
Concurenţa şi ciclul de viaţă a produselor 

 
  Studierea relaţiilor dintre ciclul de viaţă a produselor, evoluţia mediului 

concurenţial şi strategiile firmelor pare a indica o anumită modificare a procesului 

concurenţial în paralel cu parcurgerea diferitelor etape: lansare, creştere, maturitate, 

declin şi eventual dispariţie. Una dintre cele mai complete analize ale acestor aspecte 

aparţine lui Joel Dean1 şi are în vedere formarea preţului şi politicile de preţ a noilor 

produse - deci aproape exclusiv concurenţa prin preţ (premisa de la care se pleacă este 

aceea că orice modificare substanţială în domeniul concurenţei în afara preţului nu poate 

să nu determine modificări şi asupra preţurilor).  

 Un ciclu de viaţă tipic pentru un produs (vezi Figura nr. 1.3) apare reprezentat sub 

forma unei curbe în formă de “S”, şi poate reprezenta baza de pornire pentru dezvoltarea 

unei teorii a concurenţei pe o anumită piaţă (nouă) ce ia în considerare şi factorul timp. O 

astfel de analiza trebuie să urmărească distinct fiecare etapă sau fază a evoluţiei 

produsului, pentru că aceasta determină modificări în condiţiile de desfăşurare a 

procesului concurenţial (ce privesc mediul concurenţial: număr producători, dimensiunea 

pieţei, omogenitate, restricţii privind accesul, ş.a., ca şi – în principal stategiile 

concurenţiale). 
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Fig. 1.3 – Ciclul de viaţă al produselor 

                                                 
1 Joel Dean – Manegerial Economics, Englewood Cliffs, Pentice-Hall Inc., 1951, p. 410-413; conform 
Martin L. Bell – Marketing. Concepts and Strategy, Boston, Houghton Mifflin Co., 1966, p. 288-296. 



Prima fază este cea de lansare a noului produs, de prezentare a sa publicului. Pe 

măsură ce acesta devine cunoscut şi în măsura în care este acceptat, el îşi crează propria 

cerere, cerere care va creşte pe măsură ce produsul devine tot mai “popular”. Aceasta 

reprezintă confirmarea utilităţii bunului şi deci a activităţii de inovare, ca şi a mijloacelor 

şi modalităţilor de lansare. Corespunzător vor creşte şi vânzările, în special spre sfârşitul 

acestei faze, care are în general o durată relativ mare. Firma deţine practic în acest 

moment o poziţie de monopol (cu caracter temporar, după cum vom vedea), dacă nu 

neapărat absolut, cel puţin relativ, aceasta funcţie de natura concretă a produsului lansat, 

de gradul său de “noutate”, de măsura în care există sau nu substitute apropiate sau nu. 

Indiscutabil un rol important revine aici reclamei şi publicităţii ca şi strategiilor de 

vânzare.  

Într-o a doua fază – cea de creştere – cererea şi vânzările vor cunoşte o dinamică 

accentuată ca efect al succesului de care se bucură produsul şi a cărui bază a fost creată şi 

asigurată în faza de lansare. Aşa după cum este de aşteptat succesul unui nou produs 

atrage concurenţii, aceasta cu toate că produsul este “apărat” prin secrete de fabricaţie sau 

chiar drepturi exclusive de proprietate industrială. Oricum firmele concurente vor avea 

nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a pregăti şi lansa propriile versiuni ale 

produsului (mai mult sau mai puţin originale) şi a găsi modalităţile de a penetra piaţa şi 

de a “ataca” poziţia de lider deţinută de “inovator”. Este imposibil a stabili ca regulă 

generală care este momentul în care concurenţii vor reacţiona şi se vor lansa pe piaţă sau 

care este momentul în care vor ajunge să ocupe o poziţie pe respectiva piaţă suficient de 

semnificativă pentru a influenţa oferta totală. Vom presupune că ameninţarea unei 

concurenţe potenţiale apare la începutul acestei faze de creştere şi că pe măsură ce firma 

“inovatoare” parcurge această etapă de expansiune a pieţei concurenţa potenţială se 

transformă în concurenţă reală. 

