
TV. MIHAJLOV: 

A S T A T I S Z T I K A ELMÉLETÉNEK KÉRDÉSEI* 

A statisztika a Szovjetunióban a szocialista népgazdaság állami irányí
tásának egyik fontos eleme, a termékek társadalmi termelésének, cseréjének 
és elosztásának fejlesztésére vonatkozó tervek végrehajtása ellenőrzésének 
eszköze. A statisztikai vizsgálódásnak a szocialista gazdaság fejlődését jel
lemző adatai segítik a népgazdaság fejlődési távlatainak megállapítását , s 
alapul szolgálnak az állami tervezés számára . 

A statisztikának a szocializmusban elfoglalt nagy jelentőségét az magya
rázza, hogy a statisztika a népgazdasági számvitel egész rendszerének, — 
ennek, a szocialista gazdasági rendszer valamennyi ágában az összes válla
latok tevékenységének társadalmi szocialista ellenőrzését biztosító eszköznek 
— vezető alapja. 

A statisztikának a Szovjetunióban elfoglalt nagy szerepe meghatározza 
azokat a magas követelményeket is, amelyeket a Szovjetunióban a statisz
tika területén az elméleti munka iránt támasztanak. 

A statisztikai elméleti munka területén azonban komoly hiányosságok 
vannak. A statisztika elméletének számos alapvető, elvi kérdése tekintetében 
még mindig helytelen, hibás nézetek fordulnak elő. 

Ilyen helytelen nézeteket tartalmaz Sz. G. Sztrumilin akadémikusnak 
„A statisztika tudományként való meghatározásának kérdéséhez" címen a 
Vesztnyik Sztatyisztyiki 1952. évi első számában közzétett cikke. 

A cikk rámutat arra, hogy a szovjet statisztikusok között van egy csoport, 
amelyben túlnyomórészben „a katedra teoretikusai" foglalnak helyet, akik 
felszámolják „ . . . a statisztikát, mint önálló t u d o m á n y t . . . " 1 A „katedra" 
említett „teoretikusai" számára . . . a statisztika csupán módszer, éspedig 
univerzális m ó d s z e r . . . " (u. o.). A statisztika tá rgyának ilyen meghatáro
zása mellett, mint helyesen jegyzi meg Sztrumilin akadémikus „ . . . é p p e n 
annak konkrét társadalmi-gazdasági tartalma és gyakorlati jelentősége 
vész el" (u. o.). 

A „katedra teoretikusai" nézeteinek Sztrumilin akadémikus által adott 
kritikai értékelése igen érdekes, mert maga a bírálat szerzője egyike azok
nak a szovjet elméleti statisztikusoknak, akik évek során át munkáikban a 
statisztika „univerzális" jeleritőségét bizonyították, azaz lényegében „mód
szertudománynak" tartották. 

Sztrumilin akadémikus „A statisztika tudományként való meghatározá
sának kérdéséhez" c. cikkében alapjában véve nem mondott le régi nézetei
ről, amely szerint a statisztika tárgya mind a társadalomban, mind a termé
szetben előforduló változóságok. 

• Vesztnyik Sztatyisztyiki , 1952, 3. sz., 32—38. old. — A vita so rán közölt cikk; 
1 Vesztnyik Sztatyisztyiki , 1952, 1. sz., 42. old. , és Statisztikai Szemle, 1952, 8 sz., 637. o ld . 



A cikk csupán az említett régi meggondolásokban előfordult „pontatlan
ságok" megengedését jegyzi meg. „A statisztikát, mint a változóság tudo
mányát vizsgálva — írja most Sztrumilin akadémikus, — hangsúlyozni kel
lett, hogy csupán a társadalmi jelenségek és folyamatok változásait vesszük 
figyelembe . . . " (48., i l l . 644. old.) 

Az említett cikk a statisztika elméletének alábbi három fontos kérdését 
érinti: 1. a statisztikának, mint társadalmi tudománynak tárgya, 2. a sta
tisztika módszere, 3. az úgynevezett „nagy számok törvénye". 

Természetes, hogy Sztrumilin akadémikus nem tudta helyesen megoldani 
ezeket a kérdéseket, minthogy nem mondott le régi nézeteiről. 

