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În această teză de doctorat intitulată „Modelarea economică a efectului țării de origine 

asupra designului schimburilor comerciale externe: cazul României”, am cuprins cele mai 

reprezentative dintre rezultatele pe care le-am obținut pe parcursul programului meu doctoral 

începând în anul 2013. După finalizarea cercetării efectuate am urmat un complicat proces de 

selectare a celor mai importante validări ale asumțiilor de la care am pornit, de scoatere în 

evidență a pozițiilor mele cu privire la cele mai dificile dileme cu care m-am confruntat și de 

poziționare cât mai corectă față de ceea ce am identificat în urma introspecției pe care am făcut-o 

la nivelul literaturii de specialitate și a analizei realității factuale, naționale, regionale și 

internaționale. Decizia de a avea ca temă de cercetare doctorală un areal de o asemenea natură, 

consacrat relativ recent în peisajul cercetării economice internaţionale, și nu foarte mult abordat 

la nivel național, s-a bazat pe multitudinea problemelor teoretice, conceptuale şi practice care 

încă își așteaptă o soluţie cât mai larg acceptată în răndul teoreticienilor dar și al practicienilor 

din domeniul schimburilor comerciale transfrontaliere. Ca rezultat al unei colaborări academice 

de înalt nivel cu coordonatorul științific, Domnul Profesor Dr. Dumitru Miron, am ajuns la un 

construct ideatic în care am stabilit obiective și cred că le-am îndeplinit, am formulat ipoteze pe 

care le-am testat multiparametrial și am ajuns la un mulțumtor nivel de robustețe și relevanță 

econometrică și argumanetativă, mi-am pus întrebări și am oferit răspunsuri, am început o serie 

de linii analitice pe care voi avea temeinice motive să le abordez în viitorul apropiat.  

Din rațiuni de natură metodologică și analitică, lucrarea de cercetare efectută a început cu 

o analiză critică a literaturii de specialitate asupra efectului țării de origine. Introspecția pe care 

am făcut-o la nivelul literaturii de specialitate a acoperit o perioadă de 50 de ani, a debutat cu 

lucrarea lui Schooler, intitulată Product bias in the Central American common market, care este 



considerată de mai mulți analiști a fi prima lucrare în acest domeniu și am continut cu cele mai 

reprezentative contribuții ale analiștilor de referință pentru acest areal tematic. Pe baza lecturii 

asumate a acestor numerose studii și analize specializate, am putut identificat 15 direcţii de 

cercetare, dintre care cele mai importante s-au concentrat pe efectul țării de origine asupra 

evaluării produsului, calității produsului, intenției și deciziei de cumpărare, precum şi asupra 

predictorilor, antecedenților și moderatorilor efectului țării de origine. Am fost conștientă tot 

timpul că, raportându-mă la un astfel de peisaj complex dar și sensibil, voi întâmpina o serie de 

dificultăți, mă voi confrunta cu dileme insurmontabile și poate nu voi reuși să testez toate 

ipotezele de start. Conștientă de aceste firești limite ale cercetării mele am încercat să identific 

limitele prezente în lucrările pe care le-am consultat, să mă raportez la acestea și să aduc 

completările necesare. De pe această poziție, am procedat la realizarea unor analize cât mai 

minuțioase, astfel încât să evidențiez efectul ţării de origine asupra unor categorii specifice de 

bunuri și servicii, respectiv vinul, produsele hibrid şi serviciile hibrid.  

               Principalul obiectiv al cercetării pe care am efectuat-o și ale cărei rezultate sunt 

cuprinse în această teză, a fost fundamentarea teoretică şi cuantificarea impactului „efectului ţării 

de origine” asupra intenţiei de cumpărare precum şi a legăturii de cauzalitate dintre acesta şi 

nivelul de dezvoltare economică al economiilor naţionale, pe baza meta-analizei şi a identificării 

corelaţiilor macro şi mezo-economice potenţiale. 