  Faza de maturitate a produsului găseşte firma care l-a lansat iniţial “împărţind” 

piaţa cu concurenţii săi care au avut succes. Vânzările vor creşte în continuare dar într-un 

ritm din ce în ce mai scăzut, pentru ca la sfârşitul acestei etape să se atingă nivelul maxim 

al producţiei şi vânzărilor. Odată cu aceasta intrăm în cea de a patra fază  - faza de declin 

- în cadrul căreia firma se va confrunta cu o concurenţă puternică şi agresivă din multiple 

direcţii. În cazul în care produsul în cauză reprezintă unicul produs fabricat de către firmă 



intrarea în faza de declin poate duce la un colaps. Dacă firma produce şi alte bunuri 

consecinţele declinului vânzărilor va putea fi atenuat, iar importanţa unui program 

continuu de dezvoltare a unor noi produse iese mai pregnant în evidenţă.  

Pentru o firmă “inovatoare” este important a crea şi lansa noi produse înainte ca 

cele anterioare să intre în declin. În Figura 1.3 este reprezentat un astfel de caz de lansare 

pe piaţă a unui nou produs (produsul B) anticipând eventualul declin al precedentului 

(produsul A). În mod frecvent lansarea unui al doielea produs poate grăbi declinul 

primului, în special atunci când este vorba de modele “îmbunătăţite” ale acestuia, caz 

denumit obsolescenţă artificială. Logica unei astfel de strategii este clară: este de preferat 

o scădere a vânzărilor dintr-un produs mai vechi în favoarea unui produs propriu mai nou 

decât pierderea clienţilor în favoarea firmelor concurente. 

 Importanţa relaţiilor concurenţiale în stabilirea ratei de creştere ca şi a duratei de 

viaţă a produsului  este  evidentă. Ciclul de viaţă a unui produs poate de asemenea să 

evidenţieze şi succesiunea de etape în care diferenţierea produsului dispare2. Caracterul 

de noutate se pierde odată cu trecerea timpului, cu apariţia unor produse similare sau cu 

“generalizarea” bunului respectiv (atât în preferinţele consumatorilor cât şi în cele ale 

producătorilor). Această evoluţie este reprezentată în Figura 1.4. 
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Fig. 1.4 – Evoluţia vânzărilor şi a gradului de diferenţiere 
            a produsului pe parcursul duratei sale de viaţă 

 

                                                 
2  o astfel de analiză apare în lucrarea citată anterior, p. 411-412. 
 



La momentul lansării unele produse pot să se aştepte la o perioadă relativ lungă în 

care să îşi păstreze caracteristicile de diferenţiere sau să fie protejate pe piaţă. Secretele 

de fabricaţie, brevetele patentate ca şi timpul şi costurile necesare dezvoltării unor 

produse concurente asigură în mod obişnuit firmelor inovatoare o poziţie de monopol 

virtual (relativ) pe o perioadă considerabilă de timp. Firma nu va fi confruntată cu o 

concurenţă serioasă iar produsul îşi păstrează “intact” caracterul diferenţiat. Bineînţeles 

că o eventulă scădere sau o încetinire a ritmului de creştere a cererii şi vânzărilor poate 

apare şi în astfel de cazuri, dar numai ca urmare a manifestării unor factori ce nu ţin 

direct de concurenţă, cum ar fi: saturarea pieţei, modificări în dorinţele consumatorilor 

sau  în cazul produselor puternic influenţate de modă. Un astfel de declin poate continua 

în pofida eforturilor producătorului de a îmbunătăţii în continuare produsul, metodele de 

promovare şi desfacere sau a reduce preţul. Dincolo de aceasta orice firmă ce lansează un 

produs caracterizat prin perisabilitatea caracteristicilor de diferenţiere se aşteaptă ca 

acesta să parcurgă cele patru faze sau etape menţionate, iar în faza de lansare să se bucure 

de deţinerea exclusivă a diferenţierii produsului. Este rezultatul pe care sconta investind 

în cercetare-dezvoltare şi apanajul primului utilizator a unei inovaţii (idei) pe piaţă. 

