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Spre deosebire de observarea faptică, în cazul căreia cei care recoltează informaţiile au, de 

regulă, un rol (preponderent) pasiv, experimentul presupune intervenţia efectivă a acestora asupra 

unor variabile (independente) pentru a vedea apoi ce se întâmplă cu altele (dependente). Cu alte 

cuvinte, experimentul este o metodă de cercetare a relaţiilor tip cauză-efect (denumite relaţii de 

cauzalitate) care există între diverşi stimuli (variabile) de marketing (modificări de preţuri, spoturi 

publicitare, forme de distribuţie, modalităţi de plată), pe de o parte, şi diverse tipuri de reacţii ale 

pieţei, pe de altă parte. 

Aşadar, experimentul de marketing reprezintă un ansamblu de operaţiuni, desfăşurate într-

un mediu bine delimitat şi (oarecum) controlat, prin care sunt provocate, în mod intenţionat şi 

repetat, modificări în rândul factorilor de influenţă (cauzelor), identificându-se şi măsurându-se 

apoi schimbările pe care le înregistrează efectele (variabilele dependente de marketing). 

În general, un experiment de marketing îşi propune două obiective fundamentale: 

1) descoperirea relaţiei de cauzalitate între diverse variabile de marketing (dacă acestea nu 

sunt încă identificate şi cunoscute); 

2) măsurarea efectului (exclusiv) pe care o schimbare provocată în rândul variabilelor 

independente (explicative) o are asupra unor variabile de marketing dependente (explicate). 

Pentru ca aceste două categorii de informaţii să fie cât mai concludente, este necesar ca 

experimentul să se realizeze în mod sistematic şi repetat, la fiecare repetare menţinându-se aceleaşi 

condiţii de efectuare.  

Elementele de bază ale oricărui experiment de marketing sunt: 

 variabilele de marketing; 

 unităţile de observare; 

 tratamentele experimentale; 

 efectele; 

 interacţiunea; 

 eroarea experimentală. 

Un experiment de marketing are de-a face cu două categorii mari de variabile: independente 

şi dependente. 



A) Variabilele independente sunt constituite din factorii de influenţă a căror acţiune este 

urmărită în cadrul experimentului. La rândul lor, ele se împart în: 

 variabile explicative, denumite şi factori experimentali sau stimuli de marketing 

(concretizate în produse, caracteristici ale acestora, ambalaje, servicii auxiliare, facilităţi de 

plată, preţ, mesaje publicitare etc.), a căror mărime se modifică în mod provocat, de către 

operatorii experimentului, pentru a se observa apoi ce efecte au aceste modificări asupra 

cererii, volumului de vânzări, concurenţei, distribuitorilor etc.; 

 variabile aleatoare (din afară), a căror acţiune nu poate fi controlată de către cei 

care realizează experimentul, influenţa lor asupra efectelor obţinute trebuind să fie estimată 

însă (în cercetările de marketing numărul şi influenţele acestor factori fiind considerabile). 

De regulă, pentru că efectele experimentului să se producă, prezenţa acestor factori este 

obligatorie. Important este deci nu să li se înlăture existenţa, ci doar să se menţină, pe cât 

posibil, constant nivelul lor. 

B) Variabilele dependente (denumite şi variabile explicate) sunt variabile tip efect, 

concretizate în volum de vânzări, cerere, timp de adoptare a deciziei de cumpărare, opinii şi 

atitudini, reacţii ale concurenţei etc. În cazul lor, foarte important este ca ele să fie protejate, pe 

timpul experimentului, de influenţele factorilor perturbatori. 

Pentru toate categoriile de variabile experimentale, în vederea obţinerii unor informaţii cât 

mai concludente şi mai uşor de utilizat, foarte utilă este cunoaşterea nivelului lor, adică a valorilor 

pe care ele le au şi care pot fi măsurate şi, eventual, cuantificate (sau care rezultă din măsurări). 

Stabilirea acestora se realizează prin intermediul operaţiunilor de scalare, care vor fi prezentate într-

un capitol următor. 

