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Rezumat. Una dintre cele mai mari provocări ale teoriei economice 
este aceea de a determina eficacitatea şi eficienţa activităţilor şi a 
proceselor. Din punct de vedere al comportamentului de consum, această 
eficienţă poate fi definită prin raţionalitatea deciziei de cumpărare. În acest 
articol sunt prezentate diverse curente care au definit de-a lungul timpului şi 
care încă determină raţionalitatea consumatorului. De asemenea, sunt 
prezentate rezultatele unei cercetări care ca obiectiv analiza raţionalităţii 
consumatorului. În special, sunt analizate relaţiile dintre diverse aspecte 
cantitative ale deciziei de cumpărare şi reacţiile impulsive ale 
consumatorului. 
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1. Introducere 
 
În economia modernă se presupune că oamenii se comportă în mod 

raţional. În economie raţionalitatea este definită ca „consistenţa internă a 
deciziei” şi „maximizarea interesului propriu” (Earl, Kemp, 1999, p. 480). 
Plecând de la aceste definiţii se poate spune că raţionalitatea este compusă din 
mai multe forme de raţionalitate, nu doar în economie, ci şi în alte discipline 
cum ar fi sociologia. Astfel teoria generală a raţionalităţii implică identificarea 
elementelor distincte ale setului de raţionalitate şi specificaţia relaţiei dintre 
acestea (Earl, Kemp, 1999, p. 480).    

În teoria economică termenul de raţionalitate a parcurs mai multe etape în 
funcţie de curentul economic dominant. Astfel, la început termenul de 
raţionalitate a fost unul holistic şi complex bazat pe ideea iluministă a raţiunii 
umane, după care în economia politică clasică a fost redus la utilitarism, 
devenind mai mult un instrument de calcul (Zafirovski, 2008, pp. 789-820). 
Astfel anumite aspecte ale deciziei de cumpărare sunt neglijate. Emoţia este 
unul din elementele neglijate în teoria economică (Hanoch, 2002, pp. 1-25). În 
special în ultimii ani, datorită dezvoltărilor tehnologice şi gradului ridicat de 
educaţie al populaţiei, au fost înlăturate anumite limitări ale procesului de 
cumpărare. Astfel consumatorul nu mai este obligat să cumpere doar produsele 
cu cel mai mic preţ, ci parcurge un proces de cumpărare mai complex, în care 
calitatea produselor şi satisfacţia personală joacă un rol mai important 
(Arcidiacono, 2011). Mediul social din care face parte consumatorul are, de 
asemenea, un rol important în decizia de cumpărare. Conform lui Pelzmann et 
al., „alţii” sunt o importantă sursă de informaţii pentru consumator. Astfel, în 
loc să ia decizii proprii de cumpărare, consumatorul tinde să imite 
comportamentul altor oameni, simplificând astfel decizia de cumpărare 
(Pelzmann, Hudnik, Miklautz, 2005, pp. 438-442). Astfel un grup mic de 
consumatori raţionali pot impune pe piaţă un comportament raţional (Miljkovic, 
2005, pp. 621-634), dar şi un grup mic de consumatori iraţionali pot impune un 
comportament iraţional. În consecinţă, decizia de cumpărare nu se bazează de 
fiecare dată doar pe procese cognitive, ci şi pe emoţii, norme sociale, obiceiuri 
şi comportamentul masei (Pelzmann, Hudnik, Miklautz, 2005, pp. 438-442). 

Hanoch consideră că raţionalitatea procesului de cumpărare trebuie 
analizată în contextul în care ea este luată de consumator. Astfel o decizie 
aparent iraţională poate fi considerată raţională dacă este asociată cu alte acţiuni 
şi priorităţi ale consumatorului (Hanoch, 2002, pp. 1-25). Iraţionalitatea poate 
proveni din faptul că decidentul ignoră anumite aspecte în decizia de cumpărare 
sau nu ia în considerare toate alternativele sau deoarece decidentul ajunge la 
concluzia greşită pe baza informaţiilor avute (Hanoch, 2002, pp. 1-25). Astfel 
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se poate vorbi de o raţionalitate limitată (Simon, 1985, pp. 293-304). Miljkovic 
confirmă acest lucru menţionând capacitatea de analiză diferită a 
consumatorilor, care influenţează succesul şi performanţa indivizilor în procesul 
de cumpărare (Miljkovic, 2005, pp. 621-634).  

