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SINTEZA PRINCIPALELOR PĂRȚI ALE TEZEI DE DOCTORAT 

 

Criza globală, unul dintre evenimentele ce a marcat într-un mod semnificativ modul în care 

consumatorii fac alegeri cu privire la achizițiile lor, explică motivul pentru care a fost ales 

obiectivul principal al acestei cercetări - identificarea gradului de etnocentrism și a factorilor de 

influență a acestuia în rândul consumatorilor de pe piața românească.  

Obiectivele secundare ale acestei lucrări constau în identificarea instrumentelor de marketing 

ce pot ajuta crearea unei economii sustenabile, în cadrul căreia o componentă importantă să fie și 

cea a consumului etnocentric. Totodată, se dorește identificarea regiunilor cu potențial de 

dezvoltare a producerii de bunuri locale și de campanii de promovare a acestora, precum și 

dimensionarea unor indicatori macroeconomici care să caracterizeze cât mai bine profilul 

consumatorului etnocentric. Toate aceste obiective secundare converg spre atingerea obiectivului 

principal. 

Ținând cont de complexitatea lucrării și de faptul că pe parcursul acesteia se întâlnește atât o 

abordare calitativă, cât și cantitativă, metodologia cercetării cuprinde atât analiza de conținut, cât 

și cercetarea cantitativă, prin aplicarea unui chestionar compus din 41 de itemi, aplicat unui 

eșantion format din 1246 de respondenți la nivel național, la care se adaugă folosirea utilitarului 

SPSS în vederea construirii unui model pentru înțelegerea felului prin care anumiți factori ar 

putea influența consumatorul spre achiziționarea unui produs local. 

Literatura de specialitate analizată este una vastă și de actualitate, cuprinzând articole 

științifice din baze de date internaționale, cărți de specialitate, Rapoarte ale Institutului Național 

de Statistică, Rapoarte ale Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

Teza de doctorat are o structură simplă, fiind formată din cinci capitole, precedate de o 

introducere și încheindu-se cu concluzii și recomandări, pentru a fi ușor de înțeles e către 

publicul țintă.  

Astfel, în capitolul 1 “Modalități de influență a comportamentului de consum sustenabil: 

marketing social și nudging” sunt prezentate fundamentele teoretice ale comportamentului 

consumatorului și ale marketingului social, cu accent pe principalele curente de gândire în 

domeniu. Astfel, conform cercetărilor în domeniu, există oameni de știință ce au ajuns la 

concluzia că recesiunea din ultimii ani și perioada care a urmat de la nivel global, cât și cea din 

țara noastră ar putea fi privită și dintr-o nouă perspectivă asupra consumatorului, aceea a apariției 

unui nou tip de consumator. Scăderea veniturilor în rândul populației a dus la probleme sociale 

în întreaga societate: dificultăți la plata ratelor bancare, probleme la locul de muncă ș.a. Toate 

aceste efecte îi fac pe oameni să-și schimbe atitudinea față de serviciile instituțiilor bancare, 



 
 

companiilor de telefonie mobilă, distribuitorilor de energie electrică, termică,  instituțiilor de stat 

ș.a., cu privire la politica de comunicare adoptată de acestea și serviciile pe care le prestează, 

având ca rezultat o scădere a încrederii în ele în mod semnificativ. Cu cât oamenii vor acumula o 

mai bună cunoaștere/informare asupra produselor și serviciilor pe care le achiziționează și vor 

conștientiza utilitatea acestora în satisfacerea nevoilor reale, cu atât planificarea veniturilor și 

cheltuielilor fiecărei gospodării va fi mai sănătoasă. Având prin urmare un control mai bun 

asupra vieții lor, aceștia vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a societății în care trăiesc. Pentru 

a ajunge însă la o astfel de societate este nevoie de soluții radicale: nu de crearea de noi produse 

sau substituți pentru consumatori, ci de asumarea conceptelor de consum responsabil de către 

majoritatea populației, reducerea consumului, simplitatea voluntariatului și stilurile de viață 

sustenabile (Jamrozy, 2012). Această situație trebuie să se aplice nu doar societăților 

industrializate, cât și celor mai puțin industrializate cu economii și populații în creștere. 