Situaţia are un caracter temporar, diferenţierile exclusive se diminuează în timp şi pe 

piaţă vor apare produse concurente, eventual ele însele diferenţiate prin anumite 

caracteristici. Monopolul este spart dar pentru o perioadă timpul lucrează încă în favoarea 

firmei inovatoare: avantajul startului îi permite să câştige rapid noi categorii de clienţi cu 

toate că vânzările concurenţilor se accelerează (în majoritatea cazurilor asistăm în aceste 

momente ale ciclului de viaţă a produsului la o expansiune a pieţei, iar firma inovatoare 

se bucură de avantajele conferite de poziţia sa de lider al pieţei - situaţie denumită 

diferenţiere preferenţială). Cu toate că niciodată firma ce a lansat produsul nu va mai 

deţine 100% din vânzări, ea poate recupera anumite părţi din piaţă, pe care le-a pierdut în 

favoarea concurenţilor în faza a doua (de creştere), în condiţiile în care ritmul de creştere 

a vânzărilor sale este superior ritmului de creştere a ramurii (pieţei). În etapele următoare 

a ciclului de viaţă a produsului asistăm la un declin tot mai accentuat al diferenţierii 

produsului iniţial şi într-o anumită măsură şi la o reducere a diferenţierilor între produsele 

concurenţilor. Produsele noilor concurenţi se apropie tot mai mult de cel original 

(calitate, preţ, condiţii desfacere) ca rezultat al experienţei dobândite ceea ce va duce la 



obsolescenţa produsului original. Este momentul în care se pune problema îmbunătăţirii 

acestuia sau unei noi diferenţieri, respectiv înlocuirii sale cu un produs nou. 

 Este evident că diferenţierea produsului reprezintă baza activităţilor concurenţiale 

dar comportamentul şi procesul concurenţial în ansamblul său presupune ceva în plus. 

Este vorba despre modul în care firmele folosesc diferenţierea produselor în scopul 

creşterii sau menţinerii părţilor (segmentelor) de piaţă. Dacă până acum am urmărit strict 

evoluţia diferenţierii produsului pe parcursul duratei sale de viaţă, în cele ce urmează 

vom urma aceiaşi cale pentru a evidenţia modificarea comportamentului concurenţial. 

 Faza 1 - Lansarea. Caracteristica comportamentului în această fază o reprezintă 

politicile de promovare a produsului ce ţin de concurenţa în afara preţului. Aceasta 

presupune campanii promoţionale de anvergură a căror costuri vor putea fi în general 

recuperate pe intervale de 3-5 ani şi care speculând o posibilă "nişă" pe piaţă urmăresc 

crearea unei cereri primare. În această fază produsul se află în competiţie cu toate 

celelalte produse datorită faptului că puterea de cumpărare a consumatorilor este limitată 

pe termen scurt. Abia mai târziu, odată cu dezvoltarea unei concurenţe directe, activităţile 

promoţionale vor viza cererea specifică (individuală) pentru produsele firmei. 

 În mod particular, atunci când diferenţierea produsului este modestă sau este 

dificil pentru consumatori să identifice şi/sau înţeleagă elementele de diferenţiere, noul 

produs poate fi lansat şi prin metode agresive ce ţin în principal de concurenţa prin preţ. 

Avem în vedere aici practica obişnuită a unor preţuri promoţionale, a căror scop este de a 

acapara rapid segmente de piaţă deţinute de producători ai unor bunuri similare. 

"Invadarea" unor noi pieţe, în special dacă se vor confrunta firme puternice, este urmată 

de o concurenţă prin preţ extrem de dură,  dar în general de scurtă durată. Chiar dacă o 

astfel de lansare a noului produs bazată pe concurenţa prin preţ nu înlătură de pe piaţă 

totalitatea rivalilor ea poate asigura "instalarea" firmei inovatoare pe un segment 

semnificativ al pieţei şi în acelaşi timp poate oferi un relativ avantaj temporar asupra 

celorlalţi competitori. Un aspect interesant al comportamentului concurenţial legat de 

lansarea unor noi produse (şi chiar firme) este tendinţa obişnuită de a se permite 

"inovatorilor" să-şi lanseze produsele şi să intre pe piaţă fără a se face încercări 

importante de a-l opri. În astfel de cazuri practicarea unor preţuri promoţionale nu este 

urmată de nici o reacţie din partea firmelor deja existente. Explicaţia este legată de pe de 



o parte de costul exorbitant necesar combaterii fiecărui şi tuturor intruşilor, iar pe de altă 

parte de faptul că în general un nou venit nu poate acapara într-un timp scurt o parte într-

adevăr semnificativă din piaţă. Un astfel de comprtament este denumit în literatura de 

specialitate concurenţă permisivă, şi este legat în principal de modul în care se manifestă 

marile firme confruntate cu apariţia pe piaţă a unor concurenţi de puterea mai redusă (din 

acest punct de vedere se cere menţionat că unele firme mici nici nu s-ar putea probabil 

