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Įvadas
Problemos formulavimas

Imčių teorijos metodų bendras uždavinys formuluojamas taip: turime (baigti-
nę) populiaciją ir reikia įvertinti visų populiacijos elementų kokios nors charakte-
ristikos (tiriamo kintamojo) parametrą (pvz. bendrą sumą), kai turime informaciją
tik apie imties elementus, t. y. tik apie dalį populiacijos elementų. Vertinimo stra-
tegiją nusako imties planas ir vertinimo taisyklė. Ieškoma viena ar kita prasme
geresnių strategijų. Disertacijoje nagrinėjamos strategijos skirtos ne visai populia-
cijai, bet tam tikroms mažoms sritims.

Terminas „maža sritis” naudojamas ne tik apibrėžti mažą geografinę sritį, to-
kią kaip apskritis, rajonas, bet ir mažą populiacijos dalį turinčią tam tikrą požymių
rinkinį (pavyzdžiui, norima sužinoti ką tam tikru klausimu galvoja vedę vyrai, ku-
rių amžius iki 25 metų). Tokių sričių vertinimas tampa vis svarbesne sritimi imčių
teorijoje. Taip yra dėl to, jog didėja valstybinio ir privataus sektoriaus poreikis
gauti kuo detalesnius statistinius rezultatus mažose srityse. Dauguma tyrimų nėra
vienkartiniai, bet yra atliekami periodiškai (kas mėnesį, ketvirtį, metus ir pan.).
Tokiu būdu yra sukaupiama daug papildomos informacijos apie populiacijos ele-
mentus. Galimybė panaudoti šią informaciją mažų sričių vertinimui ir yra nagrinė-
jama disertacijoje.

Taip pat nėra tokio tyrimo, kuriame nebūtų nepilnai užpildytų arba tuščių an-
ketų. Trūkstamos tyrimo kintamojo reikšmės yra vadinamos neatsakymais. Jei,
atliekant skaičiavimus, nėra atsižvelgiama į neatsakymus, įverčiai gali tapti pas-
linkti. Disertacijoje nagrinėjama kokią įtaką vienas ar kitas neatsakymų vertinimo
metodas daro mažų sričių vertinimo rezultatų tikslumui.

Darbo aktualumas
Rubin (1987), Särndal ir Lundstrom(2005) pasiūlė keletą neatsakymų vertini-

mo būdų, kurie leidžia pagerinti įvertinių tikslumą esant neatsakymams. Vis dėlto
šie metodai buvo nagrinėjami visai populiacijai arba didelei jos daliai. Neatsaky-
mų įtakos koregavimo metodai mažų sričių vertinimui nebuvo nagrinėjami.

Šiuo metu dauguma oficialiosios statistikos specialistų atliekamų tyrimų yra
pasikartojantys, t.y. atliekami kiekvieną mėnesį, ketvirtį ar metus. Tai reiškia, jog
daugumai populiacijos elementų galima gauti informaciją apie tą patį tyrimo kin-
tamąjį skirtingais laikotarpiais. Toks duomenų masyvas yra vadinamas paneliniais
duomenimis. Dažnai apie tą patį tyrimo elementą galima gauti papildomos infor-
macijos ne tik iš ankstesnių tyrimų, bet ir kitų šaltinių (Sodros, Mokesčių inspek-
cijos, Darbo biržos ir pan.). Tokios informacijos panaudojimas gali pagerinti ver-
tinimo strategijos kokybę lyginant su kitomis vertinimo strategijomis paremtomis
tik esamo tyrimo duomenimis. Ghosh ir Rao (1994) pabandė panaudoti ankstes-
nių tyrimų duomenis kuriant srities lygio (area level) modelius. Disertacijoje buvo
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siekiama sukonstruoti elemento lygio (unit level) modelius, kuriuos būtų galima
panaudoti ne tik įvertinių skaičiavimui, bet ir imties išrinkimui.

Imčių teorija yra pakankamai jaunas mokslas. Pirmieji rezultatai buvo gauti
po 1940 metų. Lietuvoje pirmieji darbai iš imčių teorijos buvo išleisti tik po 1991
metų. Šiandien imčių teorija yra plačiai naudojama įvairiuose tyrimuose, tačiau
imčių teorijos specialistai dažniausiai teigia, jog populiacija yra fiksuota. Diserta-
cijoje nagrinėjamas toks superpopuliacijos modelis, kuriame atsižvelgiama tiek į
elemento kitimą laike, tiek į atsitiktinumą, bet kartu išlaikant tam tikrą populiacijos
nekintamumą.

Tyrimų objektas

Tyrimo objektas yra vertinimo strategijos savybės, vertinant sumą mažose sri-
tyse. Vertinimo strategija vadinama imties plano ir įvertinio pora, tad tyrimo ob-
jektais galima vadinti imties planą, įvertinį, jo poslinkį ir dispersiją bei superpopu-
liacijos modelį naudojamą vertinant mažas sritis.

Darbo tikslas ir uždaviniai

Darbo tikslas yra naudojant artimus realiai populiacijai imties duomenis, ras-
ti geriausią, iš visų nagrinėjamų, vertinimo strategiją vertinančią mažas sritis ir
atsižvelgiančią į neatsakymus, bei pasiūlyti geriausią vertinimo strategiją pasikar-
tojantiems tyrimams.

Darbo tikslui pasiekti yra suformuluoti tokie uždaviniai:

1. Išanalizuoti kokie imties planai ir įvertiniai jau naudojami mažų sričių ver-
tinimui ir iš jų sudaryti galimas vertinimo srategijas.

2. Išanalizuoti kokie neatsakymų vertinimo metodai naudojami ir išsiaiškinti,
kurie iš jų yra tinkami vertinant mažas sritis.