Reducerea consumului nu înseamnă o schimbare radicală a vieții prin scăderea nivelului de trai, 

ci mai degrabă creșterea fericirii și a bunăstării prin mijloace de non-consum cum ar fi 

repartizarea sarcinilor, consumul mai redus în schimbul acordării unei atenții sporite artei, 

muzicii, familiei, culturii si comunității (Helm et. al., 2012). Astfel de provocări anti-

consumeriste conțin câteva întrebări critice referitoare la modalitatea de a promova aceste 

concepte, încât să fie acceptate de către consumatori. Marketingul social va juca acest rol, acela 

de a găsi soluții în acest demers (Peattie şi Peattie, 2009).  

În capitolul 2 este prezentată literatura de specialitate cu privire la etnocentrismul 

consumatorului, factorii care influențează acest concept și cele mai importante analize empirice 

din acest domeniu. Urmează apoi o analiză a campaniilor de promovare a consumului de produse 

românești în România și din alte țări, ținând cont de legislația Europeană în domeniu.  

Capitolul 3, așa după cum anunță și titlul capitolului, se axează pe campaniile de promovare a 

produselor locale. 

Capitolul 4 are menirea de a face trecerea spre capitolul final, conținând cercetarea cantitativă 

care  prezintă contextul general, mai precis analizând variabilele macroeconomice ce ar putea 

influența comportamentul etnocentric al consumatorului român. 

În capitolul 5 este propus un model de evaluare a legăturii dintre atitudinile față de bunurile/ 

produsele locale și scala tendințelor etnocentrismului consumatorului (CETSCALE), legăturile 

dintre atitudinile față de campaniile de promovare a produselor locale și această scală, cât și 

legăturile dintre un anumit profil socio-psihologic al consumatorului și CETSCALE. Aceste 

legături au fost prea puțin cercetate în prezent, de aceea rezultatele cercetării vor ajuta atât 

cercetătorii în marketing, cât și decidenții politici și oamenii de afaceri.  



 
 

Studiile de doctorat s-au concretizat în 7 lucrări publicate în țară și străinătate. 

Ca și concepție, teza de doctorat cuprinde un număr total de 89 de tabele și 72 de figuri, 

distribuite pe capitol astfel:  

 Capitolul 1: 

o 4 tabele; 

o 4 figuri; 

 Capitolul 2: 

o 1 figură; 

 Capitolul 4: 

o 8 tabele; 

o 66 figuri; 

 Capitolul 5: 

o 39 tabele; 

o 1 figură; 

 Anexe: 

o 38 tabele; 

În continuare va fi realizată o descriere ale principalelor teme analizate pe parcursul lucrării și 

a rezultatelor finale.  

Odată cu liberalizarea piețelor la nivel societății se manifestă o „schimbare de putere” de 

proporții istorice, intrarea în epoca „statului virtual” (Robb, 2007). Conform analizei acestuia, 

globalizarea ia din autoritatea statelor naționale. Monopolul statului asupra funcțiilor sale uzuale 

de guvernanță a luat sfârșit, deoarece guvernanța migrează către organizații supranaționale pe de-

o parte, iar pe de cealaltă parte, către noi regiuni, provincii, municipalități și nu în ultimul rând, 

către actori privați ca multinaționale și organizațiile non-guvernamentale transnaționale (ONG-

uri). În acest sens, globalizarea nu doar că transferă guvernanța în direcții conflictuale, ci 

forțează o convergență a instituțiilor statale și a politicilor sale. 

În acest context, una dintre cele mai importante probleme pe care le întâmpină consumatorul 

român în zilele noastre este poziționarea sa față de avalanșa de produse de pe piața românească 

provenite din import. Consumatorul român este caracterizat de o lipsă de experiență în ceea ce 

privește consumul unei varietăți de bunuri, cauzată de decalajele reformelor economice dintre 

societățile vestice și cele din fostul bloc comunist. Acest lucru îl face vulnerabil în fața 

marketingului agresiv promovat de majoritatea companiilor ce activează pe piața românească. 