                Am fost, de asemenea, perfect conștientă de faptul că, în actualele circumstanțe 

profesionale și științifice, devine tot mai greu să fii original. În pofida acestei realități 

incontestabile, am suficiente argumente să afirm că am realizat o lucrare de cercetare care 

conține numeroase abordări originale, este definită prin neutralitate analitică, este asumată și 

exprimă punctele mele de vedere temeinic argumantate. Se va constata din lectura tezei că 

aceasta este o lucrare de analiză sustenabil structurată și utilă pentru mai multe categorii de 

interese profesionale și științifice. În primul rând, este relevantă pentru comercianți, care ar 

trebui să știe că țara de origine are o mare importanță pentru consumatori și care sunt țările de 

origine preferate pentru produsele sau serviciile achiziționate. De asemenea, cercetarea este 

relevantă și pentru producători, în special pentru cei din țările în curs de dezvoltare, care ar trebui 

să fie conștienți că imaginea țării de origine a produselor și serviciilor lor este, preponderent, una 

negativă, dar acest aspect poate fi îmbunătățit, spre exemplu, prin asocierea cu un brand dintr-o 



țară dezvoltată. Prezenta teză de doctorat este structurată în strictă conformitate cu normele 

procedural-metodologice aferente unor programe doctorale de ținută cuprinzând o introducere, 

şase capitol şi bibliografie. 

CAPITOLUL 1: ANALIZA REFLECTĂRII EFECTULUI ŢĂRII DE ORIGINE ȊN 

LITERATURA DE SPECIALITATE 

În acest capitol introductiv am identificat nu mai puțin de 15 direcții de cercetare pe efectul țării 

de origine și anume: unele consideraţiuni privitoare la efectul ţării  de origine asupra percepţiei 

consumatorilor asupra produsului ; analiza modului de reflectare a efectului ţării de origine 

asupra percepţiei calităţii produsului ;  analiza modului de reflectare a efectului ţării de origine 

asupra intenţiei şi a deciziei de cumpărare ; predictori, antecedenţi şi moderatori ai efectului ţării 

de origine ;  descompunerea ţării de origine ȋn ţara de origine a designului, ţara de origine a 

brandului, ţara de fabricaţie, ţara de asamblare şi ţara de origine a părţilor componente ; 

corelația dinamică dintre ţara de origine şi brandul produselor ; stereotipurile în evaluarea 

produsului ; preferințele consumatorilor pentru produse străine ; relația sensibilă dintre țara de 

origine şi  etnocentrism ; o abordare a criteriului țării de origine în noua logică a globalizării ; 

studii longitudinale cu privire la țara de origine ; relația dintre evaluarea produsului şi gradul de 

dezvoltare economică ; performanța, profilul şi imaginea țării de origine ; efectul țării de origine 

în cazul în care obiectul tranzacțiilor îl reprezintă serviciile ; unele aspecte critice de natura meta-

analizei multiparametru privind criteriul țării de origine. În cazul tuturor celor 15 direcții, am 

realizat o analiză critică a literaturii de specialitate și am încercat să completez părerile avizate 

ale autorilor studiați. 

CAPITOLUL 2: METODOLOGIA CERCETĂRII 

Capitolul 2 cuprinde o expunere succintă a designului cercetării, respectiv a principalelor 

paradigme ştiinţifice, filozofii analitice, abordări metodologice, strategii de cercetare, metode şi 

tehnici de analiză şi a modului în care prezenta lucrare se poziţionează faţă de aceste repere 

teoretice.  

CAPITOLUL 3: CÂT DE MULT CONTEAZĂ ŢARA DE ORIGINE ȊN CAZUL 

PRODUSELOR HIBRID? 



În capitolul 3 am studiat importanţa ţării de origine în decizia de cumpărare a produselor 

hibrid, efectul ţării de origine, diferit în cazul evaluării produselor şi al intenţiei de cumpărare, 

precum şi corelaţiile între percepţia ţării de origine a produsului şi ţării de origine a brandului, 

ţării de fabricaţie şi ţării de origine a designului. Rezultatele obţinute au demonstrat că țara de 

origine este importantă pentru majoritatea consumatorilor și că, în cazul produselor hibrid, 

consumatorii asociază ţara de origine a produsului cu ţara de origine a brandului sau cu ţara de 

fabricaţie.  

