
1 Pirmoji paskaita.STATISTIKINIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS.�ioje paskaitoje nagrin
ejami klausimai:1. Supaºindinimas su dalyko programa ir svarbiausiomis s¡vokomis.2. I�vairiu� statistikinio tyrimo organizavimo aspektu� analiz
e.Kasdien mes susiduriame su dideliais informacijos srautais. I² tu� dideliu� srautu� mumssvarbi tik dalis informacijos. Tas pats pasakytina ir apie ekonominius (	ukio) rodiklius.Mes galime tyrin
eti ir steb
eti labai daug ir i�vairiu� rodikliu�. Tik ar jie visi svarb	us?Nor
edami suvokti ekonomikos raid¡, siekdami numatyti poky£ius mes turime sugeb
etisurinkti, apdoroti ir analizuoti tam tikrus duomenis. Tie duomenys gali b	uti tiek koky-biniai, tiek kiekybiniai.Apibr
eºimas 1.1. Statistika - tai mokslas apie informacijos rinkim¡, sisteminim¡, ana-lizavim¡ ir interpretavim¡.Prad
edami rinkti duomenis mes turime ai²kiai apibr
eºti, k¡ ºadame matuoti, ver-tinti, steb
eti. Kitas ºingsnis yra duomenu� gavyba. Kaip, i² kur, kokiu b	udu gausime(surinksime) duomenis? Suprantama, kad tyrimas negali apimti visu� galimu� atveju�, t.y. mes negalime apklausti visos populiacijos. Tai gali b	uti brangu, ilgai trukti ir pan.Tokiais atvejais apsiribojame tam tikros populiacijos dalies tyrimu, t. y. sudaromeimti�. Svarbu, kad imtis b	utu� reprezentatyvi. Pavyzdºiui, i�mon
e gaminanti lemputes,atlikdama lempu£iu� kokyb
es tyrimus, analizuoja tik tam tikros pagaminamu� lempu£iu�dalies parametrus.Apibendrindami duomenis mes pastebime bendr¡sias tendencijas. �iame etape patei-kiame surinktus duomenis gra�²kai ir pastebime b	udingus poºymius. Kitame etape turimei�vertinti duomenu� sklaid¡, numatyti, kokie veiksniai j¡ i�takoja. Galb	ut ta sklaida yranulemta kurio nors kintamojo, o gal ji t
era atsitiktin
e. Taip pat analizuodami duomenisturime nepamir²ti i�vertinti, ar jie tinkami, t. y. ar visi duomenys yra korekti²ki. Galb	utyra i²skir£iu�. Ar jos tikros (gal tik i�vedimo klaidos)?Prad
ekime nuo duomenu� aib
es sudarymo. Kaip jau min
ejome, tyrimui sudarome imti�.Daºniausiai imtis esti atsitiktin
e. Kaip jau min
ejome statistikos apibr
eºime, galime i²skirtikelis pagrindinius matematin
es statistikos uºdavinius:1) duomenu� rinkimas ir grupavimas pagal tam tikr¡ poºymi�,2) duomenu� matematinis apdorojimas (apra²omoji statistika),3) statistiniu� i²vadu� formulavimas (statistin
es analiz
es ir interpretavimo metodai).Kad ir koki� statistini� tyrim¡ planuojame atlikti, dirbti visuomet tenka pagal analogi²k¡schem¡. Pirmiausia apra²oma visu� nagrin
ejamu� objektu� aib
e. Po to i² jos atrenkamatyrimui tinkama objektu� aib
e, renkama informacija apie atrinktus objektus, ji tvarkoma,apdorojama ir daromos i²vados apie tirtus poºymius.Kaip parenkama tiriamoji aib
e?Apibr
eºimas 1.2. Visum¡ objektu�, nagrin
ejamu� pagal kiekybini� arba kokybini� poºymi�,vadiname populiacija.



Kaip esame uºsimin¦, paprastai atlikdami realius tyrimus negalime i²tirti visos po-puliacijos, nes tokie tyrimai b	utu� sunkiai realizuojami (begalin
es populiacijos) ir truktu�gana ilgai. Taigi daºniausiai tenka tirti tik tam tikr¡ populiacijos dali�.Apibr
eºimas 1.3. Populiacijos dalis, naudojama statistiniam tyrimui, vadinama imtimi.Imties elementus ºym
esime x1, x2, ..., xn, £ia n - imties didumas.Svarbiausias reikalavimas sudarant imti� � imties reprezentatyvumas. Tik sudar¦ reprezen-tatyvias imtis gal
esime daryti i²vadas apie vis¡ populiacij¡. Kyla klausimas � gal tiesioguºtenka sudaryti labai dideles imtis ir jos jau bus reprezentatyvios? Ai²ku, imties didumassvarbus, ta£iau i² tiesu� statistiniame tyrime svarbu ºinoti, kuri populiacijos dalis buvostebima. Tai nurodo imties koe�cientas K:
K =