3. Pasiūlyti tokį superpopuliacijos modelį, kuriame būtų atsitiktinumo ir ki-
timo laike elementai.

4. Surasti tinkamiausią mažų sričių vertinimo strategiją, kai tas pats tyrimo
kintamasis yra stebimas keletą kartų.

Tyrimų metodai

Superpopuliacijos modelis konstruojamas remiantis paneliniais modeliais. Taip
pat buvo taikomi apibendrinto regresinio įvertinio, sluoksninių imčių, subalansuo-
tų imčių planų ir kiti imčių tyrimų metodai. Apibendrintas tiesinis modelis ir em-
pirinis geriausias tiesinis įvertinys panaudoti nežinomų reikšmių apskaičiavimui.
Pagrindiniai rezultatai buvo gauti atliekant kompiuterinį modeliavimą, kuriame
naudoti realių tyrimų duomenys. Visi skaičiavimai atlikti naudojant SAS statistinį
paketą.
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Mokslinis darbo naujumas
1. Pasiūlytas paneliniais modeliais paremtas superpopuliacijos modelis, ku-

ris atspindi baigtinę populiaciją, kurios elementai gali turėti atsitiktinių
charakteristikų ir kisti laike.

2. Neatsakymų vertinimo metodų efektyvumas (savybės ar pan.) mažų sričių
vertinime kol kas nebuvo tyrinėtas.

3. Sukonstruotas modeliu paremtas imties planas ir naudojant modeliavimą
parodyta, jog daugeliu atveju jis yra pranašesnis už kitus imties planus.

4. Pasiūlyta metodologija kaip sudaryti geriausią strategiją iš galimų vertini-
mo strategijų pasikartojantiems tyrimams.

Praktinė darbo rezultatų reikšmė
Pasiūlyta metodologija geriausios vertinimo strategijos suradimui, kai turime

pasikartojančius oficialiosios statistikos tyrimus. Atskiras dėmesys mažų sričių
vertinimui yra skiriamas todėl, kad duomenų mažose geografinėse srityse poreikis
yra didelis. Tuo domisi ne tik vietinės valdžios institucijos, bet ir privatus sektorius
siekdamas išsiaiškinti investavimo, rinkodaros ypatybes tam tikrame regione.

Ginamieji teiginiai
1. Įvairūs donorų metodai nėra tinkami neatsakymų vertinimui mažose srity-

se.

2. Realios baigtinės populiacijos elementų atsitiktinumą ir priklausomybę nuo
laiko galima aprašyti naudojant panelinių duomenų modelį.

3. Apibendrintas regresinis (GREG) įvertinys, kuriame papildomas įrankis
naudojamas paprastosios regresijos modelis yra tinkamiausias, jei korelia-
cija tarp tyrimo kintamojo ir papildomo kintamojo yra didelė (daugiau nei
0,9).

4. Modeliu pagrįstas imties planas gali būti geriausias pasirinkimas, jei yra
daug papildomos informacijos iš ankstesnių tyrimų.

Darbo rezultatų aprobavimas
Disertacijos rezultatai paskelbti 6 straipsniuose ir pristatyti 11 mokslinių kon-

ferencijų, iš jų 2 tarptautinės.

Disertacijos struktūra
Disertaciją sudaro įvadas, 4 skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių są-

rašas ir autorės publikacijų sąrašas. Disertacijos apimtis 90 puslapių. Pagrindiniai
modeliavimo rezultatai pateikti 17 lentelių, taip pat buvo išnagrinėti 80 literatūros
šaltinių.
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1. Literatūros apie mažų sričių vertinimą analizė
Imties dydis mažose srityse dažniausiai būna toks mažas, jog, norint gauti

pakankamai tikslius rezultatus, naudojami modeliai. Modeliai, kurie naudojami
mažų sričių vertinimui skirstomi į srities lygio (area level) ir elemento lygio (unit
level) modelius. Pirmasis srities lygio modelis buvo sukurtas Fay ir Herriot (1979).
Jis buvo tobulinamas tokių mokslininkų kaip Ghosh, Rao, Singh. Tuo tarpu ele-
mento lygio modelis buvo sukurtas Battese (1988). Jį taip pat nagrinėjo Stukel,
Rao, Kleffe ir kiti mokslininkai. Disertacijoje taip pat nagrinėjamas elemento lygio
modelis. Skirtumas nuo kitų mokslininkų nagrinėtų modelių yra tas, jog nagrinė-
jamas modelis turi tiek atsitiktinumo, tiek kitimo laike elementų.

Mažų sričių vertinimo strategija turėtų neapsiriboti tik tinkamo įvertinio ar su-
perpopuliacijos modelio parinkimu. Reiktų taip pat atsižvelgti tiek į neatsakymų
tiek į imties plano įtaką. Visos populiacijos atveju šios temos buvo nagrinėjamos
Rubin, Särndal, Lundstrom, Royall, Deville, Tille ir kitų mokslininkų, tačiau mažų
sričių atveju literatūros šiomis temomis rasti nepavyko.

2. Mažų sričių vertinimo strategijos elementai
2.1. Sąvokos ir apibrėžimai

Tegul baigtinė populiacija yra U = {u1, u2,..., uN}. Ji sudaryta iš N elemen-
tų. Paprastumo dėlei populiacijos elementas uk sutapatinimas su savo indeksu k.
Tokiu būdu U = {1, 2,..., N}.

Kiekvienas populiacijos elementas turi du komponentus y(t) ir x(t). Kom-
ponentas y(t) nusako tyrimo kintamojo reikšmes laiko mommentu t, t = 1,2,...,
o komponentas x(t) = {x1(t), x2(t), . . . , xJ(t)} ∈ RJ – papildomų kintamųjų
reikšmes.