CAPITOLUL 4: EFECTUL ȚĂRII DE ORIGINE A VINURILOR ASUPRA OPINIEI, 

INTENȚIEI ȘI DECIZIEI DE CUMPĂRARE A CONSUMATORILOR 

Cercetarea cuprinsă în capitolul 4 s-a axat pe identificarea gradului în care cunoașterea 

țării de origine poate influența evaluarea și comportamentul consumatorilor, intenţia de 

cumpărare şi decizia de cumpărare a vinurilor. Eşantionul de cercetare a cuprins consumatori 

români şi consumatori internaţionali în condiţii reale de cumpărare, precum şi experţi în 

domeniu, producători români şi Masters of Wine. Rezultatele au evidențiat asemănările dintre 

evaluările consumatorilor şi ale experţilor şi faptul că ţara de origine este a doua cea mai 

importantă trăsătură extrinsecă, după calitatea vinului.  

CAPITOLUL 5: EFECTUL ŢĂRII DE ORIGINE ASUPRA SERVICIILOR DE 

EDUCAŢIE TERŢIARĂ 

În capitolul 5 am studiat gradul în care ţara de origine a studiilor contează în alegerea 

unei universităţi în străinătate, avantajele şi dezavantajele studiilor în străinătate din perspectiva 

viitorilor studenţi, dar şi a actualilor şi foştilor studenţi, precum și faptul că, în România, ceea ce 

se predă în universități nu este întotdeauna în concordanță cu ceea ce se cere pe piața muncii. 

CAPITOLUL 6: MODELUL GRAVITAŢIONAL 

 

În acest capitol al tezei am comparat rezultatele aplicării a patru modele diferite pentru 

modelarea designului schimburilor comerciale ale României între 2001 și 2015. Toate cele patru 

modele au avut ca variabilă dependentă lntrade şi aceleaşi şase variabile dummy,  anume Border, 

Lang, Landlocked, Islandcountries, EU, Schengen. În primul model, cel de tip clasic, am folosit 

ca variabile independente lngdp, lnpop, lndist. În al doilea model, modelul de tip Egger, am 



apelat ca variabile independente la lngdpt, lndist, similar, RLFAC. În al treilea model, modelul 

de tip Rose, variabilele independente au fost lngdpprod, lngdppcprod, lndist, lnariaprod. Al 

patrulea model este un model nou pe care îl propun și a integrat ca variabile independente 

lngdppct, lndist, simcap, simpop.  

Printre cele mai sugestive concluzii pe care le-am desprins în urma cercetării pe care am 

efectuat-o, se pot menționa: 

 Există o corelație directă și pozitivă între intenția de cumpărare și imaginea țării de 

origine. Am descoperit că, în general, consumatorii preferă produse din țările cu o 

imagine favorabilă. 

 Există o corelație directă, pozitivă şi relevantă între evaluarea produsului şi nivelul de 

dezvoltare economică a țării de origine a acestuia. 

 În cazul produselor hibrid, țara de origine a brandului are o importanță mare pentru 

consumatori, dar țara de fabricație a produsului are o importanță mai scăzută. 

 În cazul vinului, informațiile referitoare la vin sunt mai importante decât cele referitoare 

la țara de origine a acestuia. 

 În cazul educației terțiare, s-a dovedit că cel mai mult contează nivelul de dezvoltare 

economică a țării de origine a studiilor, deoarece cei mai mulți studenți și viitori studenți 

își doresc să studieze în țări dezvoltate economic. 

 S-a dovedit ca mărimea economiei, exprimată prin PIB și mărimea pieței, exprimată prin 

populație, influențează pozitiv fluxurile comerciale, iar distanța geografică influențează 

negativ fluxurile comerciale. Deasemenea, apartenența țărilor europene la anumite 

organizații economice precum U.E. sau Schengen influențează semnificativ fluxurile 

comerciale. 