instala pe piaţă fără "asentimentul" marilor firme deja existente, deci în cazul unei 

concurenţe active din partea acestora). Reacţii din partea concurenţilor ce pot declanşa un 

război al preţurilor apar mai degrabă fie atunci când se vor face reduceri de preţ în etapele 

următoare lansării unui nou produs, fie când preţurile “promoţionale” vor fi menţinute o 

perioadă considerată prea lungă sau se vor permanentiza, respectiv în măsura în care 

pierderea clienţilor în favoarea noului venit depăşeşte o anumită limită considerată de o 

firmă sau alta drept "prag" al siguranţei sale pe piaţă (prag minim pentru poziţia sa 

funcţie de costurile sale de producţie şi de vânzări, ca şi de interesele sale strategice; 

respectiv prag maxim acceptabil a fi ocupat de o terţă firmă, în principal vis-a-vis de 

posibilităţile de control a pieţei). Aceste aspecte prezintă o maximă importanţă în 

anticiparea modului în care vor reacţiona concurenţii ca şi a interacţiunii dintre ele pentru 

o cât mai bună planificare şi derularea a lansării produselor noi. 

 Faza a doua - Creşterea. Aceastei etape îi este tipică o concurenţă de tip 

efectiv/funcţional (workable competition), ce se caracterizează printr-o luptă activă 

pentru segmente de piaţă, cu rezultate pozitive din punct de vedere a societăţii. 

Consumatorilor le sunt oferite alternative multiple de produse mai mult sau mai puţin 

diferenţiate dar substituibile. Existenţa acestor alternative este considerată suficientă 

pentru ca beneficiarii produselor respective, consumatorii, să poată influenţa în mod 

semnificativ calitatea, serviciile asociate vânzării şi preţul lor – prin simpla deplasarea de 

la un producător la altul. Concurenţa efectivă (workable competition) dintre ofertanţi va 

asigura, astfel, satisfacerea dorinţelor consumatorilor. Forma tipică de strategie, prin care 

firmele vor concura, fiecare împotriva celorlalţi, pentru obţinerea de cote de piaţă în 

condiţiile acestei forme de concurenţă este reprezentată prin conceptul de “marketing-

mix” (un amestec de elemente de marketing strategic, incluzând strategia produsului, a 

canalelor, de promovare şi de preţ). 



 Faza a treia – Maturitatea pieţei. Odată cu atingerea acestei faze, comportamentul 

concurenţial înregistrează modificări esenţiale. Firma inovatoare, cea care a creat şi adus 

produsul pe piaţă, se confruntă acum cu trei categorii distincte de concurenţi, cu trei 

“forme” de concurenţă: 

- în primul rând, apar firme care introduc pe piaţă propriile versiuni diferenţiate 

ale produsului original. Iar în multe cazuri, aceste versiuni sunt, la momentul 

respectiv, cu adevărat superioare “vechilor” modele şi, ca urmare, pot ocupa 

relativ repede o poziţie semnificativă, chiar dominantă pe piaţă. Aceşti 

concurenţi sunt, în general, cei cu care “inovatorul” concura deja efectiv încă 

din cea de a doua fază. Firma inovatoare mai păstrează încă anumite avantaje 

(legate în special de imaginea construită până atunci), care însoţite de anumite 

măsuri, îi conferă şanse reale de a face faţă cu succes acestei competiţii. 

Totuşi, costurile legate de reproiectarea şi  “re-promovarea” produsului în 

această fază, sunt relativ ridicate şi pot fi, în multe cazuri, prohibitive – cel 

puţin din punctul de vedere al perspectivei vânzărilor. 

- un al doielea tip de concurent ce apare în această fază o reprezintă firmele 

“parazitare” şi “invadatoare”(“predatoare”). Acestea nu oferă clienţilor 

aproape nimic sub raportul îmbunătăţirii produsului, dar sunt capabile (în 

principal datorită unor cheltuieli mult mai reduse privind “crearea” produsului 

şi a faptului că nu trebuie să cheltuiască pentru formarea cererii primare) să 

aducă o “copie” proprie a produsului original la un preţ substanţial mai scăzut 

şi de o calitate comparabilă. Concurenţa se deplasează aici preponderent în 

domeniul preţului. 