Az utóbbi évek alatt a statisztikusok között állandósult az a nézet, hogy 
a statisztika társadalmi, történeti tudomány, ami igen fontos állomás a régi, 
elavult, a szovjet statisztika további fejlődését akadályozó eszmék és elmé
letek ellen folytatott harcban. A statisztika marxista-leninista elméletének k i 
dolgozása azonban nem szorítkozhat csupán a tudomány tartalmának álta
lános meghatározására. Szükség van annak a tételnek materialista kifejté
sére, hogy a statisztika társadalmi tudomány, elsősorban e tudomány objek
tumának , tárgyának pontos meghatározása értelmében. A statisztika objektu
mának meghatározása, sajátos vonásainak tisztázása, amelyek, mint Sztálin 
elvtárs tanítja, mindennél fontosabbak a tudomány számára, lehetőséget nyújt 
azon tétel helyességének igazolására, hogy a statisztika tudomány, valamint 
a statisztika tudományának a többi társadalmi tudományok sorában elfoglalt 
jelentőségének meghatározására . A statisztika tárgyának ilyen materialista 
meghatározása nélkül nem lehet a statisztika által vizsgálandó jelenségek 
megismeréséhez, az ismeretszerzés statisztikai eljárásainak — amelyek ösz-
szességükben a statisztika módszerét alkotják — kidolgozásához vezető 
helyes utat megállapítani. Ha lemondunk arról, hogy pontosan meghatároz
zuk a statisztika tárgyának sajátosságát, ez lehetetlenné teszi a statisz
tika módszerének, egész elméletének tudományos kidolgozását, és az idealista 
és metafizikus ismeretszerzési elvek alkalmazása törvényszerűségének elisme
réséhez vezet. Ezt a következtetést igazoló, szemléltető példát nyújt az orosz 
polgári statisztika története. 

A múlt század régi orosz statisztikusai a statisztikát társadalmi tudo
mánynak minősítették, de nem tartották szükségesnek, hogy e tudomány tár
gyának pontos meghatározását megadják. Például Ju. Janszon professzor 
ismert tankönyvében azt állította, hogy , , . . . minden, ami a társadalomban 
történik, a maga egész sokaságában, a statisztika tárgyául szolgálhat". 2 

Anélkül, hogy a statisztika tárgyának pontos meghatározását megadta 
volna, Janszon professzor, a statisztikának a többi társadalmi tudományok
tól való különbségét idealista tételek alapján meghatározva, azt állította, hogy 
a statisztika jellemző tulajdonsága abban áll, hogy sajátos módszert használ, 
amelyet Janszon „numerikus módszernek" 3 nevezett. 

Az említett tétel további fejlődése, hogy a statisztikát módszere külön
bözteti meg a többi tudományoktól, hogy „a módszer alakítja ki a tudo
mányt", oda vezetett, hogy a polgári statisztikusok tagadták, hogy a statisz
tikában az ismeretszerzésnek meghatározott tárgya volna, tagadták a statisz-

2 Ju . Janszon: A statisztika elmélete, Petrograd, 1913, 1. old., oroszul. 
« U . o., 1. old. 



tika társadalmi jellegét és azt állították, hogy csupán különleges „statisz
tikai kutatási módszer" („statisztikai módszer") van, s , , . . . hogy a statisz
tika, mint önálló anyagi tudomány, nem létezik". 4 

Sztrumilin akadémikus hibának tekinti az elmélet területén a statisztika 
tárgya pontos meghatározásának mellőzését. Rámutatva arra, hogy egyes 
szovjet teoretikusok ezidőszerint is visszautasítják annak elismerését, hogy 
a statisztikának „bármilyen specifikus tá rgya" volna, megjegyzi „ . . . hogy 
ezek a teoretikusok, az univerzal izmus iránti lelkesedésben, magát a mód
szerről szóló tanítást olyan mértékben tűzdelik meg matematikával, hogy az 
statisztikából átalakul tiszta matematikává" (42., i l l . 637. old.). 