În această teză de doctorat subliniez convingerea personală că cercetarea efectului țării de 

origine este un subiect vast, complex,  precum și interesul personal și motivația de a aprofunda în 

continuare acest subiect. 
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In this PhD thesis, named „The economic diagnosis of country of origin effect on the design of 

external trade flows: Case study Romania”, I included the most representative results I obtained 

in my PhD program, starting with the year 2013. After finishing the research, I followed a 

complicated process of selection of the most important validations of the assumptions I started 

with, to evidence my positions regarding the most difficult dilemmas I confronted with and to 

position as good as possible regarding what I identified in my introspection I made in the 

literature review and in the factual, national, regional and international reality analyze. The 

decision to have such a PhD research theme, established relatively recently in the economic 

international research area and not very studied at national level, was based on many theoretical, 

conceptual and practical problems, which they still wait a solution unanimously accepted 

through the theoreticians and the practitioners too in the domain of border trade flows. As a 

result of a high level academic collaboration with my scientific coordinator, PhD Professor 

Dumitru Miron, I arrived at an ideal construction, in which I established purposes and I think I 

fulfilled them, I enunciated hypothesis, which I tested on many parameters and I arrived at a 

pleasant level of econometrical and argumentative robustness and relevance, I questioned myself 

and I gave myself answers, I started some series of analytical lines, which I will have solid 

reasons to approach in the next future. 

From methodological and analytical nature reasons, my research started with a literature review 

on the country of origin effect. The introspection I made on the literature review covered a 

period of 50 years, started with the Schooler’s paper, named “Product bias in the Central American 

common market”, which is considered by a lot of analysts being the first paper in this domain and 



I continued with the most representative analysts’ contributions, extremely important for this 

thematic area. On the base of the assumed lecture of these numerous specialized studies and 

analysts, I identified 15 research directions, the most important of them focused on the country 

of origin effect on the product evaluation, product quality, buying intention and buying decision, 

country of origin predictors, antecedents and moderators. I was aware all the time that, reporting 

me to a such complex, but, in the same time, sensible subject too, I will meet a lot of difficulties, 

I will confront with a lot of insurmountable dilemmas and maybe I will not manage to test all my 

hypothesis. Being aware of all these natural limitations of my research, I tried to identify the 

limitations present in the papers I consulted, to report myself to them and to bring the necessary 

completions. From this position, I started by making some analyses as precise as possible, in 

order to highlight the country of origin effect on some specific categories of goods and services, 

respectively the wine, the hybrid products and the hybrid services. 

The main purpose of the research I made and whom results I summarized in this thesis was the 

theoretical substantiation and the quantification of the country of origin effect impact on the 

buying intention, as well as the quantification of the link causality between this and the economic 

development level of the national economies, based on the meta-analysis and the identification of 

the potential macro and mezzo-economic correlations. 

I was perfectly aware by the fact that, in the actual professional and scientific circumstances, it 

becomes very hard to be original. Despite this incontestable reality, I have sufficient arguments 

to state that I realized a research paper which contains a lot of original approaches, is defined 

through analytical neutrality, is assumed and it express my points of view through solid 

arguments. It can ascertains through the lecture of the thesis that this is a sustainably structured 

and useful analyzing thesis, for a lot of professional and scientific interest categories. First, it’s 

relevant for the dealers, who should know that the country of origin have a big importance for 

the consumers and which are the preferred countries of origin for the purchased goods and 

services. The research is relevant for the producers too, especially for these who live in poor 

countries, who should be aware that the image of the country of origin of their goods and 

services is mainly a negative one, but this aspect can be improved, for example, by associating 

with a brand from a developed country. The present PhD thesis is structured in strict conformity 



with the procedural-methodological norms afferent to a PhD program and it includes an 

introduction, six chapters and the bibliography. 

CHAPTER 1: THE COUNTRY OF ORIGIN EFFECT REFLECTION ANALYSIS IN 

THE LITERATURE REVIEW 

In this introductive chapter, I identified 15 research directions on country of origin effect, 

respectively: some considerations regarding the country of origin effect on the consumers’ 

perception on product; the country of origin effect reflection way analysis on product quality 

perception; the country of origin effect reflection way analysis on buying intention and buying 

decision; the country of origin effect predictors, antecedents and moderators; the decomposition 

of the country of origin in: the country of origin of the design, the country of origin of the brand, 

the country of manufacture, the country of assembly and the country of origin of the component 

parts; the dynamic correlation between the country of origin and the brand of the products; the 

stereotypes in the product evaluation; the consumers’ preferences for foreign products; the 

sensible relation between the country of origin and the ethnocentrism; the country of origin 

criteria approach in the new logic of globalization; longitudinal studies regarding the country of 

origin; the relationship between the product evaluation and the economic development degree; 

the performance, the profile and the image of the country of origin; the country of origin effect in 

the case that the transactions object is represented by the services; some critical aspects of the 

multi-parameter meta-analysis nature regarding the country of origin criteria. In the case of all 15 

directions, I realized a literature review and I tried to complete the competent opinions of the 

studied authors. 