 
2. Relaţia dintre cheltuielile din magazin şi comportamentul de consum  
 
În acest articol sunt prezentate rezultatele unei cercetări despre diverse 

aspecte care au un impact asupra raţionalităţii consumatorului. Se analizează 
relaţia dintre diverse elemente cantitative legate de procesul de cumpărare şi 
aspecte legate de reacţiile consumatorilor în magazin. Obiectivul cercetării a 
fost de a determina reacţiile cognitive şi emoţionale ale comportamentului 
consumatorului şi raţionalitatea acestui comportament. Studiul a fost realizat în 
perioada noiembrie 2011-decembrie 2011. Pentru cercetare a fost ales un număr 
egal de bărbaţi şi femei şi, de asemenea, o distribuţie omogenă în rândul 
grupurilor de vârstă. Respondenţii din cadrul fiecărui segment au fost aleşi în 
mod aleatoriu. Au fost chestionate 711 persoane.  

Unul dintre principalele elemente legate de raţionalitatea unui consumator 
este suma cheltuită. Orice consumator încearcă să-şi maximizeze utilitatea, prin 
plata unui preţ cât mai mic. Astfel o primă analiză a raţionalităţii ţine de analiza 
percepţiei şi părerii consumatorilor în funcţie de suma cheltuită. Trebuie 
menţionat faptul că în această analiză sunt consideraţi toţi consumatorii 
chestionaţi indiferent de venit. În figura 1 poate fi observată relaţia dintre suma 
cheltuită de consumatori la o vizită în magazin şi percepţia despre această 
valoare. După cum era de aşteptat, cu cât suma cheltuită este mai mare cu atât 
consumatorul are impresia că a cheltuit mai mult decât a planificat.  

Majoritatea persoanelor care consideră că au cheltuit mai puţin decât au 
planificat au plătit la o vizită în magazin mai puţin de 50 de lei (28,2%). Acest 
procent scade la 7,2% pentru persoanele care au cheltuit între 51-100 lei şi nu 
atinge valori peste 5,8% pentru cei care au cheltuit mai mult. În ceea ce priveşte 
consumatorii care au cheltuit aproximativ cât au planificat, atinge valori între 
25,4% şi 38,3%, având o valoare medie de 31%. Se poate observa că cei mai 
mulţi consumatori care au cheltuit aproximativ cât au planificat sunt cei care au 
plătit valori între 51-100 lei. Pentru restul consumatorilor procentul 
consumatorilor care au cheltuit aproximativ cât au planificat variază între 
25,4% şi 28,4%. Se poate spune astfel că cea mai mare parte a românilor 
planifică să cheltuiască între 51-100 de lei.  
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Sursa: rezultatele propriei cercetări. 

 
Figura 1. Relația dintre suma cheltuită și percepția asupra acestei valori 

 
Percepţia cea mai des întâlnită este cea în care consumatorii cheltuiesc 

ceva mai mult decât au planificat. Astfel acest tip de percepţie are valori între 
33,8% şi 52,5% şi o medie de 44,9%. Această percepţie se regăseşte cel mai des 
la consumatorii care au cheltuit în magazin între 101-300 lei (52,5%), 
confirmând faptul că majoritatea românilor planifică să cumpere mai puţin. A 
doua categorie de consumatori care au percepţia că cheltuie cu ceva mai mult 
decât au planificat sunt cei care cheltuie între 51-100 de lei (42,6%) şi cei care 
cheltuie peste 300 de lei (39,2%). Cei mai mulţi dintre consumatorii care au 
cheltuit mult mai mult decât au planificat au plătit peste 300 de lei (27,5%). În 
cazul consumatorilor care au cheltuit în magazin între 101-300 lei, 17% dintre 
aceştia au cheltuit cu mult mai mult decât au planificat, în timp ce din rândul 
celor care au cheltuit mai puţin de 100 de lei peste 11% cred că au cheltuit cu 
mult mai mult.  

În ceea ce priveşte raţionalitatea comportamentului, acesta depinde de 
motivele care au dus la acest rezultat. Unul din principalele motive este o 
evaluare greşită (subevaluare sau supraevaluare). Această evaluare eronată 
poate proveni atât din faptul că consumatorii estimează greşit preţul produselor 
pe care intenţionează să le cumpere (care de altfel se poate explica printr-o 
creştere a preţurilor), dar şi datorită cumpărăturilor făcute pe bază de impuls. 
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Astfel consumatorul vine la magazin pentru a cumpăra anumite produse, dar 
vede şi alte produse pe care este tentat să le cumpere. O altă explicaţie poate fi 
faptul că consumatorul îşi doreşte să nu cumpere prea mult încercând să 
limiteze cheltuielile. Astfel în chestionare el menţionează suma pe care ar dori 
să o cheltuie, dar de fapt el cheltuie de fiecare dată aceeaşi sumă, de cele mai 
multe ori mai mare decât cea dorită. În figurile 2 şi 3 este analizat tipul de 
comportament în funcţie de suma cheltuită în magazin şi părerea 
consumatorului despre acest comportament impulsiv.    