A statisztika története szemléltetően bizonyítja a marxizmus álláspont
jának helyességét, mely szerint minden tudománynak csak olyan feltételek 
mellett van joga az önálló létezésre, ha az ismeretszerzés sajátos, a többi 
tudományoktól megkülönböztetett objektumával (tárgyával) rendelkezik és 
amely szerint a tudománynak csupán ilyen materialista magyarázata nyújt 
lehetőséget számára, hogy elmélete és az ismeretszerzés eljárásainak összes
ségében kifejezésre jutó módszere összes kérdéseinek helyes, valóban tudomá
nyos megoldására képes legyen. 

Sztrumilin akadémikus azt állítja: „Az egyik tudománynak a vele 
szomszédos többi tudománytól való teljes e lha t á ro l á sához . . . elégtelen a 
tudományoknak a kutatás tárgya alapján való felosztása már csak azért is, 
mert egy és ugyanaz a tárgy, például a társadalom, az alkalmazott módsze
rek sajátosságaitól és a vizsgálat speciális feladataitól függően különböző 
oldalakról tanulmányozható" (44., i l l . 639. old.). 

Az ilyen állítás furcsasága szembetűnő. A „társadalmat" nem azért lehet 
és kell különböző oldalakról vizsgálni, mert különböző „megismerési módsze
rek" vannak, mint ezt Sztrumilin akadémikus állítja, hanem csupán azért, 
mert reálisan, objektíven, a valóságban minden egyes adott társadalom sok
rétű, sokoldalú. 

A tudománynak, a konkrét, objektíven adott jelenségeket vizsgálva, azok
nak összes jellemző oldalát, sajátosságait fel kell ölelnie. Következésképpen, 
minden egyes tudománynak nem egy, hanem a megismerési módszerek egész 
sorával kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik, hogy az adott jelenség
nek ne csak egy, hanem valamennyi oldalát vizsgálat alá vegye. Ez azonban 
azt jelenti, hogy az objektum egyes oldalainak vizsgálati módját, megközelí
tését meghatározó ismeretszerzési eljárások, a „módszer" alapján a tudomá
nyokat nem lehet felosztani. 

Maga Sztrumilin akadémikus szemléltető példát ad erre cikkében, azt 
állítva, hogy a „típusok szerinti csoportosítások módszere", a statisztika 
sajátos módszere, hasonlóképpen alkalmazható a csillagászat területén is. 

Sztrumilin akadémikus az összes tudományokat felosztja „...absztrakt 
tudományokra — amelyekben a logikai következtetés túlnyomó részben az 
általánosból történik az egyesre — és konkrét tudományokra, ahol az egyes 
megfigyelések és kísérletek alapján következtetnek az á l t a l á n o s r a . . . " 
(44., i l l . 640. old.) 

Ennek az elképzelésnek megfelelően az absztrakt tudományok adják 
meg a konkrét tudományok számára az összes megfigyelendő jelenségek 
lényegének meghatározását . Sőt mi több, a legabsztraktabb tudományok 
csoportja, amelyeknek tárgya, mint Sztrumilin akadémikus írja, maga a meg-

4 R. Orzsenckij: A matematikai statisztika t ankönyve , Petrograd, 1914, 1. old. , oroszul. 



ismerés, állapítja meg azokat a szabályokat, törvényeket, követelményeket, 
amelyeknek figyelembevétele nélkül „ . . . . egyetlen . . . megállapítás sem 
ismerhető el tudományosnak". (44., i l l . 640. old.) 

Ennek az elképzelésnek megfelelően az absztrakt tudományok adják meg 
a konkrét tudományok számára az összes megfigyelendő Jelenségek lénye
gének meghatározását . Sőt mi több, a legabsztraktabb tudományok csoportja, 
amelyeknek tárgya, mint Sztrumilin akadémikus írja, maga a megismerés, 
állapítja meg azokat a szabályokat, törvényeket, követelményeket, amelyek
nek figyelembevétele nélkül „ . . . e g y e t l e n . . . megállapítás sem ismerhető el 
tudományosnak" (44., i l l . 640. old.). 