Populiacija yra padalinta įD sričių U (d), kuriose elementų kiekis yra žinomas
ir lygus N (d), kur d = 1, . . . , D. Srities indikatorius yra žymimas q(d)k , kuris lygus
1, jei elementas priklauso sričiai U (d), o visais kitais atvejais indikatorius yra lygus
0.

Tyrimo parametru yra pasirinkta suma populiacijos srityje TOT (d)(t) =

=
∑

k∈U(d) yk(t) =
∑

k∈U q
(d)
k yk(t), d = 1, . . . , D. Norint ją apskaičiuoti rei-

kia turėti visas nežinomo tyrimo kintamojo reikšmes nagrinėjamoje srityje, tačiau
praktikoje yra žinomos ne visos tyrimo kintamojo reikšmės. Dažniausiai dalies
elementų reikšmės yra sužinamos atliekant imčių tyrimus.

Imties vektoriumi S = (S1, S2, . . . , SN ) yra vadinamas atsitiktinis vekto-
rius, kurio elementai Sk identifikuoja kiek kartų elementas k pateko į imtį. Šio vek-
toriaus realizacija S(t) = (S1(t), S2(t), . . . , SN (t)) laiko momentu t yra vadina-
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ma imtimi. Tegul S(t) žymi visų galimų imčių rinkinį. Imties vektorius S (ir jo rea-
lizacija S(t)) apibrėžia į imtį išrinktų elementų rinkinį s = {k : k ∈ U, Sk ≥ 1}
(atitinkamai s(t) = {k : k ∈ U, Sk(t) ≥ 1}) ir į imtį neišrinktų elementų rinkinį
Uns = {k : k ∈ U, Sk = 0} (ir atitinkamai Uns(t) = {k : k ∈ U, Sk(t) = 0}).

Imties planu p(.) yra vadinamas S pasiskirstymas. Imties planas nusako tiki-
mybę su kuria kiekviena imtis gali būti išrinkta P(S = S(t)) = p(S(t)). Pirmos ir
antros eilės priklausymo imčiai tikimybės apibrėžiamos kaip πk(t) ir πkl(t), o im-
čiai be pasikartojimų galima apibrėžti ir imties svorius wk(t), kurie yra atvirkščiai
proporcingi priklausymo imčiai tikimybei wk(t) = π−1k (t), jei elementas priklau-
so imčiai ir lygūs 0 jei nepriklauso imčiai.

Disertacijoje nagrinėjami du skirtingi imties planai: paprastoji atsitiktinė imtis
be pasikartojimų (SRSWOR) ir toks imties išrinkimo metodas, kai elemento pri-
klausymo imčiai tikimybė yra proporcinga papildomo kintamojo reikšmei (πPS).
SRSWOR yra fiksuoto dydžio imties planas, kuriame laiko momentu t priklausy-
mo imčiai tikimybės yra konstantos:

πk(t) =
n(t)

N
, πkl(t) =

n(t)

N

n(t)− 1

N − 1
. (1)

πPS atveju priklausymo imčiai tikimybei yra teisinga proporcija πk(t)∞xk(t)
tam tikram x(t), kurio reikšmės yra žinomos visiems populiacijos elementams.

Daugeliu atveju imtis renkama naudojant sluoksniavimą. Tai reiškia, kad po-
puliacija U yra padalyta į H nesikertančių sluoksnių Uh, kuriuose yra Nh, h =
1, . . . ,H elementų. Kiekviename sluoksnyje imtis renkama atskirai neatsižvel-
giant į tai kaip imtis buvo renkama kituose sluoksniuose. Disertacijoje nagrinė-
jami šie imties planai: sluoksninė SRSWOR arba SSRSWOR ir sluoksninė πPS
arba SπPS.

2.2. Įvertinių tipai

Išrinkus imtį, tyrimo kintamojo y(t) reikšmės, priklausančios į imtį pateku-
siems elementams k ∈ s(t) laiko momentu t, yra įrašomos ir panaudojamos įver-
čiui skaičiuoti.

Įvertiniu yra vadinama taisyklė ar algoritmas, kuris nurodo kaip apskaičiuoti
tyrimo parametrą (nagrinėjamu atveju - sumą srityje). Tai atsitiktinis dydis, kurio
reikšmė priklauso nuo imties ir papildomos informacijos. Įvertinio realizacija tam
tikrai imčiai yra vadinama įverčiu. Tyrimo parametrui TOT (d)(t), įvertinys ir įver-

tis yra žymimi atitinkamai: T̂OT
(d)

(t) ir T̂OT
(d)

(t).
Disertacijoje yra nagrinėjami trys skirtingi įvertiniai: Horvico-Tompsono, api-

bendrintas regresinis ir modeliu pagrįstas įvertinys.
Naudojant Horvico-Tompsono (HT) įvertinį suma srityje apskaičiuojama to-
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kiu būdu:
T̂OT

(d)

HT (t) =
∑

k∈s(d)(t)

wk(t)yk(t). (2)

HT yra imties planu pagrįstas įvertinys, kurio dispersijos įvertinys lygus

v̂arp(T̂OT
(d)

HT (t)) =
∑

k∈s(d)(t)

1− πk(t)
π2
k(t)

y2k(t)+ (3)

+
∑

k∈s(d)(t)

∑
l ∈ s(d)(t)
l 6= k

πkl(t)− πk(t)πl(t)
πk(t)πl(t)

yk(t)yl(t)

πkl(t)
.

