, chiar dacă acestea au fost mai restrânse comparativ cu alte economii
emergente ale regiunii. Precedent acestor evoluții, în anii ‘90 accesul producătorilor
auto locali la piața externă avea dimensiuni insignifiante (de exemplu, între 1995
și 2001, cota României pe piața auto mondială nu a depășit 0,04 la sută), iar mai
înainte s-a derulat în condiții nespecifice unei economii de piață, ca rezultat al unor
decizii politice, de multe ori în cadrul unor acorduri de barter. Stroe et al. (2018)
relatează modul în care, înainte de 1989, demersurile în direcția intrării pe piețele
occidentale se loveau în mod constant de obstacolul reprezentat de standardele
calitative. Ulterior, incapacitatea de a realiza investițiile necesare retehnologizării a
determinat conducerea Dacia să adopte o abordare care urmărea aproape exclusiv
menținerea competitivității prin preț/cost ca soluție până la momentul atragerii
unui investitor; limitele acestei abordări au devenit însă din ce în ce mai evidente
odată cu creșterea veniturilor populației, mai ales pe fondul disponibilității,
începând cu anul 1996, a modelelor Daewoo fabricate la Craiova, care beneficiau
de o dotare superioară.
Pentru segmentul de piese și accesorii, ameliorarea calității apare cu preponderență
odată cu adoptarea unor standarde superioare de producție, care a survenit în
manieră directă – firmele cu capital majoritar străin implementând la nivel local bune
practici preluate de la compania-mamă –, dar și indirectă, prin efecte de antrenare.
Conform rezultatelor unui sondaj derulat în rândul producătorilor auto din Cehia,
peste jumătate dintre operatorii economici cu capital majoritar străin apreciază că
parametrii calitativi pe care îi impun furnizorilor cu capital majoritar local sunt
superiori comparativ cu ceea ce prevala în cadrul industriei la momentul debutului
relației comerciale (Pavlínek, 2017). De altfel, o practică des întâlnită implică
necesitatea ca firmele partenere să parcurgă unele etape preliminare (precum
certificarea calității sau auditul tehnologic) înainte de a începe propriu-zis relația
client-furnizor. Același sondaj atestă existența unor progrese efective atât pe latura
10
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Conform datelor BNR (2019), în anul 2018, soldul ISD corespunzător sectorului de mijloace de transport (vizând inclusiv
industria altor mijloace de transport, care are însă o poziție minoritară) depășea 5,4 miliarde euro (6,7 la sută din totalul
aferent întregii economii și respectiv 21,7 la sută din suma corespunzătoare industriei prelucrătoare).
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calității, cât și a sofisticării produselor realizate de furnizori. Chiar dacă aceste
rezultate vizează o altă economie decât cea românească, ele sunt relevante pentru
mecanismele prin care se derulează efectele de antrenare, date fiind asemănările în
termeni de orientare către exterior și importanță a capitalului străin între cele două
industrii auto.
În cazul segmentului fabricării de automobile, chiar dacă precedenta criză economică
a reprezentat o oportunitate pentru Dacia, ale cărei vânzări externe au avut un
parcurs ascendent la momentul respectiv, evoluția pozitivă a debutat mai devreme,
în anii precriză, fiind propulsată de popularitatea peste așteptări a modelului
Logan, lansat în anul 2004. Astfel, datele ACEA11 indică un salt al cotei Dacia pe
piața vest-europeană, de la 0,09 la sută în anul 2005 la 0,24 la sută un an mai târziu,
respectiv 0,47 la sută în 2007. Modelul a fost bine primit în țări dezvoltate, care
traversau perioade favorabile din perspectiva veniturilor populației – chiar firma
producătoare a fost surprinsă de acest fapt, Logan fiind inițial proiectat pentru
piețe emergente (Stroe et al., 2018). Aceasta sugerează un rol important al calității
(incluzând aici și dotarea tehnică) în susținerea exporturilor autohtone de
autovehicule, chiar dacă, cel mai probabil, competitivității prin preț îi revine un rol
cel puțin la fel de semnificativ.
Progresele pe latura calității au continuat și ulterior, inclusiv pe fondul reorientării
producției Dacia către un segment superior de piață, prin intermediul modelului
Duster. Rezultatele unui exercițiu bazat pe metodologia propusă de Di Comite et al.
(2014) oferă informații suplimentare în acest sens. Autorii acestui studiu propun un
model de echilibru în cadrul căruia funcția de utilitate a consumatorului reprezentativ
ține cont de calitatea bunurilor. Rezolvarea modelului permite obținerea unei relații
pentru parametrul corespunzător calității, ce cuprinde variabile care pot fi aproximate
pe baza unor indicatori disponibili și, în plus, o variabilă neobservabilă, care însă
este comună bunurilor tranzacționate pe aceeași piață. Astfel se pot compara
nivelurile de calitate pentru două bunuri distincte care sunt prezente pe aceeași
piață printr-o simplă diferență, întrucât variabila neobservabilă se va reduce.