Relaţia de cauzalitate dintre cele două categorii de variabile de marketing poate fi estimată 

în mod: 

 deductiv, pe seama teoriilor existente, respectiv în baza legităţilor puse în 

evidenţă de aceste teorii (cum ar fi cea dintre nivelul preţului unei mărfi şi cererea din 

aceasta - potrivit legii cererii); 

 inductiv, în baza seriilor paralele de date privind variabilele independente şi cele 

dependente, precum şi a unor elemente furnizate de teoria marketingului; 

 intuitiv, pe seama experienţei şi inspiraţiei cercetătorilor. 

 Dat fiind faptul că la acelaşi efect pot contribui mai multe cauze, pentru ca 

rezultatele experimentelor de marketing să fie cât mai concludente, este absolut necesar ca, în 

timpul derulării lor, să nu se opereze cu mai mulţi stimuli simultan. Valorile variabilelor 

independente trebuie să se modifice pe rând, una câte una, în timp ce toate celelalte îşi menţin 

valorile constante. 



Acest statut este deţinut de consumatorii, concurenţii, comercianţii, magazinele, localităţile 

etc. Ale căror reacţii la diverşi stimuli sunt observate, măsurate şi analizate. 

Experimentele de marketing operează cu două tipuri de unităţi de observare: 

A) unităţi experimentale, asupra cărora sunt orientaţi stimulii experimentali, pentru a li se 

observă şi măsura reacţiile; 

B) unităţi martor (de control), care sunt şi ele supuse observaţiilor, fiind menţinute însă în 

afara stimulilor cu care se operează asupra primelor, rolul lor fiind acela de bază de comparaţie 

(servind la mai bună evidenţiere a reacţiilor pe care unităţile experimentale le au la modificările 

imprimate factorilor de influenţă). 

Pentru ca rezultatele experimentelor să fie utile şi generalizabile, unităţile de observare 

trebuie să fie în aşa fel alese încât să fie cât mai reprezentative pentru colectivităţile din care provin, 

respectându-se în acest scop rigorile eşantionării. 

Acestea sunt un ansamblu de acţiuni şi proceduri prin care realizatorul experimentului 

intervine asupra variabilelor de marketing independente (care influenţează starea şi evoluţia 

diferitelor caracteristici ale unităţilor experimentale) pentru a constata apoi (acesta fiind, de fapt, 

scopul experimentului) ce se întâmplă cu valorile variabilelor dependente (explicate). Prin urmare, 

miezul experimentelor de marketing sunt tocmai aceste tratamente. Ele constau în schimbarea unor 

niveluri de preţ (pentru a vedea ce se întâmplă cu cererea), a unor caracteristici funcţionale ale 

produsului (pentru a afla ce se întâmplă cu volumul de vânzări), a unor comportamente ale 

vânzătorilor (pentru a constata cum se schimbă viteza de adoptare a deciziei de cumpărare) etc. 

Tratamentele nu se aplică decât unităţilor experimentale, unităţile martor fiind menţinute în 

afara acestora, în felul acesta fiind mai uşor de sesizat şi de măsurat efectele lor. 

Constând în schimbarea intenţionată a valorilor variabilelor independente, evident că 

tratamentele experimentale operează cu cel puţin două valori ale aceleiaşi variabile de acest tip (una 

iniţială şi una modificată). Dacă un factor (un serviciu auxiliar, să zicem) este introdus în 

experiment pentru prima dată, valoarea lui iniţială va fi nulă (factorul având deci tot două valori). 

Genurile de tratamente care urmează a fi aplicate variabilelor experimentale de marketing se 

precizează cu ocazia proiectării experimentelor, alegerea lor (mai mult sau mai puţin inspirată) 

influenţând în mod hotărâtor utilitatea şi eficienţa acestora. 

Pentru că tratamentele experimentale să ducă la rezultatele scontate, este bine să se ţină 

seama de următoarele recomandări: 

o Folosiţi unităţi sau grupuri de control ca baze de comparaţie pentru 

rezultatele care se obţin în urma lor! 

o Asiguraţi-vă că tratamentele din mediul experimental nu sunt diferite de 

cele care se pot executa în mediul natural (în felul acesta asigurându-se posibilitatea 



generalizării concluziilor rezultate din experimente, adică transferarea lor din mediul 

experimental în cel real)! 

o Fiţi atenţi ca nu cumva efectele pe termen lung ale unor factori să fie 

interpretate drept efecte pe termen scurt ale tratamentului experimental aplicat! De 

pildă, creşterea volumului de vânzări poate avea drept cauză, nu atât acţiunea 

publicitară întreprinsă drept tratament experimental pe termen scurt, cât mai ales 

creşterea veniturilor populaţiei (care nu are nimic de-a face cu acest tratament). 

