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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
În afaceri, nu poţi avea succes fără să cunoşti mediul, piaţa şi clientela. 

Pentru a cunoaşte toate acestea, fie că este vorba de un puternic grup industrial 
sau un mic magazin, trebuie să realizezi cercetări de marketing, să studiezi piaţa, 
clientela, utilizatorul, consumatorul, concurenţa, trebuie să faci prognoze şi să 
evaluezi conjunctura.  

Cercetarea de marketing nu este o ştiinţă exactă. Ea lucrează cu oamenii, cu 
nevoile, dorinţele, toate în permanentă schimbare, aflate mereu sub influenţa a 
numeroşi factori. Studiul pieţei arată ce doresc oamenii să cumpere, să 
consume, să folosească. De obicei, asta înseamnă altceva decât vrea firma să 
producă sau să vândă. Nu este suficient să cercetezi doar nevoile, ci şi dorinţele 
şi aspiraţiile oamenilor.  

Vânzătorii inteligenţi ştiu că este greu să le vinzi oamenilor ceea ce au 
nevoie, dar nimic nu poate fi mai simplu decât să le vinzi ceea ce ei îşi 
doresc.  

Caietul de lucrări de laborator dedicat cursului “Cercetări de Marketing”, îşi 
propune să abordeze o gamă largă de aplicaţii specifice acestui domeniu de 
mare actualitate. Se pune un accent deosebit pe metodele numerice care pot fi 
utilizate pentru rezolvarea concretă a tuturor acestor probleme. Se recomandă 
utilizarea pachetului de programe statistice SPSS precum şi a bibliotecilor 
SLATEC, IMSL şi NAG. 

Lucrările de laborator sunt astfel concepute încât să răspundă următoarelor 
aspecte: descrierea noţiunilor de bază cu privire la cercetarea de marketing, ale-
gerea tipului de scală în funcţie de datele pe care le avem de prelucrat şi de sta-
tisticile pe care le utilizăm, studiul noţiunii de populaţie şi eşantion, analiza regre-
sională uni şi multivariată. Pentru fixarea şi înţelegerea celor prezentate sunt 
rezolvate numeric (cu ajutorul pachetului SPSS) câteva probleme de marketing. 

Deosebit de importante sunt lucrările care descriu metodele statisticii infe-
renţiale care permit efectuarea de prognoze. Sunt descrise pe larg şi exem-
plificate principalele teste statistice care permit cercetătorului de marketing să 
judece corect o situaţie concretă: compararea mediilor şi a normelor pentru 
eşantioane perechi sau independente, analiza dispersională, testele unilaterale şi 
bilaterale, compararea frecvenţelor, testul hi-pătrat, corelaţiile, testul Bravais-
Pearson etc. De asemenea se rezolvă un exemplu concret pentru testul hi-pătrat, 
utilizând pachetul de programe SPSS. 

Sunt prezentate şi exemplificate testele neparametrice care sunt aplicate 
atunci când distribuţiile nu sunt normale. Se examinează succesiv mai multe 
teste neparametrice, adaptate tipului de organizare a datelor culese, şi în special, 
caracterului independent sau pereche al măsurătorilor. Pentru fiecare caz se 
prezintă două teste, dintre care al doilea este întotdeauna cel mai eficient, dar nu 
întotdeauna realizabil. 

Se abordează deasemenea şi problema chestionarelor, problemă deosebit de 
importantă pentru cercetările de marketing. Chestionarul este un set formalizat 
de întrebări, proiectat pentru a genera datele necesare înfăptuirii obiectivelor 
unei cercetări de marketing.  



Cercetări de marketing. Teorie şi aplicaţii VIII 

Chestionarul reprezintă o modalitate de culegere a informaţiilor de la un 
număr mare de respondenţi, relativ puţin costisitoare. Acesta trebuie să satisfacă 
două condiţii: să fie relevant, adică să nu conţină întrebări greşit formulate şi să 
se bucure de acurateţe. Acurateţea unui chestionar impune ca informaţia 
obţinută să fie fidelă, valabilă şi precisă. Prelucrarea chestionarelor este realizată 
utilizând pachetul de programe SPSS. 

Acest caiet de aplicaţii doreşte să scoată în evidenţă faptul că formularea şi 
rezolvarea unor probleme de marketing poate fi făcută în mod ştiinţific, numai 
utilizând metodele statistice rezolvate numeric. Lucrarea se adresează în prin-
cipal studenţilor care audiază un curs de marketing şi îşi propune să îi deprindă 
pe aceştia cu abordarea corectă, ştiinţifică a problemelor reale de marketing. 
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