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STATISTICA 

instrument de cunoaştere a fenomenelor si proceselor economice 

 

 

        Statistica a aparut din nevoia reală de a cunoaşte,in expresie numerică,o serie 

de activitaţi,fenomene si procese social-economice.Evidenţierea lor,la ince-put ca 

inregistrări izolate (de unde şi denumirea de statistică practică),datează din cele mai vechi 

timpuri ale dezvoltării societaţii omeneşti o dată cu inventarea scrisului,a folosirii uneltelor 

de muncă mai productive şi s-a perfecţionat in de-plină concordantă cu progresul 

economico-social. Fazele importante ale evoluţiei statisticii sunt:statistica practică,statistica 

descriptivă,aritmetica politică,folosirea metodelor  matematice şi a calculului 

probabilitaţilor. 

        Statistica va inceta o dată cu dispariţia societaţii omeneşti,insă,şi pană 

atunci,mai este mult,mult timp,şi nu ştim incă,pe ce planetă vom continua să folosirea ei. 

 

Obiectul si metoda statisticii: 

 

        Statistica studiază fenomene materiale existente in natură şi societate şi face 

parte din acele ramuri ale ştiinţei care sunt scindate in doua discipline; una se ocupă cu 

studiul fenomenelor si proceselor din natură si alta cu studiul fenomenelor din societate 

ceea ce corespunde statisticii social-economice;există fenomene care pot să apară ca 

rezultat al acţiunii unei singure cauze căreia îi unul şi numai un singur efect.Aceste 

fenomene sunt numite simple sau certe, fiind univoc determinate şi independente între 

ele.Ele au la bază legile de tip dinamic şi pot fi cercetate şi verificate pe cale experimentală 

in laborator;le mai putem numi şi fenomene de tip determinist.Particularităţile obiectului de 

studiu al statisticii,care o fac să se deosebeascadealte ştiinţe,pot fi sintetizate astfel: 

• studiază fenomenele sociale şi economice de masă în cadrul cărora acţio-nează 

• studiază aspectul cantitativ,concret al fenomenelor social-economice de 

masă,stabilindu-se astfel mărimea,volumul,intensitatea,rapouturile de in-terdependenţă în 

condiţii specifice detimp,spaţiu şi organizare 
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        La rândul său,statistica se poate subdivide în: 

~Teoria statisticii sau statistică generală,care are ca obiect de studiu elaborarea 

principiilor,tehnicilor şi metodelor folosite în procesul cercetării statisticeşi constituie 

fundamentul metodologic pentru disciplinele demai jos 

~Statistica de ramură (industrială,agricolă,financiar-banmcară etc),care studiază 

conţinutul particular al fiecarei ramuri 

~Statistica macroeconomică,ce se ocupă demăsurarea variabelelor macroeco-

nomice 

        De reţinut faptul că metodele statisticii sunt folosite de multe alte disci-pline,în 

special de cele ce caracterizează aspecte ale economiilor de ramură. 

 

Concepte de baza folosite în statistică: 

 

        Pentru organizarea şi folosirea unei corecte cercetări este necesar să se folo-

sească un limbaj,specific  fiecărei disciplinei ştiinţifice.Acest lucru este valabil şi pentru 

statistică,care a reuşit să-şi elaboreze propriile noţiuni,concepte de bază pe care să le 

folosească pe parcursul întregului demers statistic. 

        Colectivitatea statistică – denumită de statistică matematică populatie 

statistică,reprezintă totalitatea manifestărilor sau totalitatea elementelor de aceeaşi esenţă 

calitativă,ale unui fenomen sau proces economic bine individua-lizat.Exemple de 

colectivităţi statistice:populaţia compusă din persoane,având trăsături esenţiale 

comune,turismul compus din unităţi hoteliere,producţia(cu produsele sale esenţiale) 

realizată de un agent economic într-o anumită perioadă de timp etc.O colectivitate statistică 

exprimă o stare,un nivel,la un moment dat,în timp ce o colectivitate dinamică concretizează 

un proces,o devenire în timp.  

        Unităţi (elemente) statistice reprezintă mulţimea numărabilă de elemente care 

compun colectivitatea statistică.Fiecare element al colectivităţii este purtătorul unui anumit 

nivel al fiecărei trăsături (caracteristici) supuse observării statistice.Statistica operează atât 

cu unităţi simple (studentul,pensionarul, pro-dusul etc.) cât şi unităţi complexe (grupe de 

studenţio,familia etc.). 
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        Caracteristica statistică reprezintă acea proprietate care este comună tuturor 

unităţilor unei colectivităţi statistice.Deoarece variază de la o unitate a colectivităţii la 

alta,caracteristica statistică mai poarta denumirea de variabilă statistică sau variabilă 

aleatoare.Nivelul variabilei sau nivelul observat al caracteristicii la fiecare unitate sau grup 

de unităţi din colectivitate se numeşte variantă.Numărul de apariţii (înregistrări) ale unei 

variante într-o colectivitate statistică reprezintă frecvenţa caracteristicii.Caracteristicile 

statistice se clasifică după:  

