
��

�
��

��
��

��
�	


	�
��

	�
�

��
��

��
��

��
	�

�	�
�

�������	�
����	 ���
���	����������
�

Constantin Anghelache
Profesor universitar doctor

Georgeta Vintilã
Profesor universitar doctor

Mãdãlina Dumbravã
Doctorand

Academia de Studii Economice Bucureºti

Abstract. There are two major types of data sources that can be used when a phenomenon or a
variable is investigated: the population and the sample. Based upon the sample, various facts concern-
ing the entire population can be deduced; this process is called statistical inference. A major problem
of the inference is the variability.
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Ori de câte ori dorim sã observãm sau sã investigãm un
fenomen sau o variabilã, existã douã tipuri fundamentale
de surse de date pe care ar trebui sã le utilizãm.  În primul
rând, ar trebui sã avem acces la populaþie (colectivitate
definitã în sens statistic). Înþelegem prin aceasta sã avem
acces la toate observaþiile  posibile, trecute, prezente ºi
viitoare, cu privire la variabila de interes. Eºantionul
reprezintã cel de-al doilea tip de surse de date cu care
ne-am putea întâlni. Pe baza eºantionului de care dispunem,
trebuie sã deducem fapte în legãturã cu populaþia din care
s-a prelevat eºantionul. Acest proces este cunoscut sub
denumirea de inferenþã statisticã.

În ansamblul tuturor problemelor legate de inferenþa
statisticã, una majorã este cea privind variabilitatea
eºantionãrii. Înþelegem prin aceasta  cã diferitele
eºantioane vor conduce la rezultate diferite.

Când prelevarea eºantionului se face de o anumitã
manierã, variabilitatea de selecþie urmeazã un model
sistematic. Aceste eºantioane  trebuie sã fie aleatorii.

Despre un eºantion de mãrimea n se spune cã este
aleatoriu, atunci când orice combinaþie de n unitãþi ale
unei populaþii are ºanse egale de a intra în  eºantionul
care este prelevat.

�� Distribuþia mediilor de selecþie are media �, ºi
dispersia �2 . Aceasta înseamnã E(X) =��ºi Var(X) = �2.
Dispersia este pur ºi simplu o mãsurã a gradului în care
câºtigurile muncitorilor individuali sunt dispersate sau
„împrãºtiate” în raport cu media lor, ��.

 ��ºi �2 sunt cunoscute sub denumirea de parametri ai
populaþiei. Aceºtia sunt mãrimi fixe dar, de regulã,
necunoscute.

Am notat media populaþiei ºi variaþia cu aceleaºi
simboluri ca ºi în cazul utilizãrii mediei ºi variaþiei unei
distribuþii probabilistice. Aceasta se datoreazã faptului cã,
în condiþiile unei populaþii atât de mari, putem interpreta
frecvenþa relativã cu care survine un anumit nivel de câºtiguri
ca fiind o probabilitate. Populaþia poate fi consideratã a fi
analoagã cu o distribuþie probabilisticã pentru variabila  X.

Sã presupunem cã din populaþia respectivã se extrage
un eºantion aleatoriu de n  muncitori. Aceasta se exprimã
sub forma:

    
�

�
�

�
�

� ,

în care X
i 
reprezintã câºtigurile muncitorului i din cadrul

eºantionului, iar suma acoperã toate valorile i.
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Un singur eºantion extras din populaþie poate
reprezenta o medie de eºantion 

�� . Dar diferitele eºantioane
conduc la rezultate diferite, astfel cã un al  doilea eºantion
ar putea sã indice 

�� , un al treilea 
�� ,  un al patrulea

�� etc. Imaginaþi-vã o situaþie în care foarte multe, poate
mii de eºantioane, toate de aceeaºi mãrime, n, au fost extrase
din aceastã singurã populaþie. În astfel de condiþii ar putea
deveni posibil sã se construiascã o distribuþie de frecvenþe
relative pentru 

�
� , media unui eºantion aleatoriu de

mãrime n. De exemplu, o medie de 
�

�  poate apãrea cu o
frecvenþã relativã de n

i
. Deoarece s-au extras mai multe

eºantioane, astfel de frecvenþe relative pot fi interpretate
ca probabilitãþi. Putem afirma, de exemplu, cã  poate sã
aparã de n

i
 ori, cu probabilitatea pr

i
. În acest mod, este

posibil sã se construiascã o distribuþie de probabilitate
pentru 

�
� .