CHAPTER 2: THE RESEARCH METHODOLOGY 

The second chapter includes a brief exposure of the research design, respectively of the main 

scientific paradigms, analytical philosophies, methodological approaches, research strategies, 

analyzing methods and techniques and analyzing the way the present paper positions itself 

regarding these theoretical parts. 

 



CHAPTER 3: HOW MUCH THE COUNTRY OF ORIGIN MATTERS FOR HYBRID 

PRODUCTS? 

In the third chapter, I studied the importance of the country of origin in the buying decision of 

the hybrid products, the country of origin effect, which is different in the case of product 

evaluation and buying intention and the correlations between the perception of the country of 

origin of the product, of the brand, of the manufacture and of the design. The obtained results 

demonstrated that the country of origin is important for the majority of the consumers and, in the 

case of the hybrid products, the consumers associate the country of origin of the product with the 

country of origin of the brand or with the country of manufacture. 

CHAPTER 4: THE WINE COUNTRY OF ORIGIN EFFECT ON THE CONSUMERS’ 

BUYING OPINION, INTENTION AND DECISION 

The fourth chapter research focused on identifying the degree in which knowing the country of 

origin could influence the consumers’ evaluation and behavior, the buying intention and the 

buying decision of wine. The research sample included Romanian and international consumers in 

real buying conditions and, also, experts in the domain, Romanian producers and Masters of 

Wine. The results highlighted the similarities between the consumers’ and the experts’ 

evaluations and the fact that the country of origin is the second most important extrinsic feature, 

after the quality of the wine. 

CHAPTER 5: THE COUNTRY OF ORIGIN EFFECT ON THE TERTIARRY 

EDUCATION SERVICES 

In the fifth chapter, I studied the degree in which the country of origin of the studies matters in 

choosing a university abroad, the advantages and the disadvantages of studying abroad from the 

future students’ perspective, but, also, from the actual and former students’ perspective and, also, 

the fact that, in Romania, what the students’ learn in schools is not always correlated to what the 

employers’ ask on the labor market. 

CHAPTER 6: THE GRAVITY MODEL 

In this chapter of my thesis, I compared the results of the application of four different models for 

the Romanian trade flows design diagnosis between 2001 and 2015. All these four models had 



lntrade as dependent variable and the same six dummy variables, meaning Border, Lang, 

Landlocked, Islandcountries, EU, Schengen. In the first model, the clasic one, I used as 

independent variables lngdp, lnpop, lndist. In the second model, the Egger type one, I used as 

independent variables lngdpt, lndist, similar, RLFAC. In the third model, the Rose type one, the 

independent variables were lngdpprod, lngdppcprod, lndist, lnariaprod. The fourth model is a 

new model which I propose, which integrated as independent variables lngdppct, lndist, simcap, 

simpop. 

Through the most suggestive conclusions I detached in my research, I can mention: 

 I exists a direct, positive correlation between the buying intention and the country of 

origin image. I found that, generally, consumers prefer products from the countries with a 

favorable image. 

 It exists a direct, positive and relevant correlation between the product evaluation and the 

economical development level of the country of origin of the product. 

 In the case of the hybrid products, the brand country of origin has a big importance for 

the consumers, but the country of manufacture has a smaller importance. 

 In the case of wine, the wine information are more important than the country of origin 

information. 

 In the tertiary education case, it proved that the most important is the economic 

development level of the country of origin of the studies, because a lot of students and 

future students want to study in economically developed countries. 

 It proved that the economy size, expressed by GDP and the market size, expressed by 

population, influence positively the trade flows, while the geographic distance influence 

negatively the trade flows. Also, the European countries membership to certain economic 

organizations, like European Union or Schengen, influence significantly the trade flows. 

In this PhD thesis, I highlight my personal conviction that the research of the country of origin 

effect is a large, complex subject. I highlight too my personal interest and motivation to continue 

to deepen the knowledge on this subject. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