A tudományoknak a „módszer szerint" történő, Sztrumilin akadémikus 
által védelmezett felosztásán alapszik az emberi gondolkodásnak két „önálló" 
szakaszra: az „analízisre" és „szintézisre" való régi, metafizikus és idealista 
felosztása. A gondolkodásnak ilyen felosztása teljesen meg van fosztva min
den objektív alaptól, mert „ . . . a gondolkodás éppen annyira áll tudattárgyak
nak elemeikre való szétbontásában, mint összetartozó elemeknek egységgé 
való egyesítésében. Analízis nélkül nincs szintézis." (F. Engels: Anti-Düh
ring, Moszkva, 1948. 40. old. oroszul és u. a. Szikra. Budapest, 1948. 41 old.) 

A marxizmus e tételének helyessége, objektivitása szemléletesen bizo
nyítható bármely statisztikai kutatás folyamatában. Ez a kutatás feltételezi 
az adott ország fejlődése vizsgálat alá vett társadalmi-gazdasági folyamata, 
e folyamat szakaszai és formái általános tar ta lmának t isztázása alapján az 
egyes, egyedi megnyilvánulásainak vizsgálatára, az egyes gazdaságok, vál la
latok, emberi cselekedetek „statisztikai megfigyelésére" való áttérést. Vizs
gálva, „gyűjtve" a szükséges adatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
egyes „egyedi" jelenségek politikai-gazdasági jellemzését megadjuk, a statisz
tikai kutatás ismét visszatér az „ál ta lános" vizsgálatához, a megfigyelt jelen
ségek egész tömegének együttes*jellemzéséhez. A statisztikai adatok „össze
sítése" és további feldolgozása eredményeképpen bármely statisztikai kutatás 
az emberek társadalmi-gazdasági élete vizsgált tényeinek „egész sokaságát" 
jellemző egyes részletek vizsgálatával fejeződik be. 

Bármely valóban tudományos megismerés (ismeretszerzés) mindig kon
krét, objektíven adott tárggyal van kapcsolatban. Tárgy nélkül nincs meg
ismerés. 

Sztrumilin akadémikus, lemondva a tudományoknak a megismerés t á rgya 
alapján való meghatározása és felosztása egyetlen lehetséges marxista útjá
ról, megfosztotta magát annak lehetőségétől, hogy a statisztika, mint társa
dalmi tudomány tar talmának helyes meghatározását , a statisztika sajátos t á r 
gyának tudományos meghatározását megadja. 

Sztrumilin akadémikus megkísérli, hogy a statisztikának mint tudomány
nak megkülönböztető vonásait a politikai gazdaságtannal való összehasonlí
tása útján megállapítsa. Azt tartja, hogy „ . . . a statisztika a közgazdasági 
tudományok körében, tervgazdaságunkban, a legkonkrétebb gyakorlati tudo
mányok közé tartozik, a politikai gazdaságtan viszont elméleti absztraktsá-
gával tűnik k i " (47., i l l . 643. old.). 

E meghatározás szerint az ismeretszerzés tá rgya a politikai gazdaság
tannál és a statisztikánál közös, egy és ugyanaz, a „módszer" és a „felada
tok" tekintetében azonban különböznek egymástól. A társadalmi-gazdasági 
jelenségek lényegének meghatározását megadja a politikai gazdaságtan . 
A statisztika a gazdasági élet jelenségeinek megfigyelésénél állítólag a poli
tikai gazdaságtan által megadott kész meghatározásokat használja fel. 



Sztrumilin akadémikus kineveti a „gyakorlati szakembereknek" azt az 
állítását, hogy a statisztikai kutatás folyamatában minden oldalra kiterjedően 
vizsgálni kell a társadalmi-gazdasági viszonyokat. 

, ,A társadalmi viszonyok minden oldalra kiterjedő közgazdasági elemzé
sét — állítja, — pedig már régen megadták a marxizmus zseniális klassziku
sai. Az egyszerű statisztikus számára . . . nem marad más, mint hogy a köz
gazdasági tudomány régen ismert dolgait ismételgesse és azokat a gyakor
latban „számszerű adatokkal" „illusztrálja". (43., i l l . 639. old.) 

Sztrumilin akadémikusnak azok a megállapításai , hogy a statisztikának 
nincsen szüksége az általa megfigyelt társadalmi-gazdasági jelenségek min
den oldalra kiterjedő vizsgálatára, mélységesen hibásak és egyenes úton a 
statiszika mint tudomány jelentőségének tagadásához vezetnek, mert ha a 
tudomány csupán azzal foglalkozik, ami már ismeretes, amit már ismernek, 
akkor „ . . . megszűnik bármely tudomány, mert annak feladata éppen az, hogy 
kutassa, amit mi nem ismerünk" {Marx és Engels Művei, 1931, X I V . kötet, 
503. old., oroszul.). 