După cum poate fi observat în figura 2, consumatorii care cheltuie mai 
mult în magazin au mai degrabă un comportament analitic, în timp ce 
consumatorii care cheltuie mai puţin de 100 de lei au un comportament având 
cele mai valori atât la comportamentul habitualizat, cât şi la cel impulsiv. Dacă 
pentru comportamentul habitualizat era de aştept să fie mai bine reprezentat la 
cei care cheltuie mai puţin, nu era de aşteptat ca şi la comportamentul 
emoţional-impulsiv să fie cel mai bine reprezentat la cei care cheltuie mai puţin 
în magazin.  
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 Sursa: rezultatele propriei cercetări 
 

Figura 2. Relația dintre suma cheltuită și comportamentul de consum 
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După cum am menţionat şi mai devreme majoritatea consumatorilor care 
cheltuie la o vizită în magazin mai puţin de 50 de lei au un comportament 
habitualizat, astfel că ei merg direct la produsele pe care le ştiu. Astfel 35,2% 
dintre consumatorii care cheltuie mai puţin de 50 de lei au acest tip de 
comportament, fiind comportamentul preponderent pentru acest segment. Acest 
tip de comportament este mai puţin reprezentat la cei care cheltuie mai mult la o 
vizită în magazin, având valori între 23,1% şi 25,8%. Pentru consumatorii care 
cheltuie la o vizită în magazin mai mult de 51 de lei comportamentul analitic 
este cel preponderent. Dacă pentru consumatorii care cheltuie mai puţin de 50 
de lei în magazin doar 22,5% au un comportament analitic, pentru consumatorii 
care cheltuie mai mult de 51 de lei, acest tip de comportament se regăseşte la 
peste 39,6%. Aceste valori cresc uşor pentru cei care cheltuie între 101-300 de 
lei (42%) şi pentru cei care cheltuie mai mult de 300 de lei (40,8%).  

În ceea ce priveşte comportamentul impulsiv, prin care consumatorul 
cumpără produsele care-i plac cel mai mult, acesta se regăseşte cel mai mult la 
consumatorii care cheltuie mai puţin de 50 de lei. Astfel 18,3% dintre aceşti 
consumatori se plimbă prin magazin şi aleg produsele din listă, în timp ce 23,9% 
dintre consumatori se plimbă prin magazin şi aleg produsele care le plac. Una din 
explicaţiile pentru acest tip de comportament este faptul că acest segment de 
consumatori este reprezentat de cei care au venit în magazin deoarece au nevoie 
de ceva (63%). Astfel încât cumpăra produsul pentru care au venit şi mai aleg 
doar produsele care le plac. Cumulat, aceste procente scad pentru consumatorii 
care cheltuie mai mult în magazin. Dintre consumatorii care cheltuie la o vizită în 
magazin între 51 și 100 de lei, 20% se plimbă şi aleg produsele din listă, în timp 
ce 17% aleg produsele care le plac. Procentele sunt asemănătoare pentru cei care 
cheltuie între 101-300 de lei. Astfel 23,5% se plimbă prin magazin şi cumpără 
produsele din listă, în timp ce 11,4% aleg produsele care le plac. Pentru 
consumatorii care cheltuie peste 300 de lei la o vizită în magazin tipurile de 
comportament impulsiv se inversează. Astfel mai mulţi consumatori se plimbă 
prin magazin alegând produsele care le plac (17,5%) faţă de cei care se plimbă în 
magazin şi aleg produsele dintr-o listă (15,8%).  

În ceea ce priveşte comportamentul impulsiv se poate observa o asemănare 
între consumatorii care cheltuie mai puţin de 50 de lei şi cei care cheltuie peste 
300 de lei, explicată probabil prin obiectivul diferit pe care aceştia îl au la 
cumpărături. Pentru cei care cheltuie mai puţin de 50 de lei obiectivul venirii la 
magazin este faptul că au nevoie de ceva (63,4%), în timp ce cei care cheltuie 
peste 300 de lei au venit să facă cumpărături pentru o săptămână (54,2%).  