Apibendrinto regresinio (GREG) įvertinio bendroji formulė yra

T̂OT
(d)

GREG(t) =
∑

k∈U(d)

ŷk(t) +
∑

k∈s(d)(t)

wk(t)(yk(t)− ŷk(t)), (4)

kur ŷk(t) nusako įvertintą yk(t) reikšmę, kai žinomas superpopuliacijos modelis.
GREG įvertinys yra imties planu pagrįstas įvertinys, kuris kaip pagalbinį įrankį
naudoja modelį. Jo dispersijos įvertinys lygus

v̂ar(T̂OT
(d)

GREG(t)) =
∑

k∈s(d)(t)

∑
l∈s(d)(t)

(
1− πk(t)πl(t)

πkl(t)

)
×

× yk(t)− ŷk(t)
πk(t)

yl(t)− ŷl(t)
πl(t)

. (5)

Modeliu pagrįstas (MB) įvertinys yra

T̂OT
(d)

MB(t) =
∑

k∈U(d)\s(d)
ŷk(t) +

∑
k∈s(d)

yk(t). (6)

MB įvertinyje imties plano svoriai yra panaudojami tik apskaičiuojant modelio
koeficientus. Lyginant su imties planu pagrįstais įvertiniais, MB dažniausiai turi
mažesnę dispersiją, tačiau gali turėti didelį poslinkį.

2.3. Neatsakymų vertinimas
2.3.1. Neatsakymų vertinimas persvėrimo metodais

Tegul r(t) žymi elementų rinkinį, kuriam laiko momentu t visi elementai esan-
tys rinkinyje r(t) atsakė į klausimyną, o snr(t) į imtį patekusių, bet neatsakiusių
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elementų rinkinį.
Naudojant persvėrimo metodus tikroji priklausymo imčiai tikimybė yra pa-

keičiama į πk(t)κk(t), kur κk(t) žymi elemento k atsakymo tikimybę. Kadangi
atsakymo tikimybė praktikoje nėra žinoma, ji yra vertinama skirtingais metodais.
Populiariausias metodas vadinamas persvėrimo klasių metodu ir pasižymi tuo, kad
imtis yra suskirstoma į tam tikras nesikertančias klases g, g = 1, . . . , G, kuriose
atsakymo tikimybė yra vienoda:

κ̂k(t) =

∑
j∈rg(t) wj(t)∑
j∈sg(t) wj(t)

, k ∈ r(t). (7)

Kitas atsakymo tikimybės vertinimo metodas remiasi logistiniu regresijos mo-
deliu:

κ̂k(t) =
exp{B̂(t)zk(t)}

1 + exp{B̂(t)zk(t)}
, k ∈ r(t). (8)

Čia B̂(t) yra modelio koeficientų įverčiai gauti naudojant didžiausio tikėtinu-
mo vertinimo metodą, ozk(t) – kintamųjų, nusakančių atsakymo tikimybę, vekto-
riaus reikšmės.

Naudojant persvėrimo metodus nagrinėti įvertiniai pasikeičia taip:

T̂OT
(d)

HT,weight(t) =
∑

k∈r(d)(t)

ŵk(t)yk(t), (9)

T̂OT
(d)

GREG,weight(t) =
∑

k∈U(d)

ˆ̃yk(t) +
∑

k∈r(d)(t)

ŵk(t)(yk(t)− ˆ̃yk(t)) (10)

ir
T̂OT

(d)

MB,weight(t) =
∑

k∈U(d)\r(d)

ˆ̃yk(t) +
∑

k∈r(d)
yk(t). (11)

Čia r(d)(t) = r(t) ∪ s(d)(t), ŵk(t) = (πk(t)κ̂k(t))
−1 ir ˆ̃yk(t) yra įvertintos

reikšmės taikant tam tikrą superpopuliacijos modelį.

2.3.2. Neatsakymų vertinimas įrašymo metodais

Kiti neatsakymų vertinimo metodai remiasi tuo, kad į imtį patekusių, bet neat-
sakiusių elementų nežinomos reikšmės yra vertinamos, naudojant įvairius įrašymo
metodus. Įrašymai gali būti atliekami naudojant donorus arba modelius.

Donoru vadinamas toks elementas, kurio savybės yra artimiausios tam ele-
mentui, kurio praleista reikšmė yra pakeičiama donoro reikšme. Vienas iš me-
todų įrašyti praleistas reikšmes, yra suskirstyti imtį į tam tikras klases ir klasės
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viduje atsitiktiniu būdu parinkti elementus, kurių reikšmės įrašomos toje pačio-
je klasėje esantiems elementams, kurių reikšmės nėra žinomos. Toks metodas yra
vadinamas atsitiktinio donoro metodu. Kitas metodas yra vadinamas artimiausio
kaimyno metodu. Artimiausias kaimynas surandamas naudojant atstumo funkciją:

dkl(t) =
√∑J

j=1(xkj(t)− xlj(t))2, k ∈ s(t)\r(t), l ∈ r(t). To l elemento, su
kuriuo atstumas dkl(t) yra mažiausias, reikšmė yra įrašoma vietoj nežinomos k
elemento reikšmės.

Modeliais pagrįstas įrašymas remiasi tuo, kad vietoj praleistos reikšmės yra
įrašoma tam tikru modeliu įvertinta reikšmė. Dažniausiai yra naudojami įvairūs
regresiniai modeliai.