Concret, conform metodologiei respective, diferența de calitate între bunul s și
bunul t, disponibile pe aceeași piață i, este dată de:
𝛼 − 𝛼 = 2 𝑝∗, − 𝑝∗, − 𝑐 − 𝑐 = 2𝑝∗, − 𝑐 − 2𝑝∗, − 𝑐
𝑐
𝑐
= 𝑝∗, 2 − ∗ − 𝑝∗, 2 − ∗
𝑝,
𝑝,
În relația de mai sus, 𝛼 reprezintă calitatea bunului 𝑋, 𝑝∗ , reprezintă prețul (de
echilibru) al bunului 𝑋 pe piața i, iar 𝑐 se referă la costul marginal corespunzător
bunului 𝑋, unde 𝑋 ∈ 𝑠, 𝑡 . Astfel, diferențialul de calitate poate fi estimat pe baza
informațiilor cu privire la prețul la care cele două bunuri sunt tranzacționate pe
(aceeași) piață și la structurile de costuri ale producătorilor. Chiar dacă este mai
dificil de interpretat, întrucât se exprimă doar în termeni relativi față de un alt
competitor, și doar pe o piață, acest indicator include informații relevante despre
evoluția calității unui anumit produs.
11
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Grafic G. Calitatea exporturilor de autovehicule
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Notă: Calitatea este reprezentată ca ecart față de Ungaria,
țară care produce autovehicule la cele mai înalte
standarde calitative la nivel de regiune.
Sursa: calcule BNR

Grafic H. Estimări ale efectului competitivității
prin preț/cost asupra exporturilor
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În cadrul prezentului exercițiu s-a folosit ipoteza
existenței unui producător de autovehicule
reprezentativ în fiecare dintre țările incluse în
analiză (Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia și
România), piața germană fiind selectată drept piață
comună pe care acești producători sunt prezenți12.
Valoarea unitară a exporturilor (calculată pe baza
datelor Eurostat) a fost folosită drept proxy pentru
prețul pieței. Raportul dintre costul marginal și
prețul de vânzare a fost aproximat pe baza ponderii
costurilor totale în cifra de afaceri, calculată pe baza
informațiilor din baza de date a OCDE (disponibile
până în anul 2017 și care se referă la toate țările
incluse în analiză, cu excepția României), respectiv
a unor informații având drept sursă Ministerul
Finanțelor Publice (pentru România)13.
Calculele evidențiază faptul că modelele fabricate
în Ungaria sunt caracterizate de cei mai înalți
parametri calitativi pe întreg intervalul 2010-2017,
rezultat lesne de anticipat în contextul orientării
uzinelor din această țară către segmentul de vârf.
Diferențialul calitativ dintre România și Ungaria s-a
îngustat pe parcursul perioadei analizate, sugerând
îmbunătățiri pe latura calitativă la nivelul producției
de autovehicule a economiei locale (Grafic G).
Totuși, progresele realizate în acest sens de Cehia și
Slovacia au fost chiar mai ample.

0,0

În pofida inerentei dificultăți a demersului de
cuantificare a calității, există evidențe consistente
Notă: Estimările au la bază ecuații de cointegrare, variabilele care
conform cărora, pe ansamblul industriei auto
denotă competitivitatea prin preț/cost fiind reprezentate de
ULC și REER (pe bază de IPPI corespunzător diviziunilor CAEN
românești, aceasta s-a îmbunătățit în ultimele două
respective). În cazul fiecărui sector au fost rulate 56 de modele
decenii, inclusiv în perioada mai recentă. Acest lucru
care diferă prin specificația trendului, indicatorul care exprimă
cererea externă (PIB-ul UE sau cel al zonei euro), respectiv
a favorizat menținerea exporturilor la turație înaltă,
indicatorul de competitivitate prin preț/cost.
chiar dacă avantajul competitiv al costurilor salariale
Sursa: estimări BNR
reduse s-a erodat gradual. Estimările unor funcții de
export, care indică în multe cazuri o decuplare a evoluției competitivității prin
preț/cost de la traiectoria exporturilor, oferă un indiciu în plus în această privință.
Prin comparație, ramura confecțiilor a recepționat din plin în ultimii ani șocul slăbirii
competitivității prin preț/cost, în acest caz nefiind remarcată o contrapondere
suficient de amplă din partea câștigurilor de calitate (Grafic H)14.
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În măsura în care sunt disponibile informații mai detaliate, analiza poate fi derulată la nivel de producător individual sau
chiar de model auto individual.