Ha a politikai gazdaságtan feladata, Sztrumilin akadémikus véleménye 
szerint „ . . . a közgazdasági jelenségek'kölcsönös összefüggéseinek és köl
csönhatásainak elméleti e l e m z é s e . . . " (46., i l l . 642. old.), azaz a jelenségek 
minőségi oldalának vizsgálata, akkor a statisztika számára nem marad m á s 
feladat, mint a jelenségek mennyiségi oldalának, a jelenségek közötti mennyi
ségi arányoknak vizsgálata, annak meghatározása, hogy „ . . . ezeknek a köl
csönhatásoknak és tendenciáknak milyen eredője alakult ki a konkrét törté
nelmi időpont ellentmondó körülményei k ö z ö t t . . . " (u. o.). 

Ezáltal tagadja a statisztikának mint önálló tudománynak jelentőségét. 
Valóban, ha a vizsgált jelenségek minden oldalra kiterjedő elemzését az absz
trakt-logikai következtetésekre „alapozott" „absztrakt taudományok" meg
adják, akkor a jelenségek mennyiségi mérése az összes „konkrét" tudományok 
és nem egyedül a statisztika különleges, szükségszerű funkciójává válik. Ez 
azt jelenti, el kell ismernünk, hogy a statisztika mint önálló, külön tudomány, 
nem létezik. A „statisztika" Sztrumilin akadémikus „elméletének" megfelelően 
csak annyira lehetséges, mint az „absztrakt tudományok". 

Sztrumilin akadémikus „nem kevesebb, mint egy tucat önállóvá lett tudo
mányág, szakstatisztika' létezéséről" beszél. 

Ezeknek a „statisztikai ágaknak" nincs sajátos tárgyuk, ezek, mint 
Sztrumilin akadémikus elismeri, csupán egyéb tudományok módszertani kiegé
szítői. 

„A statisztikai tudományágak a maguk összességében, — írja Sztrumi
lin akadémikus, — felölelik az egész társadalmat a közgazdasági bázistól a 
felépítményig magukban foglalva a társadalmi fejlődést meghatározó összes 
termelőerőket. A többi rokon közgazdasági tudományoktól nem a tárgy tekin
tetében, hanem csupán a módszer és a feladatok és néha a kuta tás köre tekin
tetében különböznek" (49., i l l . 645. old.). 

Miután Sztrumilin akadémikus a tudomány törvényszerű létezésének 
meghatározásánál lemondott a marxista kritériumról, amely szerint minden 
tudománynak sajátos objektummal kell rendelkeznie és a statisztikát „mérési 
tudománynak" nyilvánította, a „statisztika" fogalmának tartalmai kövekeze-
tesen az ismeretszerzés „módszerének" fogalmára vezeti vissza, azaz a saját 
maga által elítélt és szavakban elvetett elgondolásához fordul vissza és a 
statisztika tárgyának nem tekint mást, mint a „statisztikai módszerről" szóló 
tanítást. 



A Sztrumilin akadémikus által kifejtett hibás tételek egész sokasága 
okozta azt, hogy a statisztika tárgyának a cikk végén adott általános meg
határozása nélkülöz minden tudományos tartalmat. A statisztika objektuma, 
illetve tárgya, írja Sztrumilin akadémikus, „ . . . a társadalommal foglalkozó 
többi tudományokkal együtt, az emberi társadalom, fejlődésének é s termelő
erői bővített újratermelésének folyamatában, a termelés társadalmi viszonyai 
és a társadalom szociális-kulturális színvonala szempontjából. A politikai 
gazdaságtantól eltérően, amely a társadalmi formák gazdasági bázisa fejlő
désének alapvető törvényszerűségeit vizsgálja, a stat iszt ika. . . nemcsak a 
bázist öleli f e l . . . , hanem az ezen a bázison alapuló társadalmi felépítménye
ket is (például, a népművelési statisztika, az egészségvédelmi statisztika, a 
bírósági-bűnügyi statisztika, stb.), sőt az olyan elemeket is, amelyek általá
ban nem tartoznak sem a bázis, sem a felépítmény fogalmába, mint maga a 
népesség, természeti kincsek és technikai erőforrások; ezeket a társadalom 
termelőerőinek fogalmába egyesítik és a népességstatisztika, a szakszerve
zeti, a pártstatisztika, a természeti erőforrások statisztikája, a felszerelések 
statisztikája, az új technika bevezetésének statisztikája, stb. tárgyat alkot
ják" (49—50., i l l . 646. old.). 