Tegul y∗(t) yra kintamasis, kurio reikšmės y∗k(t) yra lygios yk(t), jei k ∈ r(t),
ir yimp

k (t), jei k ∈ s(t)\r(t). Čia yimp
k yra tam tikru metodu įrašyta reikšmė. Tokiu

būdu nagrinėjami (2), (4) ir (6) įvertiniai yra lygūs

T̂OT
(d)

HT,imp(t) =
∑

k∈s(d)(t)

wk(t)y
∗
k(t), (12)

T̂OT
(d)

GREG,imp(t) =
∑

k∈U(d)

ŷ∗k(t) +
∑

k∈s(d)(t)

wk(t)(y
∗
k(t)− ŷ∗k(t)) (13)

ir
T̂OT

(d)

MB,imp(t) =
∑

k∈U(d)\s(d)
ŷ∗k(t) +

∑
k∈s(d)

y∗k(t). (14)

2.4. Modeliai mažose srityse
Pagrindinis mažų sričių vertinimo modelis teigia, kad elemento k tyrimo kin-

tamojo y(k) reikšmės yra susijusios su papildomų kintamųjų xk(t) reikšmėmis
tam tikru regresiniu modeliu:

yk(t) = xk(t)
′β(d)(t) + v(d)(t) + ek(t), k = 1,...,N, d = 1,...,D. (15)

kur v(d)(t) ∼ N (0, σ2
v(t)) yra nepriklausomi nuo ek(t) ∼ N (0, σ2

e(t)).
Disertacijoje nagrinėjamas apibendrintas modelis, kuris vadinamas panelinių

duomenų modeliu. Tokio tipo modelis yra pasirinktas todėl, kad tyrimo kintamasis
ir papildomi kintamieji yra laiko eilutės, tokiu būdu tiriamuoju laiko momentu T+
1 yra sukaupta daug papildomos informacijos iš ankstesnių tyrimų, kurią galima
panaudoti tinkamesnio modelio suradimui. Bendruoju atveju superpopuliacijos

12
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modelis gali būti užrašomas naudojant panelinį modelį:

y
k
(t) =β0,g(k)(t) + v0,k(t) +

J∑
j=1

[βj,g(k)(t) + vj,k(t)]xj,k(t)+

+

m∑
i=1

αi,g(k)µi(t) + εk(t), k ∈ U. (16)

Čia xj,k(t), j = 1, 2, ..., J , yra fiksuoti kintamieji, β0,g(k)(t), β1,g(k)(t), ...,
βJ,g(k)(t) yra nežinomi fiksuoti modelio koeficientai, kurie yra lygūs tam tikroje
grupėje g(k).

Grupės g(k) padalina populiaciją U į G nesikertančias grupes, kurios tam tik-
rais atvejais gali sutapti su sluoksniais arba sritimis.

Nežinomi atsitiktiniai modelio koeficientai yra žymimi v0,k(t), v1,k(t),..., vJ,k(t),
(vj,k(t) ∼ IID(0, λ20,g(k)(t)), g(k) = 1(k),...,G(k), j = 0,...,J .

Modelio paklaida yra žymima εk(t) (EM(εk(t)) = 0, varM(εk(t)) = ν2kσ
2,

∀k ∈ U ir covM(εk(t),εl(t)) = 0, kai k 6= l).
Reiktų pastebėti, kad modelio paklaida εk(t) ir atsitiktiniai modelio koeficien-

tai v0,k(t), v1,k(t),..., vJ,k(t) yra sąlygiškai nepriklausomi jei reikšmės xj,k(t),
j = 1, 2, ..., J , yra žinomos.

Komponentė
∑m

i=1 αi,g(k)µi(t) apibūdina laiko trendą, kurio struktūra pri-
klauso nuo ankstesnių duomenų.

3. Optimali vertinimo strategija
Optimali vertinimo strategija mažoms sritims gali būti gauta naudojant tokius

imties planus, kuriais yra išrenkamos subalansuotos imtys, arba konstruojant mo-
deliais pagrįstus imties planus.

3.1. Subalansuotos imtys
Tegul turime imtį S(t) iš n(t) elementų, kurios elementų rinkinys s(t) yra

poaibis populiacijos U iš N elementų. Imtis yra vadinama subalansuota imtimi,
jei papildomų kintamųjų vektoriui zk = (z1,k,..., zp,k, ..., zP,k)

′, galioja ši lygybė:

1

n

∑
k∈s(t)

zk(t) =
1

N

∑
k∈U

zk(t). (17)

13
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Jei imtis yra išrenkama atsitiktiniu būdu, tai kiekvienas elementas turi priklau-
symo imčiai tikimybę πk(t). Tokiu būdu subalansuota imtis tenkina tokią lygybę:∑

k∈s(t)

zk(t)

πk(t)
=
∑
k∈U

zk(t). (18)

Deville and Tille (2004) apibrėžė tokį subalansuotos imties plano apibrėžimą:
Imties planas p(·) yra subalansuotas, jei balansavimo kintamiesiems z1(t), ..., zP (t)
Horvico-Tompsono įvertinys (2) tenkina (18) lygybę.

Subalansuotų imčių privalumai yra šie:
1. Subalansuotas imties planas padidinima Horvico-Tompsono įvertinio tiks-

lumą.

2. Subalansuotas imties planas apsaugo nuo didelių ėmimo paklaidų.

3. Jei tyrimo kintamasis gerai apibūdinamas per papildomus kintamuosius,
tai subalansuotas imties planas apsaugo nuo neteisingo modelio parinki-
mo.

Beveik visi imties planai (išskyrus lizdinius imties planus) gali būti nagrinėjami
kaip atskiri subalansuoto imties plano atvejai. Pavyzdžiui, paprastoji atsitiktinė
imtis yra subalansuota pagal priklausymo imčiai tikimybę, o sluoksninė paprastoji
atsitiktinė imtis – pagal sluoksnio indikatorių.

Yra keletas rekomendacijų kaip pasirinkti balansavimo kintamuosius:
1. Balansavimo kintamieji turi gerai koreliuoti su tyrimo kintamuoju.

2. Balansavimo kintamųjų neturi būti per daug.

3. Balansavimo kintamieji neturi tarpusavyje gerai koreliuoti.
Vieną iš metodų kaip išrinkti subalansuotą imtį pasiūlė Deville ir Tille (1998 ir
2004). Šis metodas yra vadinamas Kubo metodu. Kubo metodas yra patogus tuo,
kad:

1. Priklausymo imčiai tikimybės yra tikslios.

2. Balansavimo lygtys yra kiek įmanoma teisingos.
Kubo metodas yra suprogramuotas tiek SAS/IML, tiek R programose ir yra laisvai
prieinamas Neuchatel universiteto puslapyje.