n

N
· 100%,£ia N � populiacijos didumas, o n � imties didumas. Bet ne visada didesn
e imtis yra irlabiau reprezentatyvi. Paprastai imties didumas nustatomas taip:

n ≈

1

∆2 + 1

N

,£ia N � populiacijos didumas, ∆ � imties paklaidos dydis (≈ 0, 05), n � imties didumas.Reprezentatyvum¡ lemia ir imties sudarymo b	udas. Gali b	uti sudaromos tikimybin
es irnetikimybin
es imtys. Trumpai aptarsime ²ias imtis.I. Netikimybin
es imtys:1. Ekspertin
e imtis.Ji sudaroma atsiºvelgiant i� ekspertu� nuomon¦, tod
el apie jos objektyvum¡ irreprezentatyvum¡ visai negalime kalb
eti.2. Progin
e imtis.I� imti� i�traukiami pirmi pasitaik¦ populiacijos elementai. Suprantama, kad ir ²iimtis nebus reprezentatyvi.3. Kvotin
e imtis.�iuo b	udu sudarant imti� yra i² anksto nustatomos tam tikru� populiacijos daliu�kvotos. Ir v
el sunku kalb
eti apie tokios imties reprezentatyvum¡.II. Tikimybin
es imtys1. Paprastoji atsitiktin
e imtis.Ji sudaroma i² visu� populiacijos elementu�. Jei kiekvieno elemento tikimyb
epatekti i� imti� yra tokia pati, tai imtis daºnai atrenkama pagal atsitiktiniu� skai£iu�lenteles. Jei elementu� tikimyb
es priklausyti im£iai yra skirtingos, bet ºinomos,tai tur
esime nelygiu� tikimybiu� atsitiktin¦ imti�.2. Sistemingoji imtis.Sistemingoji imtis sudaroma taip: pagal populiacijos ir imties dydi� parenkamasi²rinkimo ºingsnis, visi elementai i²d
estomi i� eil¦ ir gautu ºingsniu parenkami i�imti�.



3. Lizdin
e (klasterin
e) imtis.Visa populiacija pagal tam tikr¡ poºymi� suskirstoma i� pana²ias grupes � lizdus.I² visu� lizdu� aib
es paprastosios atsitiktin
es imties b	udu atrenkama dalis. I� imti�pakli	una visi atrinktu�ju� lizdu� elementai.Yra ir daugiau im£iu� sudarymo b	udu�, o imtis apima tik populiacijos dali�, tai tokiu b	udugaunamas populiacijos parametro i�vertis yra su tam tikra paklaida. Ai²ku, kad sudar¦kit¡ imti� gausime ir kit¡ parametro i�verti�.Apibr
eºimas 1.4. Paklaida, gaunama d
el im£iu� kintamumo, vadinama atsitiktine pak-laida.Didinant imties didum¡, atsitiktin
e paklaida maº
eja.Apibr
eºimas 1.5. Paklaida, gaunama d
el nepakankamo imties reprezentatyvumo, vadi-nama sistemine paklaida.Populiacijos ir imties elementus sieja tiriamasis poºymis, kuri� matuodami imtyje,gauname dydi�, kintanti� kartu su imties nariais. Tai � kintamasis. Vadinasi imties duomenu�aib
e yra kintamojo reik²miu� aib
e. Kintamieji skirstomi i� kokybinius ir kiekybinius kinta-muosius.Apibr
eºimas 1.6. Kiekybiniai kintamieji � kintamieji, nurodantys tiriamojo poºymiodidum¡.Visus kiekybinius kintamuosius i²rei²kiame skai£iais. Kiekybiniai kintamieji skirstomii� diskre£iuosius ir tolydºiuosius.Apibr
eºimas 1.7. Kiekybiniai kintamieji, kurie gali i�gyti baigtini� arba suskai£iuojam¡skai£iu� reik²miu�, vadinami diskre£iaisiais.Apibr
eºimas 1.8. Kiekybiniai kintamieji, kurie gali i�gyti bet kokias reik²mes i² tamtikro intervalo, vadinami tolydºiaisiais.Apibr
eºimas 1.9. Kokybiniai kintamieji � kintamieji, apib	udinantys kokyb¦.Ai²ku, kad kokybiniai kintamieji skai£iais nei²rei²kiami. Su kokybiniais kintamaisiaisnegalimos ir aritmetin
es operacijos, ta£iau jie gali b	uti s
ekmingai koduojami. Koduojantkokybinio kintamojo reik²mes skaitmenimis, kintamojo prasm
e nekinta.Yra i²skiriamos keturios kintamu�ju� matavimo skal
es:1) pavadinimu�,2) rangu�,3) intervalu�,4) santykiu�.Aptarsime kiekvien¡ i² ju�.Pavadinimu� (nominalioji) skal
e. �ios skal
es kintamu�ju� pavyzdºiai: lytis, tautyb
e,m
egstamas litarat	uros ºanras, politin
es paºi	uros ir pan. Pavadinimu� skal
es kintamieji galib	uti grupuojami, koduojami (objektams priskiriami skai£iai). Grupuojant nominaliuosiuskintamuosius svarbu, kad:



1) visos grup
es skirtu�si,2) kiekvienas imties elementas patektu� i� vien¡ i² grupiu�.Rangu� (tvarkos) skal
e. Rangu� skal
es kintamu�ju� pavyzdºiai: i²silavinimas, socialin
e pad
etis,vieta pasiekimu� lentel
eje ir pan. �i skal
e naudojama tuomet, kai galima nustatyti objektu�tiriamo poºymio skirtumus ir pagal tai objektus i²rikiuoti i� eil¦. Ar didesnis skai£iusrei²kia didesni� tiriamo poºymio kieki�, priklauso nuo skai£iu� (rangu�) priskyrimo taisykl
es.Apibr
eºimas 1.10. Ranginiai ir nominalieji kintamieji vadinami kategoriniais kinta-maisiais.Intervalu� skal
e. Intervaliniai duomenys � skaitiniai. Naudodami intervalu� skal¦, galimekiekybi²kai i�vertinti skirtumus. Skirtumas tarp dvieju� ²ios skal
es kintamojo reik²miu�rodo, kiek daugiau (maºiau) matuojamo poºymio yra viename i² elementu�. Nulinista²kas intervalu� skal
eje yra laisvai pasirenkamas ir nerei²kia visi²ko matuojamos savyb
esnebuvimo. Intervaliniu� kintamu�ju� pavyzdºiai: laiko matavimai, testu� rezultatai ir pan.Santykiu� skal
e. Jei skal
eje yra objektyvus nulis, rei²kiantis visi²k¡ matuojamos savyb
esnebuvim¡, tai tokioje skal
eje apibr
eºtas ir reik²miu� santykis, kuris nuo matavimo vienetu�nepriklauso. Santykiu� skal
es kintamieji: 	ugis, svoris, amºius ir pan.Apibendrinkime.Turime tam tikr¡ mus dominan£i¡ problem¡, kuri¡ reikia spr¦sti, ta£iau mums tr	ukstainformacijos. Nor
edami gauti informacij¡ mes turime atlikti statistini� tyrim¡. Pirmiausianustatome tyrimo tiksl¡ ir apsibr
eºiame, k¡ mes steb
esime, kokius poºymius matuosime,parengiame dokumentus, reikalingus duomenu� rinkimui.Statistiniai steb
ejimai gali b	uti valstybiniai, ºinybiniai ir savaveiksmiai. Valstybiniaisteb
ejimai parengiami pagal statistikos darbu� program¡ ar LR vyriausyb
es pavedimuir atliekami vadovaujant statistikos departamentui. �inybiniai steb
ejimai atliekami LRministeriju�, departamentu�, tarnybu� sprendimu ir ju� nustatyta tvarka, ta£iau jie registruo-jami statistikos departamente. Savaveiksmiai tyrimai atliekami i�mon
ese, organizacijose ju�pa£iu� iniciatyva ir neregistruojami statistikos departamente.Steb
ejimo program¡ sudaro poºymiu� arba klausimu� visuma. Klausimai turi b	utiformuluojami ai²kiai ir kaip galima trumpiau. Taip pat turi b	uti parengta instrukcija,kaip reikia atlikti steb
ejim¡. Ji taip pat turi b	uti ai²ki ir trumpa. Kiekvieno tyrimo metuturi b	uti ai²kiai apibr
eºta steb
ejimo trukm
e. Mus domina kokybi²ki ir patikimi duomenys,tod
el statistinio tyrimo metu svarb	us tiek parengiamieji, tiek organizaciniai darbai.