o Pentru a asigura cuantificarea influenţei unui tratament oarecare, 

verificaţi dacă: 

 A) factorul experimental (şi tratamentul care îl implică) este el însuşi cuantificabil; 

 B) modificarea lui nu se realizează concomitent cu modificarea (în acelaşi sens) a 

altor factori! 

o Verificaţi dacă nu cumva experimentul provoacă el însuşi modificări de 

comportament ale persoanelor care participă la el (ceea ce se întâmplă frecvent, din 

dorinţa acestora de a confirma sau infirmă ipotezele cercetării)! 

Ca şi în alte cazuri, între efectul unui factor (fie el şi experimental) şi efectul experimentului 

există diferenţe de conţinut (de ordin cantitativ). 

Astfel, efectul unui factor este rezultatul acţiunii factorului respectiv. Efectul unui anumit 

nivel de preţ, de pildă, este un nivel dat al cererii. 

Efectul experimentului reprezintă, în schimb, modificarea efectului unui factor provocată de 

variaţia valorii factorului respectiv. El mai poate fi denumit şi reacţie experimentală sau efect al 

tratamentelor. Dacă, în urma reducerii experimentale a preţului produsului cu lei, cererea 

reacţionează, crescând cu unităţi, efectul experimentului este (egal, nu cu cererea veche sau 

nouă, ci cu sporul de cerere). 

Pe lângă efectul absolut şi variaţia acestuia (efectul experimentului), dat fiind faptul că 

experimentele au caracter repetitiv, în realizarea lor mai interesează şi efectul mediu, care reprezintă 

media aritmetică a mărimilor efectului experimental rezultate din fiecare tratament experimental în 

parte. El este cunoscut şi sub denumirea de efect principal. 

De asemenea, în afara efectelor experimentului, în cercetările de marketing prezintă 

importanţă efectele altor factori decât cei experimentali. Delimitarea şi comensurarea acestora sunt 

operaţiuni relativ complexe (mai ales în cazul experimentelor făcute în mediu natural). Existenţa lor 

nu trebuie să fie, în nici un caz, ignorată. 

Pentru ca rezultatele experimentelor de marketing să fie cu adevărat concludente, aşa cum s-

a mai menţionat, este necesar ca acţiunea fiecărui factor în parte să fie analizată în condiţii de 

caeteris paribus, valorile celorlalţi factori menţinându-se constante. Despre efecte independente ale 



factorilor experimentali (adică efecte neinfluenţate de ceilalţi factori) este greu însă să se discute. 

De regulă, efectul unui factor este condiţionat de existenţa şi acţiunea celorlalţi factori, între efectele 

factorilor existând o anumită interacţiune. Cererea dintr-o marfă, de exemplu, nu este doar efectul 

nevoii de consum care poate fi acoperită cu ajutorul ei, ci şi al altor factori (preţul pretins de 

vânzători, veniturile consumatorilor etc.). De aceea, rezultatul ieftinirii ei cu 5 % va fi unul atunci 

când veniturile medii ale cumpărătorilor sunt de 500 000 lei şi cu totul altul atunci când ele sunt de 

50 milioane de lei, oamenii săraci fiind mult mai sensibili la reducerile de preţ decât cei bogaţi. De 

asemenea, efectul unui anunţ publicitar vizând sensibilizarea consumatorilor cu privire la utilitatea 

unei umbrele (asupra celor care nu posedă un astfel de produs) va fi unul pe timp de ploaie şi altul 

pe vreme bună. 

Pentru asigurarea unei anumite independenţe efectului principal, experimentul de marketing 

trebuie astfel proiectat şi realizat încât să permită măsurarea şi eliminarea efectului de antrenare 

datorat interacţiunii factorilor. Astfel, creşterea cererii de umbrele pe timp de ploaie, în urma 

difuzării stimulului publicitar, trebuie descompus într-un efect parţial datorat ploii şi unul datorat 

factorului vizat (mesajului publicitar). De aceea, experimentul va trebui repetat de un anumit număr 

de ori numai pe timp de ploaie, iar apoi numai pe vreme bună. 
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