Az idézett meghatározásból következik, hogy a statisztikának nincs joga 
arra, hogy sajátos tárggyal rendelkező tudománynak tartsák, hogy a statisz
tika a „többi tudományokkal együtt" az összes társadalmi jelenségeket a tár
sadalom összes oldalait vizsgálja. Valóban, a „bázist" vizsgálják a politikai 
gazdaságtan és a többi gazdasági tudományok. A „felépítményt", azaz a 
társadalom politikai, jogi, vallási, művészeti, filozófiai nézeteit és a megfelelő 
politikai, jogi és egyéb intézményeket úgyszintén az egyéb tudományok sora, 
nevezetesen a jogtudomány, művészettörténet, irodalomtudomány, stb., stb. 
vizsgálja. 

Ha megvizsgáljuk a fent idézett meghatározást , akkor a statisztika a 
többi társadalmi tudományokhoz viszonyítva úgy tűnik fel, mint „univerzá
lis tudomány". Szükség van-e azonban az „univerzális statisztikára", amikor 
vannak olyan más tudományok, amelyek ugyanazokat az objektumokat vizs
gálják, amelyeket Sztrumilin akadémikus meghatározása szerint a statiszti
kának is vizsgálnia kell? Aligha adhat valaki erre a kérdésre pozitív választ. 

Sőt, ha a statisztikát — mint régen — az ismeretszerzés különleges 
„statisztikai módszerének" tekintjük, amelynek, mint Sztrumilin akadémikus 
írja, „az emberi társadalom a sajátos tárgya", akkor az ilyen értelmezés 
esetében is a statisztikával „együtt" rendelkezésre áll egy másik már magá t 
igazolt társadalmi tudomány — a történelmi materializmus, amely a dialek
tikus materializmus tételeinek a társadalmi élet vizsgálatára való kiterjesz
tését jelenti. 

A statisztikának, mint „a társadalmi élet összes oldalait" vizsgáló uni
verzális társadalmi tudománynak létezése nem bizonyítható, nem tar tható 
tudományosan megalapozottnak. 

Meg kell jegyezni, hogy a statisztika tá rgyának Sztrumilin akadémikus 
által adott meghatározása még egy hibás állítást tartalmaz. 

A statisztika objektumának vizsgált meghatározása azt mondja, hogy a 
természeti kincsek és a technikai erőforrások „a statisztika tárgyát képezik". 
Ez az állítás ilyen általános formában természetesen helytelen, mert a 
természeti kincsek és technikai erőforrások önmagukban véve nem a statisz
tikának, hanem más tudományoknak tárgyai . 



Milyen sajátos megismerési tárgya van a statisztikának mint társadalmi, 
történeti tudománynak, milyen sajátos tulajdonságai vannak ennek a tá rgy
nak, amelyek e tudomány önálló létezését igazolják? 

A statisztika mint a modern államok (országok) gazdasági rendszerét 
és ennek fejlődését az adott helyen és adott időben vizsgáló tudomány ala
kult ki és létezik. 