         ~conţinut:de spaţiu,de timp şi atributive 

         ~modul de exprimare:cantitative şi calitative 

         ~modul de manifestare:alternative şi nealternative 

         ~natura variaţiei:continue,discontinue şi discrete 

         ~modul de obţinere şi folosire datelor:primare şi derivate 

         ~gradul de esenţialitate:esenţiale şi neesenţiale 

        Datele statistice reprezintă caracterizarea numerică obţinută de statistică în 

legătură  cu unităţile,grupele sau colectivitatea studiată.Ele sunt mărimi concrete rezultate 

din studiile efectuate pe bază de numărare,măsurare sau calcul statistic. Elementele datelor 

statistice sunt:noţiunea,care precizează fenomenul,procesul etc. la care se 

referă,identificatorii,care pot fi de timp,spaţiu etc.,unitatea de măsură şi valoarea 

numerică.Mesajul datelor statistice îl reprezintă informaţia. 

De exemplu: valoarea încasărilor la 31 iulie 1996 la hotelul X din Bucureşti de 5 

milioane lei reprezintă o dată statistică în care valoare încasărilor este noţiu-nea,hotelul X 

din Bucureşti este identificatorul de spaţiu,ziua de 31 iuliete identificatorul de 

timp,milioane lei este unitatea de măsură,5000000 lei este valoarea numerică.  

Datele statistice pot fi primare -rezultate direct din observarea şi înregistrarea 

statistică,prelucrate,publicate sau stocate în baze sau bănci de date.Oricare dată statistică 

este purtătoare de informaţii. 

Informa ţia este aşadar semnificaţia,conţinutul specific al datei sau altfel spus 

constituie mesajul datelor statistice. 
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Indicatorii statistici  reprezintă expresia numerică a unor fenomene,procese, 

activităţi sau categorii economice şi sociale,definite în timp,spaţiu şi structură 

organizatorică. 

 

 

Organizarea activitatii de statistica in Romania si pe plan international 

 

         Gestiunea întregii informaţii statistice revine Comisiei Nationale de 

Statistica(CNS),care are rolul de a dispune de bănci de date,de a elabora metodo-logii 

corespunzatoare în funcţie de necesităţi,metodologia de observare,prelu-crare şi analiza 

statistică;CNS a fost înfiinţată în 1946 ca organ auxiliar al consiliului economic şi 

social.CNS caracterizeaza dezvoltarea economica si sociala a ţării pe domenii de activitate 

şi la nivelul întregii ţării.Pe plan internaţional acti-vitatea de statistică este asigurată de 

Comisia de Statistică în cadrul ONU. 

         Comisia Naţională de Statistică in cadrul ONU urmăreşte asigurarea com-

patibilităţii datelor pe plan internaţional în vedere asigurarea unei metodologii unitare de 

calcul de indicatori statistici. 

          

 

Observarea,sistematizarea primară  

şi prezentarea datelor statistice 

 

 

        Sistemul Internaţional Statistic (SIS) cuprinde două subsisteme principale:      

~subsistemul rapoartelor statistice 

~subsistemul cercetărilor statistice special organizate.  

        Cele doua subsisteme corespund celor doua sectoare: public şi privat . Ca o 

sursa nouă de informaţii statistico-economice apar instituţiile financiar bancare, purtători ai 

informaţiilor fiscale. 
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        În SIS un rol important îl joacă băncile de date;o bancă de date se compune 

din:sistemul de indicatori ai domeniului,ansamblul metodelor, definiţiilor si pro-cedeelor 

de calcul al indicatorilor, sistemul clasificărilor si nomenclatoarelor ge-nerale şi a celor 

specifice,descrierea intrărilor,ieşirilor şi a informaţiilor memorate în bancă de 

date.Indicatorii primari reprezintă datele de intrare ale băncii,iar in-dicatorii derivaţi se 

obţin prin interogarea băncii de date. 

 

 

 

 

 

Observarea statistică - etapă a cercetării statistice 

 

 

 Cunoaşterea fenomenelor şi proceselor economico-sociale se realizează prin 

lucrări complexe de mare amploare bazate pe un număr mare de operaţii strict 

corelate,temeinic şi riguros organizate,care poartă denumirea de cercetare statistică. 

 

 Planul observării statistice 

  

        Scopul observării este subordonat scopului general pentru care s-a organizat 

cercetarea statstică.În economie,scopul general este legat de nevoia de informaţii pentru 

luarea deciziilor la nivelul ţării;există şi un scop special al unei observări. 

        Obiectul observării il formează colectivitatea cercetată sau mulţimea uni-tăţilor 

care se vor înregistra împreună cu caracteristicile stabilite in funcţie de scopul urmărit. 

        Unitatea de observare este definită ca element component al colecti-

vităţii.Unităţile simple reflectă însuşi modul de existenţă al obiectivului obser-vării,iar 

unităţile complexe reflectă modul de organizare socială sau economică. 