Mai mult, el este sub o continuă presiune socială pentru a consuma, iar această presiune îl face să 



 
 

își cheltuiască veniturile de multe ori greșit, cu consecințe serioase asupra scăderii calității vieții. 

În  sprijinul consumatorilor ar trebui în primul rând să acționeze clasa politică prin reglementări 

legislative cu privire la activitățile de marketing (dimensiunile și textul panourilor publicitare, 

conținutul media: tv, radio, presa, internet, afișaj, cinema).  În al doilea rând, corporațiile ar 

putea să  urmărească, pe lângă obținerea de profituri pe piața românească și dezvoltarea 

sustenabilă a societății.  În al treilea rând, organizațiile nonguvernamentale trebuie să devină din 

ce în ce mai active în ceea ce privește consumul sustenabil. Toate aceste forțe trebuie să intervină 

pe piață cu ajutorul marketingului social pentru a educa consumatorul către un stil de viață 

sănătos și către o calitate de viață mai bună. 

De-a lungul secolelor, afacerile s-au adaptat încontinuu pentru a ajunge la potențialii 

consumatori printr-un set de medii de expansiune. Marketingul, prin urmare, a devenit o parte a 

vieții de zi cu zi a unui consumator, deoarece consumatorii sunt expuși la reclame pentru produse 

și servicii continuu. Deoarece marketingul influențează comportamentul consumatorilor, acesta 

afectează, la rândul său, și modul în care persoanele fizice și juridice interacționează cu mediul 

înconjurător, în ansamblul său. 

Cercetarea efectuată prezintă un caracter multidisciplinar: marketing, management, economie, 

sociologie, psihologie, comunicare, științe politice, educație, administrație publică, științele 

mediului, științele medicale. 

Lucrarea se încheie cu concluzii și recomandări, care vizează: îmbunătățirea de către 

specialiști de marketing a campaniilor de promovare a produselor locale, sporirea implicării a 

guvernului și a industriei în încurajarea românilor să cumpere produse local, luarea în 

considerare atât a factorilor demografici (vârsta, genul, venitul, educația, mediul de rezidență) și 

a celor socio-psihologici (frica percepută, empatia) atunci când se ia în considerare evaluarea 

etnocentrismului consumatorilor, cât și a atitudinilor consumatorilor față de produsele locale și 

față de campaniile de promovare a produselor locale. 

Astfel, specialiștii în marketing și-ar putea îmbunătăți campaniile, dacă ar înțelege rețeaua de 

influență care îi face pe consumatorii români să prefere produsele domestice versus import. 

Cooperarea consumatorilor în cumpărarea de produse locale ar putea fi privită ca o formă de 

ajutor pentru muncitorii ale căror locuri de muncă sunt puse în pericol de către succesul 

produselor importate. 

O constatare importantă a acestui studiu a fost rolul pe care trebuie să-l joace guvernul și 

industria în încurajarea românilor să cumpere local. Analiza factorială a scos în evidență 

importanţa factorului guvern-industrie. În ceea ce privește succesul sau eficacitatea campaniilor 

de cumpărare a produselor locale, respondenții au fost total de acord, deși în presa națională 



 
 

aceste campanii au fost criticate pentru ineficiența lor. Cu toate acestea din analiză reiese 

responsabilitatea percepută a guvernului și industriei de a lucra împreună pentru a-i încuraja pe 

consumatori de a-și schimba comportamentul în ceea ce privește cumpărarea de produse locale. 

Constatarea că, campania de cumpărare a produselor locale a fost considerată că nu funcționează, 

ar trebui să provoace guvernul să se implice mai mult în promovarea produselor locale. 

Suplimentar, descoperirea că, consumatorii vor cumpăra produse locale atunci când calitatea și 

prețul vor fi comparabile cu cele ale bunurilor de import, sugerează nevoia de a acorda atenție 

calității produselor locale. Poate ar fi necesară dezvoltarea unor politici naționale de calitate de 

către guvern și industrie ca o garanție. Aspectele ce țin de calitatea produsului ar trebui să 

includă în mod general considerente ce țin de calitate, durabilitate și fiabilitate, deoarece acestea 

au fost găsite ca motive importante în evaluarea produselor (Parameswaran și Yaprak, 1987; 

Papadopoulos și Heslop, 1993). 