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Costurile totale se referă la achizițiile de bunuri și servicii, la care se adaugă costurile salariale (pentru datele OECD). În cazul
României, costurile totale cuprind cheltuieli cu materii prime și materialele consumabile, alte cheltuieli materiale, costul
utilităților, cheltuieli privind mărfurile și cele salariale.
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În cazul cursului de schimb real efectiv, această decuplare este favorizată și de utilizarea în producție a input-urilor importate.
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Continuarea trendului favorabil al calității se profilează printre puținele soluții de
natură intensivă pentru susținerea sectorului local, în prelungirea unei tendințe ale
cărei coordonate au devenit mai clare odată cu dezvoltarea Marocului ca
producător de modele Dacia. Astfel, debutul anului 2012 a consemnat inaugurarea
fabricii Dacia din Tanger, oraș de pe coasta de nord a Marocului, în apropierea
strâmtorii Gibraltar și a Spaniei. Cu avantaje clare în ceea ce privește localizarea și
costurile cu forța de muncă (salariul mediu net în Maroc este sensibil inferior celui
din România), această unitate de producție a fost proiectată să aibă o capacitate
similară celei de pe teritoriul României (circa 350 000 de vehicule pe an). De-a
lungul timpului, ea s-a conturat în mod natural drept un rival al uzinei de la
Mioveni, fabricarea unor modele precum Sandero și Logan MCV fiind treptat
relocată din România în Maroc. Totuși, se poate argumenta că evoluția a fost de
bun augur și pentru industria autohtonă, conducând la crearea de capacitate de
producție disponibilă pentru modelul Duster, de gamă superioară – acesta a ajuns
să depășească în prezent trei sferturi din producția de la Mioveni. Concretizarea
menținerii traiectoriei ascendente a calității ar urma să rezulte în urma consolidării și
îmbunătățirii avantajelor competitive care stau la baza acesteia (tehnologie,
specializarea resursei umane), care ar atrage producția unor modele mai
perfecționate sau implementarea unor îmbunătățiri la cele care sunt deja realizate
aici. Nu trebuie trecut cu vederea însă faptul că saltul calitativ depinde și de poziția
relativă a modelului respectiv în gama realizată de grup, fiind implementat astfel
încât succesul unei variante de automobil să nu submineze vânzările altui tip.
Producția auto – sub semnul unei noi paradigme
Dincolo de conjunctura nefavorabilă a ultimilor ani, sectorul auto traversează o
perioadă de transformare structurală asociată demersurilor de reducere a emisiilor
poluante, într-un context mai larg, în care din ce în ce mai mulți decidenți aderă la
viziunea conform căreia reducerea emisiilor de carbon și încetinirea ritmului
încălzirii globale ar trebui să figureze printre prioritățile de top. Astfel, UE a elaborat
o strategie pe termen lung, în linie cu prevederile Acordului de la Paris, în vederea
atingerii neutralității emisiilor de carbon – echilibrul perfect între emisiile și
absorbțiile de dioxid de carbon din atmosferă – până în anul 2050. Dacă cele mai
multe sectoare economice și-au redus amprenta de carbon în ultimele decenii, în
cazul activităților de transport aceasta a rămas relativ stabilă, ultimii ani marcând
chiar o ușoară traiectorie ascendentă. În condițiile în care numai autovehiculele
personale și cele comerciale sunt responsabile de circa 15 la sută din emisiile totale
de dioxid de carbon de pe teritoriul UE, tranziția către tehnologii mai prietenoase
cu mediul înconjurător în domeniul mijloacelor de transport va avea un impact
consistent din perspectiva atingerii țintelor asumate.
Pe acest fundal, soluția considerată cea mai viabilă în momentul de față este
electromobilitatea15, fenomen care este preconizat să accelereze, conform
așteptărilor din piață. Această reorientare implică o schimbare profundă a procesului
de fabricație. De pildă, tehnologia autovehiculelor electrice face superflue
subansamble precum motorul cu combustie internă, sistemele de transmisie și de
evacuare, injectoarele etc., implicând concomitent folosirea unui număr mai redus
15
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de componente, care pot fi asamblate mai repede. Prin urmare, pe măsură ce
tehnologia „tradițională” va pierde teren, o bună parte din expertiza acumulată
de-a lungul timpului în producția de componente auto va deveni inutilă, în timp ce
rețelele de producție vor deveni mult mai puțin complexe. Desigur, schimbarea de
paradigmă va antrena un efort investițional susținut, direcționat către activitatea
de cercetare și dezvoltare, realizarea noilor capacități de producție, construirea
punctelor de încărcare a bateriilor, dar și către infrastructura de electricitate în
ansamblul ei (Mönnig et al., 2019). Nivelul prohibitiv al acestor cheltuieli pentru
multe state – de exemplu, studiul ACEA (2018) indica la nivelul UE o concentrare
ridicată a stațiilor de încărcare, circa jumătate găsindu-se în doar două țări (Olanda
și Germania) – umbrește oarecum elanul acestei schimbări structurale. De altfel,
cel puțin deocamdată, adoptarea autovehiculelor electrice la nivelul unui segment
mai larg al populației depinde decisiv de sprijinul autorităților (care suportă o parte
a costurilor de achiziție, oferă reîncărcarea gratuită a bateriei etc.). Totuși, în condițiile
consemnării unui avans tehnologic, vehiculele clasice se pot găsi în situația de a fi
dominate de cele electrice chiar și în absența sprijinului respectiv.