Programul observării constă în stabilirea caracteristicilor care trebuie să fie 

înregistrate. 
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        Formularele şi instrucţiunile de înregistrare se prezintă sub formă de fişe şi 

liste.Fişa se completează pentru o singură unitate de observare şi se foloseşte atunci când 

programul de observare este consistent. Lista este un formular colectiv,în care se 

înregistrează răspunsurile la întrebările din program pentru mai multe unităţi concentrate in 

spaţiu. 

        Timpul observării vizează stabilirea timpului şi a duratei înregistrării; tim-pul 

la care se referă datele,poate fi un moment sau o întreagă perioadă de timp; timpul cât 

durează înregistrarea se stabileşte în funcţie de volumul colectivităţii supus înregistrării. 

        Locul observării şi unitatea care raportează,se precizează în program cu scopul 

de a găsi mai uşor unităţile de observare.Problemele organizatorice asigu-ră condiţii cât 

mai bune pentru desfăşurarea observării. 

 

Felurile observărilor statistice: 

        Observarea directă se bazează pe contractul direct,nemijlocit cu unităţile de 

înregistrat.O formă a observării directe o constituie observarea pe bază de ches-tionare şi 

observarea pe bază de documente. 

Metode de observare: metode de observare totala si metode de observare partiala. 

        Sistemul rapoartelor statistice poate fi considerat ca o metodă de obser-vare 

totală realizată pe bază de documente. 

        Recensământul este metoda cea mai complexă de realizare a observării to-

tale,folosită din cele mai vechi timpuri;rezultă că este o observare totală cu o anumită 

periodicitate.Recensămintele reteţei comerciale se reflectă:numărul, mă-rimea şi înzestrarea 

cu echipament specific a societăţilor comerciale.Datele se înscriu pe fişe în raport cu 

specificul unităţii. 

        Inventarierea statistică a stocului de mărfuri poate fi considerată un recen-

sământ deoarece serveşte cunoştiinţei exhaustive. 

        Observările parţiale presupun cunoaşterea fenomenelor studiate pe bază 

înregistrării unei părţi din colectivitatea generală.În domeniului comerţului şi a 

turismului,observările parţiale sunt întâlnite sub denumirea de selecţii şi anchete sau 

sondaje de opinie. 
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        CNS coordonează derularea şi realizarea unor anchete prin sondaj,de tipul: 

*Ancheta integrală în gospodării (AIG) 

        Organizarea anchetei se realizează ca o cercetare permanentă multi-funcţională 

pe un eşantion lunar de 3.000 de locuinţe amplasat în teritoriu in 501 centre de cercetare;o 

locuiţă se cuprinde in anchetă într-o singură lună. 

        Obiectivele anchetei îşi propune să ofere informaţii multiple pentru carac-

terizarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei şi ale evoluţiei acestora în perioada de tranziţie 

la economia de piaţă.  

        Metodele de înregistrare se bazează pe interviu,iar in jurnalul gospodăriei pe 

autoînregistrare şi pe interviu.Perioada de referinţă este luna calendaristică. Perioada de 

înregistrare va fi cuprinsă între ziua întâi a lunii de referinţă şi ziua a şaptea a lunii 

următoare. 

*Anchete asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO ) 

        Obiective: evaluarea populaţtiei active;sfera de cuprindere:persoanele de 

cetăţenie română. 

        Ancheta se realizează selectiv pe un eşantion reprezentativ pentru întreaga 

ţara:în prima treaptă au fost alese centrele de cercetare pe baza rezultatelor,iar treapta a 

doua locuinţele.Metoda de înregistrare este interviul;înregistrarea se face lunar. 

*Ancheta structurală în întreprinderi (ASI) 

        Obiective:  

 • să ofere informaţii pentru caracterizarea sistemului productiv şi comer-cial 

  • să constituie sursă fundamentală de date  

 • să ofere informaţii pentru actualizarea Registrului agenţilor economici şi 

sociali 

 • valorificarea prin studii şi analize de ramură şi sectoriale 

Sfera de cuprindere o reprezintă întreprinderile;eşantionul anchetei este Regis-trul 

agenţilor economici şi sociali (REGIS) 

        Programul anchetei este sub formă de întrebări în chestionarele anchetei: 

  1. general ASA-CG; 

  2. simplificat ASA-CS; 
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  3. pentru sectoarele neacoperite ASA-SN 

 

    Erorile de observare statistică controlul informaţiilor culese: 

        În procesul înregistrării datelor pot apare diferenţe între valorile reale şi cele 

înregistrate pe formular,care poartă denumirea de erori de observare. 

        Erorile de înregistrare se întâlnesc ca erori întâmplătoare şi erori sistematice. 

Erorile întâmplătoare de înregistrare provoacă abateri,în sensul măririi sau micşorării 

nivelului real al fenomenului;erorile sistematice de înregistrare produc abateri de regulă 

într-un singur sens de la realitatea observată. 

        Datele de masă,după ce au fost culese,se supus unui control calitativ şi canti-

tativ(poate fi făcut pe cale logică sau pe cale aritmetică). Alte metode de corectare a 

erorilor,când se constată o eroare de observare se recomandă repetarea înre-gistrării. 

 