Înțelegerea tendințelor etnocentrice ale grupului de consumatori români și legătura dintre 

tendințele etnocentrice și atitudinea față de produsele locale și față de campaniile de promovare a 

produselor locale, ar putea fi de ajutor atât pentru companiile locale cât și cele internaționale 

pentru a-și corecta resursele în mod corespunzător în construirea strategiilor cheltuielilor, să 

dezvolte planuri, strategii și politici de marketing mai bune. 

Mai mult, companiile ar trebui să cerceteze în continuare în mod inteligent segmentele de 

preț-calitate și valoarea pentru ban și să dezvolte strategii de marketing de poziționare mai 

apropiate acestor segmente. În mod similar, luând în considerare descoperirile în ceea ce privește 

diferențele între vârstă, gen, venituri, educație, mediu de rezidență a consumatorilor, variabilele 

demografice ar putea fi folosite în segmentarea pieței.  

Luând în considerare eşantionul acestei lucrări, viitoare studii ar trebui să reexamineze rolul 

genurilor în construcțiile cognitive și emoționale, deoarece diferențele de gen s-ar putea să fie 

mai subtile la populația mai tânără. 

Rezultatele analizei sugerează o serie de noi întrebări cu privire la ce ar mai trebui în 

continuare cercetat. Ca de exemplu: dacă legăturile directe dintre caracteristicile demografice ale 

consumatorului și etnocentrismul consumatorului se mențin și peste culturi diferite. De exemplu, 

în comparație cu membrii culturilor individualiste, manifestă membrii culturilor colectiviste 

aceleași variații sistematice în tendințele lor etnocentrice datorită caracteristicilor demografice? 

Luând în considerare faptul că membrii culturilor colectiviste obţin alte rezultate în ceea ce 

privește dimensiunile culturale ca masculinitatea/feminitate (Steenkamp et al., 1999), și un 

respect mai mare în ceea ce privește persoanele în vârstă, ar trebui ca, cercetarea actuală să se 

continue la culturile colectiviste (Josiassen et. al., 2011). 



 
 

Limitările oferă însă premize fertile pentru studii viitoare. De exemplu, viitoare cercetări ar 

putea fi făcute pe un număr mai reprezentativ de respondenți. Mai mult, o analiză comparativă 

între două țări, sau între regiuni sau țări în tranziție pe același studiu ar putea fi făcută.  

Concluzii  

Acest studiu a avut ca obiectiv principal măsurarea tendințelor etnocentrice ale 

consumatorilor într-o economie în tranziție, România și a anumitor factori care ar putea influența 

aceste tendințe; în al doilea rând, s-a urmărit măsurarea atitudinilor consumatorilor față de 

produsele locale și față de campaniile „cumpără românește”; în al treilea rând, a fost măsurată 

legătura dintre etnocentrism, afirmațiile atitudinale și un anumit profil socio-psihologic al 

respondenților; în al patrulea rând a fost evaluată legătura dintre dezvoltarea socio-economică a 

județelor țării și etnocentrismul consumatorilor. Toate acestea au urmat însă încadrării în 

cercetarea de specialitate de la nivel global prezentată în capitolul 2 și analizei legislației 

europene în ceea ce privește sprijinul de stat acordat produselor locale din capitolul 3. 

Totodată această lucrare a urmărit și identificarea în literatura de specialitate a diferitor 

concepte și metode de marketing pentru a veni atât în ajutorul consumatorului, cât și a 

companiilor, în perspectiva dezvoltării unui consum sustenabil de lungă durată. Printre cele mai 

importante concepte de menționat ar fi rolul pe care l-ar putea juca, marketingul social, nudging-

ul și schimbarea de viziune asupra pieței propus de service dominat logic. 