- un al treielea tip de concurent apare din rândul firmelor comerciale, cele care 

desfac produsele firmei inovatoare, ale concurenţialor acesteia şi/sau produse 

similare. Marile reţele de desfacere selectează produsele pe care de 

comercializează, preferând nu de puţine ori produse din afara sistemului de 

distribuţie al firmelor importante. Totodată, chiar în cazul produselor de 

marcă, se pot asigura preţuri finale mai reduse şi servicii asociate vânzării 

superioare celor practicate de firme în cadrul propriilor reţele, datorită unor 

cheltuieli de desfacere mai mici şi a unui sistem comercializare mai vast. 



Principala consecinţă a acţiunii acestor concurenţi asupra firmei inovatoare o 

constituie reducerea cotei de piaţă deţinute. Este de aşteptat, de asemenea, şi o scădere 

generală a preţurilor practicate pe piaţă. Consecinţa directă a acestora o reprezintă 

reducerea profiturilor (deseori extrem de puternică). Reacţiile firmelor sunt îndreptate, 

aproape exclusiv, în direcţia contracarării acţiunii celorlalţi competitori. Predominanţa 

concurenţei prin preţ – care începe să-şi facă tot mai simţită prezenţa – conduce, pe de o 

parte, la adoptarea de măsuri vizând reducerea “cu orice preţ a costurilor” (inclusiv prin 

reducerea sau eliminarea unor servicii asociate, a altor avantaje oferite cumpărătorilor, ca 

şi prin scăderea atenţiei acordate calităţii), iar pe de altă parte, la creşterea intereseului 

pentru iniţierea unor acţiuni de cooperare şi/sau a unor înţelegeri. Deşi în majoritatea lor 

ilegale, asemenea acorduri între concurenţi, având drept scop principal tocmai evitarea 

concurenţei prin preţ şi menţinerarea unei stabilităţi relative a preţurilor, sunt în general 

obişnuite înspre sfârşitul acestei faze. 

Faza a patra – Declinul pieţei. Odată cu intrarea în faza de declin, excesul 

capacităţilor de producţie devine, treptat, o realitate pentru toţi producătorii. Necesitatea 

menţinerii unor nivele cât de cât ridicate ale vânzărilor, pentru a face faţă unor costuri 

fixe ridicate, determină o presiune imensă în direcţia reducerii preţurilor. Această 

presiune afectează, în cea mai mare măsură, pe cele mai vechi firme din ramura 

respectivă.        

 În aceste condiţii, fostele înţelegeri informale (“gentleman’s agreements) privind 

menţinerea nivelului preţurilor tind să se transforme treptat în “conspiraţii” deschise 

pentru fixarea preţurilor, dar şi împărţirea pieţei. Totuşi, concurenţa se manifestă şi în 

aceste condiţii -  ea fiind determinată, pe de o parte, de “atacurile” celor care nu participă 

la astfel de înţelegeri (“independenţii”), iar pe de altă parte, chiar de anumiţi participanţi 

la aceste înţelegeri, dar care sunt deziluzionaţi de funcţionarea ei (“nemulţumiţii”). 

Aşadar, astfel de alianţe nu funcţionează niciodată perfect şi nici absolut. Este ceva 

obişnuit ca, în acest stadiu al ciclului de viaţă a produsului şi a pieţei, autorităţile să 

intervină. Nerespectarea dovedită a cadrului legal privind concurenţa este pedepsită, ceea 

ce inhibă tendinţele spre înţelegeri şi deschide, în general, cale liberă pentru o concurenţă 

dusă la extrem. Preţurile se vor prăbuşi şi pe mai departe şi ceea ce va predomina va fi o 



concurenţă acerbă, “pe viaţă şi pe moarte” (cutthroat competition), o concurenţă de tip 

distructiv.  

 În această ultimă fază, firma inovatoare se angajează în general în practici 

eminamente defensive, având drept scop unic păstrarea unei cote minime de piaţă 

concomitent cu orientarea eforturilor şi rezervelor în direcţia introducerii unor noi 

produse sau cel puţin a unora îmbunătăţite (dacă acest lucru nu s-a realizate deja în fazele 

precedente). Paradoxal poate, pe termen lung, capacitatea firmei de a supravieţui depinde 

de capacitatea sa de a se dezvolta şi de a dezvolta noi produse. În acest fel, “ciclul de 

viaţă” se reia şi comportamentul concurenţial se “reîntoarce” la caracteristicile existente 

în faza de introducere şi promovare a produsului şi firmei.     
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