Distribuþia probabilisticã pentru 
�

�  este cunoscutã sub
denumirea de distribuþie a mediei  de selecþie pentru un
eºantion aleatoriu de mãrime n. Distribuþiile de selecþie de
acest fel au o importanþã crucialã în inferenþa statisticã.

Desigur, în practicã, distribuþiile de selecþie sunt rareori
construite de o manierã empiricã. În mod normal, se extrage
un singur eºantion.

� Dacã un parametru al populaþiei este necunoscut existã
douã modalitãþi prin care acesta poate fi estimat. În primul
rând, putem estima respectivul parametru printr-o singurã
valoare (estimare punctualã) sau, în al doilea rând, putem
specifica un interval în cadrul cãruia suntem siguri cã se
gãseºte parametrul real.

Estimãrile punctuale sunt exprimate printr-o singurã
valoare. De exemplu, am putea estima media câºtigurilor
lunare ale salariaþilor din comerþul cu amãnuntul la o

valoare � . De fapt, modalitatea evidentã de a estima o
medie necunoscutã a populaþiei, �, constã în a cunoaºte

media eºantionului � . Existã un avantaj din utilizarea

estimatorului � . ªtim cã E( � ) = �. Aceasta înseamnã cã,
dacã am fi extras „mai multe” eºantioane din populaþie,
am fi putut obþine o distribuþie de selecþie ºi „în medie”,
am fi obþinut a valoare egalã cu valoarea realã, dar
necunoscutã a lui �.  Deºi în practicã extragem numai un
eºantion, este important sã apreciem cã nu existã nicio
eroare sistematicã sau interferenþã în procedura de estimare.

Deoarece E( � ) = �, se spune cã �  este un estimator
punctual nedeplasat pentru �.

De asemenea, vor exista situaþii când dorim sã estimãm
o dispersie a populaþiei, ó2. Estimarea punctualã evidentã
pentru ó2  este aceeaºi cu dispersia datã de formula:

� ���

�

��
�

�
��

�

De exemplu, având datele cu privire la câºtigurile lu-
nare ale unui eºantion aleatoriu format din n unitãþi, folosim
pur ºi simplu expresia aferentã dispersiei unui set de n

numere. Problema privind n2 constã în aceea cã, similar lui

� , valorile pentru eºantioane diferite for fi ºi ele diferite ºi
se poate demonstra cã:

� � ��� �
�� �

�
�

�

�
��

În acest caz, dacã s-ar fi extras „mai multe” eºantioane
atunci v2  ne-ar fi dat o valoare mai degrabã mai micã decât
valoarea realã a lui �2. De aceea, în acest caz, existã o
tendinþã sistematicã spre eroare, iar despre  v2 se spune cã
este un estimator punctual deplasat pentru �2.

Pentru a depãºi aceastã problemã a interferenþei, �2 este,
în mod normal, estimatã prin relaþia:

� ���
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Aceasta datoritã faptului cã s2 = [n/(n – 1)]v2, astfel cã:
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Astfel, s2 devine o estimare punctualã nedeplasatã
pentru �2.