În ceea ce privește etnocentrismul consumatorului din România, el a prezentat câteva 

diferențe, atunci când s-au luat în considerare anumiți factori demografici.. Asemănător cu 

rezultatele cercetătorilor efectuate în alte țări, consumatorii români sunt mai etnocentrici odată cu 

înaintarea în vârstă. În ceea ce privește rolul genului în tendințele etnocentricele 

ale consumatorului, această analiză a reușit să demonstreze că femeile, din acest studiu, tind să 

aibă o înclinație mai accentuată față de produsele locale decât bărbații.  Dat fiind că această 

descoperire este asemănătoare cu cea a rezultatelor cercetărilor empirice din economiile de 

piață mature, este puțin surprinzătoare, dat fiind importanța egalității genurilor din democraţiile 

pre-tranziționale din CEE. Într-o analiză despre impactul regimurilor socialiste în 

tranziție asupra divizionarii genurilor, Grapard (1997) subliniază faptul că, deși majoritatea 

femeilor aveau două locuri de muncă cu normă întreagă (la muncă și în gospodărie), iar 

regimurile socialiste le spuneau despre emanciparea lor, acestea apar ca grup, printre cei 

mai mari pierzători în noul mediu politico-economic, indicând „feminizarea sărăciei” (Grapard, 

1997: 675). 



 
 

 Rezultatele reieșite în urma analizei corelării dintre CETSCALE și afirmațiile atitudinale atât 

pentru grupul de millennials, cât și pentru non-millennials arată că o mare parte dintre afirmațiile 

atitudinale s-au corelat cu etnocentrismul, deși nu toate au aceeași nivel de corelare.  

Referitor la analiza corelării factorilor socio-demografici cu CETSCALE, rezultatele arată că 

atât pentru grupul de millennials, cât și pentru grupul de non-millenials există câte o corelație 

lineară semnificativă între afirmațiile corespunzătoare variabilei socio-psihologice „frica 

percepută” și etnocentrism, între afirmațiile corespunzătoare variabilei socio-psihologică 

„empatie” și etnocentrism. 

Analiza privind legătura dintre dezvoltarea socio-economică a județelor și etnocentrismul 

consumatorilor  prezintă o corelare slabă și negativă. Conform rezultatelor, odată cu creșterea 

nivelului de dezvoltare socio-economică, etnocentrismul consumatorului scade. 

Rezultatele acestui studiu par a fi încurajatoare în demersul de a dezvolta cunoașterea în acest 

domeniu asupra atitudinilor consumatorilor din economiile în tranziție avansate. 

Datorită concentrării asupra consumatorului din lumea afacerilor contemporane, paradigma 

orientării spre piață, progresele din domeniul cunoașterii comportamentului consumatorului și 

dinamicile sale vor continua să fie cruciale atât pentru cercetătorii de piață/teoreticienii, cât și 

pentru practicieni (Kaynak 1996; Nowak 1996). Dat fiind factorii istorici și de mediu menționați 

pe parcursul lucrării, se poate afirma că oportunitățile de cercetare din Europa Centrală și de Est 

par a fi abundente. 

În cadrul tezei de doctorat “Cercetări de marketing privind etnocentrismul consumatorului 

român din perspectiva promovării unui consum sustenabil”, cercetarea teoretică, fundamentală 

se împletește cu cea empirică, aplicată. Acest lucru conferă o credibilitate ridicată rezultatelor 

cercetării. Pentru elaborarea prezentei lucrări au fost consultate câteva sute de articole din ultimii 

ani publicate în baze de date internaționale (în special ISI Web of Knowledge), numeroase cărți 

ale specialiștilor din străinătate și din România, lucrări publicate în volumele unor conferințe de 

prestigiu din domeniu. În partea de cercetare cantitativă au fost publicate metode statistice 

avansate de prelucrare a datelor. De asemenea, stagiul de mobilitate pe care l-am desfășurat la 

Universitatea Liberă din Berlin, participarea la diferite evenimente organizare de membrii acelei 

universități care au preocupări științifice în domeniul meu de cercetare și schimbul de idei cu 

membrii comunității științifice de la această facultate au jucat un rol esențial în procesul de 

concepere și elaborare a prezentei teze doctorale. 
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