3.2. Modeliu pagrįstas imties planas
Vis tik subalansuotos imtys tam tikrais atvejais gali turėti trūkumų:
1. Jei balansavimo kintamujų reikšmės daugiau nebekoreliuoja su tyrimo kin-

tamojo reikšmėmis.

2. Jei tam tikros sritys yra labai mažos.
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Tokiais atvejais siūloma naudoti modeliu pagrįstą imties planą, kuris susideda iš
trijų žingsnių:

1. Superpopuliacijos modelio sukonstravimo naudojant informaciją prieina-
mą prieš imties išrinkimą ir modelio koeficientų apskaičiavimo.

2. Modelio paklaidų dispersijų apskaičiavimo kiekvienam populiacijos ele-
mentui.

3. Imties plano p(.) konstravimo remiantis apskaičiuotomis paklaidų disper-
sijomis.

Paskutiniame žingsnyje gali būti naudojama sluosninė imtis, kurios kiekviename
sluoksnyje yra renkama paprastoji atsitiktinė imtis (šiuo atveju sluoksniai yra su-
daromi atsižvelgiant į modelio paklaidų dispersijas) arba imtis, kurios priklausymo
imčiai tikimybės yra proporcingos modelio paklaidų dispersijoms.

4. Modeliavimai naudojant realius duomenis
Visuose kompiuteriniuose modeliavimuose naudojami realūs duomenys gauti

iš Lietuvos statistikos departamento. Tai ketvirtiniai paslaugų tyrimo duomenys,
gauti nuo 2005 iki 2009 metų, kur tyrimo kintamasis yra įmonių pajamos, o pa-
pildomi kintamieji: darbuotojų skaičius įmonėje, pvm duomenys iš Mokesčių ins-
pekcijos, regiono ir įmonių klasifikavimo indikatoriai. Tokie duomenys pasirinkti
todėl, kad panašaus tipo tyrimai yra atliekami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse,
panašus ryšys tarp kintamųjų gali būti aptinkamas daugelyje tyrimų, be to duome-
nys nėra homogeniški, todėl atskirose srityse galima tirti gana skirtingus atvejus.
Taigi nagrinėjama populiacija yra gana tipinė, bet kartu apimanti įvairius atskirus
atvejus.

Modeliuojant buvo renkama po 1000 įvairaus tipo imčių, kuriose buvo verti-
nama 120 sričių. Rezultatai buvo lyginami skaičiuojant įverčių absoliutų santykinį
poslinkį ir santykinę vidutinę kvadratinę paklaidą.

Modeliavimu buvo siekiama ištirti šiuos uždavinius:

1. Ištirti kaip elgiasi skirtingo tipo įvertiniai esant skirtingiems imties pla-
nams.

2. Ištirti kaip elgiasi modeliu pagrįsti įvertiniai ir įvertiniai naudojantys mo-
delį kaip papildomą įrankį esant skirtingiems superpopuliacijos modeliams.

3. Ištirti kaip kinta įvertinių savybės didėjant neatsakymų kiekiui ir juos ver-
tinant skirtingais metodais.

4. Ištirti kaip elgiasi skirtingo tipo įvertiniai esant skirtingiems subalansuo-
tiems imties planams.
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5. Ištirti kaip kinta įvertinių savybės esant neatsakymams bei naudojant su-
balansuotus imties planus.

6. Ištirti kaip kinta įvertinių savybės naudojant modeliu pagrįstus imties pla-
nus.

Modeliavimo rezultatai parodė, kad:
1. Imties planu pagrįsti įvertiniai yra apytiksliai nepaslinktieji, net esant ma-

žam imties kiekiui. Tuo tarpu modeliais pagrįsti įvertiniai yra paslinkti, ir
poslinkis gali būti toks didelis, kad santykinė vidutinė kvadratinė paklai-
da modeliais pagrįstų įvertinių gali būti didesnė nei imties planu pagrįstų
įvertinių.

2. Superpopuliacijos modelio konstravimas naudojant panelinius modelius ir
jo panaudojimas vertinant sumos įvertinius mažose srityse dažniausiai pa-
gerina įvertinių savybes (poslinkis ir dispersija tampa mažesni) lyginant su
modeliais, kurie konstruojami naudojant tik paskutinės imties duomenis.

3. Superpopuliacijos modeliai, kuriuose įtraukiami atsitiktiniai koeficientai
pagerina modeliais pagrįstų įvertinių savybes lyginant su modeliais, ku-
riuose visi koeficientai yra fiksuoti. Imties planu pagrįstiems įvertiniams
atsitiktinių koeficientų panaudojimas dažniausiai reikšmingo įvertinių sa-
vybių pagerėjimo neduoda.

4. Visi įvertiniai gali tapti paslinktieji, jei atsiranda neatsakymų. Poslinkis
šiuo atveju priklauso nuo neatsakymo lygio: kuo jis didesnis, tuo poslinkis
didesnis. Imties planu pragįstiems įvertiniams poslinkis auga greičiau nei
modeliu pagrįstiems įvertiniams.

5. Vertinant neatsakymus mažose srityse reiktų vengti naudoti donorų meto-
dus. Geriau naudoti persvėrimo metodus arba modeliais pagrįstus įrašymo
metodus.

6. Naudojant subalansuotus imties planus svarbiau yra parinkti tinkamas pri-
klausymo imčiai tikimybes, negu parinkti tinkamą balansavimo kintamųjų
kiekį. Visų tipų įvertiniams geriausi rezultatai gauti naudojant subalansuo-
tą imties planą, kurio priklausymo imčiai tikimybės yra tokios pačios kaip
SSRS imties plano, lyginant su kitaip subalansuotais imties planais.