� Uneori se va pune problema cã un singur numãr, sau
estimare punctualã, pentru un parametru nu este suficient.
Este posibil sã vrem sã specificãm  într-un fel ºi nivelul de
încredere care se regãseºte în estimarea noastrã. Una dintre
cãile pentru a realiza acest lucru constã în a încerca sã
gãsim un „interval” de valori în cadrul cãruia suntem
„convinºi în proporþie de 95%” cã se regãseºte respectivul
parametru. Abordãm aceastã problemã considerând media
populaþiei, �,  în felul urmãtor:

Sã presupunem cã dorim sã gãsim un interval de valori

cuprinse între � + E  ºi � - E, astfel încât, înainte de a
extrage eºantionul, existã o probabilitate de 0,95 ca
intervalul stabilit în cele din urmã sã includã parametrul
necunoscut �.

Deoarece � , respectiv eºantionul mediei, este un
estimator nedeplasat al parametrului �, a-l plasa în
centrul intervalului pe care îl cãutãm capãtã sens. E este
pur ºi simplu o expresie, sau formulã, pe care trebuie sã
o gãsim.

Dacã eºantionul este mare, atunci ºtim din teoria

referitoare la limita centralã � cã  este N(�, �2/n). Prin
urmare, putem spune cã:

�

�
�

��

��
�  urmeazã o distribuþie N(0,1)

Utilizarea tabelelor  distribuþiei normale indicã faptul
cã:

Pr(-1,96 < Z < 1,96) = 0,95

Utilizând 
�

�
�

��

��
�  pentru substituirea lui Z în for-

mula de mai sus ajungem la expresia:
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Ultima relaþie se mai poate scrie ºi sub forma:

���	�
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Constatãm cã am gãsit exact ceea ce cãutam: un inter-
val care sã garanteze cu probabilitatea de 0,95 cã va  conþine
valoarea necunoscutã �.  Expresia E pe care am cãutat-o

este de fapt egalã cu ���
�� � .
Intervalul pe care l-am obþinut este denumit, în mod

normal, intervalul de încredere de 95% pentru �.

Singura problemã în legãturã cu acest interval constã

în aceea cã E = ���
�� � depinde de valoarea � care, ca ºi
�, este o necunoscutã. În practicã, atunci când se calculeazã
un interval de încredere, � trebuie sã fie înlocuit prin s,
abaterea standard a eºantionului. Prin urmare, intervalul
mare de încredere, 95%, al eºantionului se poate rescrie

sub forma �� � , sau:

�

�
� �
���

Este posibil sã dorim sã fim „mai mult de 95%
confidenþi” asupra faptului cã intervalul nostru va conþine
valoarea �. Pentru a modifica nivelul de încredere, folosim
valoarea corespunzãtoare din tabelul distribuþiei normale
standardizate. Pentru a garanta un interval de încredere
99%, înlocuim valoarea de 1,96  cu 2,58 ºi obþinem:

�

�
� ����

Odatã stabilite expresiile de bazã, intervalele de
încredere sunt uºor de calculat. De exemplu, dacã, în cazul
nostru, un eºantion de mãrimea n = 80 ar trebui sã conducã
la o medie , cu s = 94, atunci, la un interval de încredere
95% rezultã:


��	���
	

��
�
����� ���

Cheia acestei probleme rezidã în a ne aminti cã diferitele

eºantioane vor conduce la diferite medii �  ºi la diferite
abateri standard, s. Prin urmare, diferitele eºantioane vor
prezenta diferite intervale de încredere. Dacã s-ar extrage
mai multe eºantioane, 95% dintre aceste intervale ar
conþine necunoscuta �, dar 5% nu ar conþine-o. Intervalele
diferã de la eºantion la eºantion, dar � este fix.

Dupã cum vom vedea, adesea calculãm intervale de
încredere pentru parametri ai populaþiei alþii decât media
�. Totuºi, procesul este întotdeauna similar cu cel prezentat
mai sus.

Abaterea standard a distribuþiei de selecþie a unui esti-
mator este cunoscutã sub denumirea de eroare standard a
estimãrii.