În figura 3 se poate observa părerea consumatorilor legată de faptul că 
cumpără produse în plus. Se poate observa că majoritatea consumatorilor s-au 
obişnuit cu faptul că cumpără produse neplanificate. Procentul persoanelor care 
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nu cumpără produse în plus descreşte o dată cu creşterea valorii cumpărăturilor. 
Astfel 33.8% dintre consumatorii care cheltuie mai puţin de 50 de lei afirmă că 
nu cumpără produse în plus. Acest procent scade la 27,2% pentru consumatorii 
care cheltuie între 51-100 de lei, 19,5% pentru cei care cheltuie între 101-300 
de lei şi 15,8% pentru cei care cheltuie mai mult de 300 de lei. Se poate observa 
că procentul celor care afirmă la această întrebare că nu cumpără produse în 
plus e mai mare decât la cea la care aveau de analizat numărul produselor 
cumpărate în plus. Acest lucru poate fi explicat pe de-o parte prin o evaluare 
diferenţiată a ceea ce înseamnă în plus. Pe de altă parte această întrebare este 
mai personală prin faptul că e asociată cu sentimentul de enervare. Corelaţia 
dintre aceste percepţii este analizată în figurile 4 şi 5.  

Majoritatea consumatorilor afirmă că s-au obişnuit cu ideea de a cumpăra 
produse pe care nu le-au planificat iniţial, iar acest procent creşte o dată cu 
suma cheltuită. Doar 28,2% dintre cei care au cheltuit mai puţin de 50 de lei, 
41,7% dintre consumatorii care au cheltuit între 51-100 de lei, 52,8% dintre 
consumatorii care au cheltuit între 101-300 de lei şi 50% dintre consumatorii 
care au cheltuit peste 300 de lei au această părere. Acest lucru confirmă de altfel 
faptul că majoritatea consumatorilor cumpără de obicei mai mult decât suma pe 
care au planificat-o iniţial.    
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Sursa: rezultatele propriei cercetări. 
 

Figura 3. Relația dintre suma cheltuită și părerea despre comportamentul de consum 
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După cum poate fi observat în figura 3, o mare parte dintre consumatori 
se enervează (sau cel puţin nu le convine) din cauza faptului că cumpără 
produse neplanificate, mai ales că o parte dintre aceştia nici nu folosesc aceste 
produse. Se poate observa că procentul celor care se enervează, dar utilizează 
produsele cumpărate variază între 20,6% şi 25,8%. Acest procent atinge valorile 
cele mai mari pentru consumatorii care au cheltuit mai puţin de 50 de lei şi 
pentru consumatorii care au cheltuit mai mult de 300 de lei. Cel mai mare 
procent de consumatori care se enervează datorită faptului că cumpără mai mult 
decât ceea ce au planificat sunt cei care cheltuie mai puţin de 50 de lei (12,7%). 
Acest lucru poate fi explicat prin faptul că majoritatea dintre ei au venit la 
magazin pentru ceva anume, iar cumpărăturile suplimentare se bazează pe 
impuls. Pentru consumatorii care cheltuie mai mult de 51 de lei, procentul celor 
care se enervează dacă cumpără produse neplanificate, mai ales că nu utilizează 
aceste produse, variază între 7,1% şi 8,.9%.  

În ceea ce priveşte raţionalitatea comportamentului este greu de 
determinat dacă aceştia au avut sau nu un comportament raţional. Întrebarea 
care se pune în cazul analizei acestui tip de comportament este legată de 
motivul pe care aceşti consumatori l-au avut. Printre motivele cumpărării de 
produse neplanificate poate fi faptul că consumatorul a văzut în magazin un 
anumit produs şi şi-a adus aminte că are nevoie de el sau a găsit un produs pe 
care nu-l cunoştea, dar de care s-ar putea să aibă nevoie sau a văzut un produs 
nou şi i-a venit o nouă idee de utilizarea. Toate aceste motive pot fi încadrate la 
un comportament raţional, ba chiar se poate spune că îl ajută pe consumator şi 
contribuie la un comportament diversificat. Pe lângă aceste motive raţionale 
există desigur şi o serie de motive iraţionale, de multe ori determinate de 
strategiile de marketing ale întreprinderilor. Astfel ofertele atrăgătoare sau 
prezentarea atractivă a produselor pot determina o serie de cumpărături 
impulsive prin activarea emoţiilor consumatorului.      

 
3. Influenţa impulsului asupra reacţiilor de consum 
 
În figurile 4 şi 5 se analizează dacă există o corelaţie între rezultatele, 

respectiv răspunsurile consumatorilor privind cumpărăturile neplanificate. În 
figura 4 se verifică dacă există o consistenţă între cei care au cumpărat mai 
multe produse neplanificate şi cei care au cheltuit mai mult în magazin.   
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1 = Da, am cumpărat multe produse în plus 
2 = Da, am cumpărat câteva produse în plus  
3 = Nu am cumpărat doar ce voiam iniţial  
  
Sursa: rezultatele propriei cercetări. 