A statisztikának pontosan ilyen értelmezését adta Wil l iam Petty (1623— 
1687), akit Marx a statisztika feltalálójának nevezett. A klasszikus polgári 
politikai gazdaságtan atyja nagy vonásokban határozta meg a statisztika, 
illetve, mint ő nevezte, a „politikai aritmetika" tartalmát: „Tanulmányok a 
föld terjedelméről és áráról a népességről, az épületekről, a mezőgazdaságról , 
a manufaktúráról, a kereskedelemről, a halászatról , a kézműiparosokról, a 
tengerészekről, katonaságról, valamint az állami bevételekről, kamatokról, 
adókról, a jövedelem növelésének módjáról, a nyilvántartásról, a bankokról; 
az emberek vagyonának meghatározásáról , a tengerészek számának növeke
déséről; a miliciáról, a kikötőkről, az ország állapotáról, a hajókról, a tenger 
feletti uralomról, stb. Mindezeket ál talában minden egyes ország tekintetében 
megvizsgáljuk . . ." 5 

Az egyes államok (országok) gazdasági rendszerében a statisztika a 
politikai gazdaságtan ismeretszerzési objektumától eltérő, sajátos ismeret
szerzési objektummal rendelkezik. 

A politikai gazdaságtan az anyagi javak társadalmi termelésének és 
elosztásának törvényeit vizsgálja az emberi társadalom fejlődésének külön
böző fokain. A statisztika az egyes országok, az egyes államok gazdasági 
rendszerének fejlődését vizsgálja összes jellemző konkrét sajátosságaikkal 
együtt. A bázis ilyen megosztott vizsgálatának szükségességét az indokolja, 
hogy „ . . . ugyanaz a gazdasági alap — t. i . fő feltételeiben ugyanaz — 
számtalan különböző tapasztalati körülmény, természeti feltétel, különböző 
faji viszonyok, kívülről jövő történelmi hatások, stb. következtében végtelen 
sok változatot és fokozatot mutathat megjelenésében, amit csak e tapasz
t a l a t i i g adott körülmények elemzése útján lehet megérteni" (Marx: A tőke, 
1950, III. kötet, 804. old., oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1951. 858. old.) 

Lenin a statisztikáról beszélve, rámutat arra, hogy statisztika nélkül 
ma nem fejthető ki csak valamelyest is komolyan „A modern államok gazda
sági rendszerét és ennek fejlődését érintő számos kérdés . . . " (Lenin MűVei, 
16. kötet, 391. old., oroszul és Lenin: Az agrárkérdésről, II. kötet, Szikra, 
Budapest, 1950, 86. old.) 

Ahhoz, hogy a modern államok gazdasági rendszerét jellemző jelensé
geket kifejezzük, „a számok, mértékek, súlyok" segítségéhez kell folyamod
nunk. 

Emellett a pontos, számszerű kifejezés csupán a bázishoz tartozó tár
sadalmi jelenségek tekintetében lehetséges és nem az összes társadalmi jelen
ségek tekintetében, amint ezt Sztrumilin akadémikus bizonyítani igyekszik. 
A bázis jelenségeinek a felépítmény jelenségeitől való ezt az eltérését teljes 
vi lágossággal hangsúlyozta Marx, amikor rámutatott arra, hogy a ter
melés gazdasági feltételeinek anyagi tartalma természettudományos pon
tossággal meghatározható, amit nem lehet elmondani a felépítmény jelen
ségeiről (lásd: Marx: A politikai gazdaságtan bírálatához, Moszkva, 1932. 
46. old. oroszul). 

б W. Petty: Közgazdaság i és statisztikai munkák , 1940, 154. old., oroszul. 



Figyelembe kell venni, hogy a statisztika, az ország gazdasági rend
szerét vizsgálva, azt minden oldalra kiterjedően tanulmányozza és felöleli 
a felépítménynek a bázisra gyakorolt hatását visszatükröző jelenségeket is. 

Az adott állam gazdasági rendszerét vizsgálva a statisztikának az azt 
körülvevő jelenségekkel való összefüggésben, az azt körülvevő jelenségek
től való feltételezettségében kell tanulmányoznia, azaz feltétlenül figyelembe 
kell vennie a termelés és szállítás technikájában, a társadalmi termelés föld
rajzi alapjában, a más államokkal kialakult gazdasági kapcsolatokban, a 
népesség nemzetiségi összetételében és sűrűségében bekövetkezett vá l tozá
soknak a gazdasági rendszerre gyakorolt befolyását. 

Következésképpen, a statisztika társadalmi tudomány, minthogy a 
modern államok gazdasági rendszerét és annak fejlődését tanulmányozza. 
Ezt a statisztika az egyes országok társadalmi termelésének az adott konkrét 
történelmi viszonyok között való vizsgálata útján oldja meg. 

A 
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