De exemplu, eroarea standard a estimãrii pentru �  este

���
�

�� , respectiv abaterea standard a distribuþiei sale

de selecþie. La o estimare punctualã nedeplasatã datã ºi, cu
condiþia ca distribuþia sa de selecþie sã fie simetricã,
intervalele de încredere sunt de forma:

Estimare punctualã(valoare criticã) ± (eroarea stan-
dard a estimãrii)

„Valoarea criticã” este luatã din tabelele de valori de
distribuþie, cum ar fi tabelul distribuþiei normale
standardizate.

Vor exista situaþii când, în loc de a dori sã estimãm un
parametru al populaþie, am putea fi interesaþi sã stabilim
dacã acest parametru ia sau nu o anumitã valoare.

În primul rând, formulãm aºa-numita ipotezã nulã, con-
form cãreia media câºtigurilor  populaþiei nu a crescut în
anul precedent.

Aceasta presupune cã � este în continuare egal cu �  .
O ipotezã nulã este notatã, de regulã, prin H

0
. Astfel, avem:

Ipoteza nulã H
0
 : � = 540  (nicio modificare)

A se reþine cã valoarea � este media populaþiei în  anul
iniþial considerat.

În faza urmãtoare formulãm ipoteza alternativã, notatã
prin H

A, 
care acoperã toate alternativele rezonabile la cea

nulã H
0
. Întrucât anii consideraþi au fost inflaþioniºti, vom

face abstracþie, pentru moment, de posibilitatea ca
respectivele câºtiguri sã fi scãzut ºi adoptãm ca alternativã
ipoteza cã acestea au crescut:

Ipoteza alternativã H
A
: � > 540  (creºtere a câºtigurilor)

Problema devine astfel una de a alege între H
0 
 ºi H

A,

respectiv între ipoteza nulã ºi cea alternativã. Trebuie sã
facem acest lucru pe baza informaþiilor date de un eºantion
de mãrime n = 100.

Odatã eºantionul extras, vom cunoaºte valoarea mediei

eºantionului, � . Este evident cã a respinge ipoteza nulã
H

0
, conform cãreia câºtigurile nu au crescut, 

 
capãtã sens

dacã se dovedeºte cã �  are o valoare „mai mare”  decât
valoarea din anul precedent.  O întrebare importantã în

context se referã la cât de mare trebuie sã fie �   înainte de
a respinge H

0 
ºi de a accepta alternativa H

A
, conform cãreia

câºtigurile populaþiei au crescut.
Un instrument de care dispunem pentru a soluþiona

aceastã problemã este Teorema Limitã Centralã. Întrucât
eºantionul nostru este unul relativ mare, ºtim cã distribuþia

mediilor de selecþie pentru �  urmeazã o distribuþie
normalã, N(�,�2/n).
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Cantitatea  ( � - 540/ � ����  este cunoscutã  sub
denumirea de  test statistic (TS). Punctul crucial referitor la
acest test statistic este dat de faptul  cã are o distribuþie
N(0,1) numai atunci când ipoteza nulã H

0
 este adevãratã.

Dacã H
0
 nu este adevãratã, ci falsã, atunci relaþia nu se va

verifica, deoarece � nu va lua altã valoare decât 540 RON.
Dupã cum se poate observa, distribuþia normalã

standardizatã sau N(0,1) este centratã în jurul valorii zero.

Dacã ipoteza nulã este adevãratã, în condiþii H
0
 existã o

mare probabilitate ca TS sã ia o valoare în jurul valorii
zero. Dacã ar lua o valoare diferitã de zero, atunci vom fi
înclinaþi sã ne îndoim de faptul cã H

0
 este adevãratã. Dacã

H
0
 este falsã, nu existã niciun motiv pentru care TS nu ar

trebui sã ia o valoare depãrtatã de zero. Prin urmare, testul
statistic oferã un mijloc de „testare” a mãsurii în care H

0

este adevãratã.
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