 
Figura 4. Relația dintre numărul produselor cumpărate neplanificat şi  

valoarea cumpărăturilor 
 

După cum poate fi observat şi în figura 4 există o corelaţie între cei care 
au cumpărat produse neplanificate şi cei care au cheltuit mai mult. Se poate 
observa că majoritatea consumatorilor care au cheltuit mai puţin au cumpărat 
doar ce voiau iniţial (77,5%). Desigur există şi excepţii, astfel că o parte din 
consumatorii care au cheltuit mai puţin au cumpărat câteva produse în plus 
(14,3%), ba chiar multe produse în plus (8,2%). Dintre consumatorii care au 
cheltuit cât au planificat majoritatea consumatorilor au cumpărat câteva produse 
în plus (40,9%) şi o parte au cumpărat doar ceea ce voiau iniţial (35,7%). Astfel 
se poate observa că şi la consumatorii care au aşteptări realiste de la suma 
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cheltuită există un comportament impulsiv. Pentru consumatorii care au cheltuit 
puţin mai mult, majoritatea consumatorilor au cumpărat câteva produse 
neplanificate (70,9%), iar o parte au cumpărat multe produse neplanificate 
(19,4%). Dintre consumatorii care afirmă că au cheltuit mult mai mult, 
majoritatea consumatorilor au cumpărat doar câteva produse neplanificate. 
Acest rezultat poate fie explicat printr-o estimare greşită a preţurilor (sau o 
creştere a preţurilor). De asemenea, o mare parte dintre consumatori au 
cumpărat multe produse neplanificate (37,6%).  
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1 = Nu prea mi se întâmplă, așa că nu am de ce să mă enervez 
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3 = Mă enervez de fiecare dată, dar de obicei folosesc produsele cumpărate 
4 = Mă enervez de fiecare dată, mai ales că nu folosesc toate produsele cumpărate 

 
 Sursa: rezultatele propriei cercetări. 

 
Figura 5. Relația dintre suma cheltuită și percepția despre aceasta situație 
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În figura 5 este analizată relaţia dintre valoarea cheltuielilor neplanificate 
şi părerea consumatorilor despre aceste cumpărături. Dintre consumatorii care 
au cheltuit mai puţin decât au planificat, după cum era de aşteptat majoritatea 
confirmă acest lucru şi la întrebarea legată de părerea lor despre procesul de 
cumpărare. De asemenea, dintre consumatorii care au cheltuit cât au planificat, 
majoritatea afirmă că nu au cumpărat produse neplanificate sau s-au obişnuit cu 
ideea. Dintre consumatorii care au cheltuit puţin mai mult decât au planificat 
majoritatea s-au obişnuit cu ideea (57,8%). La fel se întâmplă şi cu cei care au 
cheltuit mult mai mult decât au planificat (47,9%). În comparaţie cu cei care au 
cheltuit doar puţin mai mult, dintre cei care au cheltuit mult mai mult, mai mulţi 
consumatori (20,5%) se enervează pentru acest comportament, mai ales că nu 
folosesc produsele cumpărate.     

 
4. Concluzii 
 
Rezultatele cercetării arată că definirea raţionalităţii comportamentului de 

consum este un proces complex, care depinde de foarte mulţi factori. 
Complexitatea deciziei de cumpărare este legată în mare parte de complexitatea 
nevoilor consumatorului. Astfel consumatorul din zilele noastre nu mai este 
satisfăcut doar de acoperirea unor nevoi de bază, ci calitatea şi statutul social 
oferit influenţează într-o mare măsură decizia de cumpărare. Astfel că 
raţionalitatea unei decizii de cumpărare trebuie analizată în funcţie de aceşti 
factori. De asemenea, raţionalitatea cumpărării produselor neplanificate, bazată 
pe impuls, depinde foarte mult de motivele care l-au determinat pe consumator 
să acţioneze în acest fel. Acest tip de comportament poate fi determinat de 
uitarea unui produs la planificare, dar în acelaşi timp poate fi un impuls de 
moment, care de altfel dă o satisfacţie de moment. Cercetarea legată de 
raţionalitatea comportamentului de consum ar putea fi continuată prin motivele 
care au dus la acest tip de consum, deşi probabil puţini consumatori vor 
recunoaşte că au luat o decizie impulsivă, nu neapărat raţională.   
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