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Rezumat 

Teza de doctorat și-a propus elaborarea teoretică și investigarea empirică a unui nou 

model conceptual aferent marketingului relațional business-to-business (B2B) în context 

internațional, având ca punct de referință industria metalurgică la nivel european. Modelul 

teoretic avansat a integrat multiple fațete ale marketingului relațional B2B la nivelul 

întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), aria de cuprindere a fiecărei dimensiuni propuse 

fundamentându-se pe demersurile exploratorii care au tratat subiectul deseori unidimensional, 

fără a o corela cu variabilele internaționalizării.  

În acest sens, lucrarea a fost structurată în cinci capitole care integrează organic 

problematica marketingului relațional B2B și internaționalizarea IMM-urilor. Primul capitol 

abordează factorii, formele și modelele de internaționalizare ale IMM-urilor dintr-o perspectivă 

procesuală, accentul căzând asupra realităților și provocărilor mediului global. Cel de-al doilea 

capitol se concentrează pe importanța și rolul componentei umane în dinamica internaționalizării, 

completând imaginea de ansamblu cu modele și direcții generale de cercetare ale marketingului 

relațional B2B. Cel de-al treilea capitol avansează și fundamentează teoretic Modelul celor 5 C 

ai Marketingului Relațional la nivel Managerial (CMRM), unul dintre pilonii argumentativi din 

cadrul tezei. În continuare, secțiunea metodologică aduce în prim plan metodele, tehnicile și 

operațiile statistice utilizate în cadrul cercetării empirice. Ultimul capitol se axează pe 

investigarea modelului propus în cadrul internaționalizării IMM-urilor din industria metalurgică 

la nivel european, un sector de referință pentru analiza marketingului relațional B2B. 



Denumit Modelul celor 5 C ai Marketingului Relațional la nivel Managerial (CMRM), 

cadrul conceptual a inclus cinci factori majori, și anume Convergența, Comunalitatea, 

Compatibilitatea, Credibilitatea și Conectivitatea, acestea reflectând condițiile, contextele, 

catalizatorii, consecințele și conexiunile care stau la baza eficienței parteneriatelor internaționale. 

Adiacent, au fost analizate influențele directe și indirecte ale culturii și țării de origine ale părților 

în raport cu eficiența parteneriatelor internaționale.  

Pe acest palier, secțiunea empirică s-a bazat pe examinarea percepției și atitudinii 

subiecților față de fiecare dimensiune (factor) și față de model în întregimea sa, utilizându-se 

ancheta pe bază de interviu și pe bază de chestionar – aplicat unui eșantion de 112 distribuitori 

europeni din domeniul comerțului metalurgic - și tehnica modelării prin ecuații structurale. 

Rezultatele obținute reliefează faptul că Modelul celor 5 C determină peste 60% din variația 

eficienței parteneriatelor internaționale (R
2
=0.633), aspect care validează importanța celor cinci 

dimensiuni ale marketingului relațional B2B și a țării de origine în economia eficienței 

parteneriatelor internaționale și deschide spre problematizare identificarea și evaluarea factorilor 

care explică restul variației constructului endogen. 

 