7. Naudojant subalansuotus imties planus optimali vertinimo strategija yra ta,
kurioje naudojamas apibendrintas regresinis (GREG) įvertinys.

8. Modeliavimo rezultatai leidžia teigti, kad esant neatsakymams įvertinių
savybės išlieka tokios pačios tiek naudojant subalansuotus imties planus,
tiek jų nenaudojant, t.y. įvertiniai lieka paslinkti ir donorų metodai nėra
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tinkami neatsakymų vertinimui mažose srityse.

9. Modeliu paremtiems įvertiniams geresni rezultatai buvo gauti naudojant
modeliu pagrįstą imties planą, kai priklausymo imčiai tikimybės yra pro-
porcingos paklaidų dispersijai, lyginant su modeliu pagrįstu imties planu,
kuriame populiacija padalinama į sluoksnius pagal modelio paklaidų dydį,
o sluoksniuose renkama paprastoji atsitiktinė imtis. Imties planu pagrįs-
tiems įvertiniams rezultatai buvo vienodi su abiem modeliais pagrįstais
imties planais.

10. Naudojant modeliu pagrįstus imties planus geriausia vertinimo strategi-
ja yra ta, kurioje naudojamas apibendrintas regresinis įvertinys, kuriame
kaip papildomas įrankis naudojamas panelinis modelis su fiksuotais koe-
ficientais ir laiko komponente. Jei vis tik pasirenkamas modeliu pagrįstas
įvertinys, tai į panelinį modelį taip pat reikėtų įtraukti ir atsitiktinius koe-
ficientus.

Bendrosios išvados

1. Išanalizavus naudojamus imties planus ir įvertinius modeliavimo rezultatai
parodė, jog vertinant mažas sritis svarbu tinkamai parinkti ne tik įvertinį,
bet ir imties planą bei superpopuliacijos modelį.

2. Ne visi neatsakymų vertinimo metodai, kurie yra naudojami visos populia-
cijos neatsakymų vertinimui, yra tinkami vertinant mažas sritis. Vertinant
neatsakymus mažose srityse reiktų vengti naudoti donorų metodus. Geriau
naudoti persvėrimo metodus arba modeliais pagrįstus įrašymo metodus.

3. Modeliavimo rezultatai leidžia teigti, jog augant neatsakymu lygiui imties
planu pagrįstiems įvertiniams poslinkis paprastai auga greičiau nei mode-
liu pagrįstiems įvertiniams.

4. Realios baigtinės populiacijos elementų atsitiktinumą ir priklausomybę nuo
laiko galima aprašyti naudojant panelinių duomenų modelį. Tokie mode-
liai labiau tinkami negu modeliai, kurių parametrai yra randami naudojant
tik paskutinės imties duomenis.

5. Naudojant subalansuotus imties planus svarbiau yra parinkti tinkamas pri-
klausymo imčiai tikimybes, negu parinkti tinkamą balansavimo kintamųjų
kiekį. Modeliavimo rezultatai parodė, jog visų tipų įvertiniams geriausia
naudoti subalansuotą imties planą, kurio priklausymo imčiai tikimybės yra
tokios pačios kaip paprastosios atsitiktinės sluoksninės imties, lyginant su
kitaip subalansuotais imties planais.
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6. Disertacijoje pasiūlytas modeliu pagrįstas imties planas gali būti geriausias
pasirinkimas, jei yra daug papildomos informacijos iš ankstesnių tyrimų.
Modeliavimo rezultatai leidžia teigti, kad geriausia vertinimo strategija yra
ta, kurioje naudojamas modeliu pagrįstas imties planas bei apibendrintas
regresinis įvertinys, kuriame kaip papildomas įrankis naudojamas pane-
linis modelis su fiksuotais koeficientais ir laiko komponente. Jei pasiren-
kamas modeliu pagrįstas įvertinys, tai į panelinį modelį taip pat reikėtų
įtraukti ir atsitiktinius koeficientus.
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SMALL AREA ESTIMATION

Formulation of the problem
A general task of survey sampling is formulated such way: a finite population

is given and it is needed to estimate some parameter (for example, population to-
tal) for study variable, when the information about the values of a study variable
is know not for all elements. An estimation strategy is a pair of sample design and
estimator. It is searching the better strategies in one or other way. In this disserta-
tion a strategies are analyzed not for all population, but for the small areas.

The term “small area” and “local area” are commonly used to denote a small
geographical area, such as a county, a municipality or a census division. They may
also describe a “small domain”, i.e., a small subpopulation such as a specific age-
sex-race group of people within a large geographical area. Such area estimation is
becoming important in survey sampling due to a growing demand for reliable small
area statistics from both public and private sectors. A lot of surveys are carried out
not once, but from time to time, thus a huge dataset of auxiliary information is
stored. The possibility to use this information for improvement of small area esti-
mation is analyzed in this dissertation.

Also there is no survey, that there was no nonresponse. The estimates become
biased if there is no nonresponse adjustment done. In this dissertation the effect of
different nonresponse adjustments methods are analyzed in the case of small area
estimation.

Topicality of the work
The nonresponse occurs in all surveys. It decreases the estimator’s accuracy,

thus several methods of nonresponse adjustments are developed by Rubin (1987)
and Särndal and Lundstrom (2005). However these methods are used just for esti-
mating the parameters of the whole population or large domain. To the best of our
knowledge, the influence of nonresponse for small area estimation is not analyzed.
Naturally it is desirable to examine this influence at least using simulation tech-
nique.