În măsura în care tendința către autovehicule electrice se va permanentiza, economii
precum cea autohtonă vor trebui să facă eforturi susținute pentru conservarea
competitivității sub noua paradigmă, eventual sub forma recalificării lucrătorilor
din domeniu și a încurajării activităților de cercetare și dezvoltare, ceea ce ar
favoriza menținerea facilităților de producție pe teritoriul țării și furnizarea de la
nivel local a unei proporții semnificative a valorii adăugate incluse în produsul final.
Concluzii
Sectorul auto din România se află în prezent sub auspicii mai puțin favorabile, în
condițiile în care evoluțiile din anul 2019 indică o foarte posibilă întrerupere a
traiectoriei ascendente pe care s-a plasat aproape două decenii, într-un context
marcat de scăderea pieței auto la nivel internațional, al cărei efect s-a resimțit sever
la nivelul producției din Germania, principalul partener comercial.
Noi investiții în capacități de producție ar conduce la o ameliorare a situației, însă o
îmbunătățire vizibilă în acest sens este de așteptat abia pe parcursul anului viitor,
odată cu finalizarea anunțatei extinderi a capacității uzinei Dacia și cu majorarea
numărului de unități realizate de fabrica de la Craiova, ocazionată de noul model
recent intrat în producție. În același timp, atragerea unui proiect de anvergură,
care să pună pe harta țării un nou producător de dimensiune comparabilă cu
Renault și Ford, este puțin probabilă, fiind grevată în continuare de constrângerea
reprezentată de situația precară a rețelei de transporturi și de dificultatea recrutării
de personal calificat. În cel din urmă caz, problemele pot fi depășite într-o oarecare
măsură prin orientarea spre procese de producție care utilizează mai puțin intens
factorul muncă, prin automatizare și robotizare, evoluțiile recente oferind semnale
în acest sens. În schimb, investițiile publice în rețeaua de infrastructură sunt de
neînlocuit, iar absența lor limitează dramatic opțiunile pentru noi capacități de
producție, accentuând clivajele de dezvoltare dintre regiunile României.
O altă posibilitate de îmbunătățire a poziției industriei autohtone de autovehicule
și componente urmărește continuarea progreselor pe latura calității produselor
12
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realizate. Această tendință își are originea în prezența pe plan local a companiilor
auto cu profil internațional, care a facilitat tranziția dinspre o producție axată cu
preponderență pe competitivitate prin preț/cost către un sistem care acordă
calității o atenție sporită. Pe acest fundal, modelele fabricate în România au reușit
să se impună pe piețele externe, existând astfel posibilitatea ca industria să se
extindă în continuare. Ulterior, saltul către o gamă auto superioară a permis
menținerea traiectoriei ascendente a producției și exporturilor, chiar și în condițiile
eroziunii avantajului competitiv reprezentat de costul redus al forței de muncă.
Păstrarea trendului pozitiv pe latura calității ar fi favorizată în mod decisiv de
sporirea interesului pentru activitățile de cercetare și dezvoltare derulate pe plan
local. În acest sens, cele mai recente date arată că, la nivelul anului 2016, România
concentra sub 0,5 la sută din cheltuielile de cercetare-dezvoltare din industria auto
de pe teritoriul UE, valoare modestă prin raportare la importanța României în
sectorul auto european, chiar dacă în ușoară ameliorare în ultimii ani.
Într-o perspectivă mai îndelungată, poate cea mai relevantă tendință care este
anticipată a marca evoluția sectorului auto global în următoarele decenii este
legată de răspândirea electromobilității, în contextul demersurilor de reducere a
amprentei de carbon. În acest sens, toți marii producători de autovehicule au
anunțat investiții masive în dezvoltarea noilor procese de producție, acest cadru
necesitând însă și cheltuieli care transcend domeniul auto, referitoare la infrastructura
electrică generală și specifică. În ce măsură România este pregătită să se impună
pe plan regional în atragerea noului flux de investiții rămâne o întrebare deschisă,
al cărei răspuns depinde de intensitatea eforturilor în direcția realizării investițiilor
publice necesare, a recalificării forței de muncă, a încurajării activității de cercetare
și dezvoltare, dar și, ca de fiecare dată, a asigurării unui mediu legislativ și de afaceri
prietenos și predictibil pentru investitori.
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