Nowadays, official statistics repeats the same surveys from year to year, so
for most of the population elements it is possible to get information for the same
variable in several time periods. It means that for many surveys individual data for
some objects are known for at least one previous time point. We will call this panel-
type data even when it is not a part of the design. Also, in some cases it is possible
to use information collected from the other sources (tax offices, jobcenters, etc.).
Such datasets of a large amount of auxiliary information might improve the quality
of the estimation strategy as compared with a strategy based on the current sam-
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ple alone. Ghosh and Rao (1994) have already applied this kind of information
to construct area level model for estimating small area estimations. Naturally it is
desirable to construct an unit level model and to use it not only in the estimation
stage, but also for the sample design construction.

The survey sampling is quite a new science. The first results were developed
after 1940. In Lithuania, the first work from survey sampling was published just
after 1991. Today the survey sampling are widely used in all kind of the surveys,
however treating a population as fixed still prevails in the theory of survey sam-
pling. In the dissertation, an attempt to develop a superpopulation model which
takes into account both dynamics and randomness of population elements as well
as the finiteness of the population (and hence, a sampling design) is made.

Research object
The research object is properties of the estimating strategies for small area

totals with the aim of their improvement. Thus the objects of interest are: sample
designs, estimators, their bias, variance and superpopulation models used in the
small area estimation.

The aim and tasks of the work
The aim of the dissertation is, using real survey data, to find the best population

total in small areas estimating strategy, including nonresponse adjustment, among
the set of available strategies, and to propose a methodology for the best strategy
selection in real regular (repeated) surveys.

Let us state the following problems:
1. To review sample designs and estimators already used in small area esti-

mation and to form a set of estimating strategies to be compared.

2. To review nonresponse adjustment methods and to examine what of these
methods are best for small area estimation.

3. To propose a superpopulation model for a finite population with random
and varying in time elements.

4. Research of optimal strategy for small area estimation in the case when the
same variables are measured from time to time.

Applied methods
The superpopulation model is based on panel data models. Also generalized

regression (GREG), stratified samples, balanced sampling design and other sur-
vey sampling methods are applied. General linear model and empirical best linear
unbiased predictor (EBLUP) provide predictions for nonsampled elements and es-
timators for their variances. The main results are obtained by computer simulations
based on a real survey data. All calculations are performed using SAS software.
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Scientific novelty
1. The proposed superpopulation model based on panel data models enables

one to represent a finite population with both random and varying in time
elements.

2. The effect (properties and etc.) of nonresponse adjustment methods in
small area estimation were not studied.

3. A model-based sample design for repeated surveys is constructed and it
is demonstrated using real survey data that in most of the cases it works
better than the other sampling designs.

4. A methodology of best strategy selection for repeated surveys is proposed.

Practical value of the work results
A methodology of best strategy selection for small area estimation in repeated

surveys of official statistics is proposed. The stress on small area estimation is
made because of increasing demand of reliable statistics at lower geographic and
NACE levels, especially from local governments and from businesses, in order to
make investment, marketing, and location decisions that depend on knowledge of
local areas.

Statements presented for defence
1. Donors methods for nonresponse adjustment in the case of small area esti-

mation should not be used.

2. Panel data models can be used to represent randomness and time variabi-
lity in real finite populations.

3. It was revealed that in the cases when there is auxiliary variable well corre-
lated with study variable (correlation coefficient is more than 0.9) the best
strategy is to use simple regression model as the assisted tool for GREG
estimation.

4. It is demonstrated by computer simulations using real survey data that in
the cases where a large amount of auxiliary information from the past is
available the model-based sample design might be the best choice.

Approval of the work results
On the topic of dissertation there were 6 papers published in scientific journals.

The results were presented at 11 scientific conferences, of which 2 – international.

The scope of the scientific work
The scientific work layout consists of introduction, four chapters, conclusions,

references and lists of authors publications. The total scope of the dissertation is
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90 pages, 17 tables, 80 items of reference.
The first chapter is the literature overview, which presents the other authors re-

sults on the topic of the dissertation. All the results are divided into three separate
parts: models in small area, nonresponse adjustment, estimation strategy. Thus, the
results of this dissertation are new, because there is no literature that combines all
these parts.

The main notations and definitions used in this dissertation are presented in
the second chapter. Also this chapter is dedicated for the estimators, nonresponse
adjustment methods and the main models which can be used in small area estima-
tion.

The different researches of optimal strategy are presented in the third chapter.
Here the balance sample and model-based sample design are introduced.

The simulation results, which show the performance of the different small
area estimators in the case of nonresponse and comparison of different estimation
strategies are presented in the fourth chapter.

General conclusions

1. The analysis and simulation results using known sample designs and es-
timators showed that for small area estimation it is important to choose
not only right estimator, but and the sample design and superpopulation
model.

2. Not all nonresponse adjustment methods, which are used in population
level, can be used and in small area level. For small area estimation it is
suggested to use re-weighting or imputation using models, but not real
donor imputation methods.

3. Simulation results showed, that the bias for design-based estimators in-
creases quicker than for model-based estimators when response rate de-
creases.

4. Panel data model can be used to describe element’s randomness and de-
pendence on time in real finite population. Such type models are more use-
ful than the models, which coefficients are estimated just using the current
sample data.

5. Using balance sample it is more important to choose right inclusion prob-
abilities than the right number of balanced variables. Simulation results
showed, that for all types of estimators it is better to use such balance sam-
ple, where inclusion probabilities are the same as stratified simple random
sample, compared with other balanced samples.

6. The proposed model-based sample design might be the best choice, if a
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lot of information from previous researches are available. Simulation re-
sults showed, that the best estimation strategy might be where model-based
sample design and GREG estimator are used. Here a panel data model with
fixed-effects and time component should be used as assisted tool for GREG
estimator. Still, if the model-based estimator is considered, the panel data
model with random-effects and time component should be used.
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