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Metaduomenų atnaujinimas

2.1
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Metaduomenų patvirtinimo data
Paskutinė metaduomenų sklaidos data
Paskutinio metaduomenų atnaujinimo
(peržiūros, patikros) data

3

Statistinės informacijos apžvalga

3.1

Statistinės informacijos aprašymas (pagrindinės charakteristikos, paskirtis)

Lietuvos statistikos departamentas (LSD)
Lietuvos bankas (LB)
LSD: Statybos ir investicijų statistikos skyrius
LB: Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnyba,
Statistikos departamentas, Išorės statistikos skyrius
LSD: Elena Blynaitė
LB: Svetlana Šilgalienė
LSD: Skyriaus vedėjo pavaduotoja
LB: Skyriaus viršininkė
LSD: Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius
LB: Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius
LSD: elena.blynaite@stat.gov.lt
LB: ssilgaliene@lb.lt
LSD: (8 5) 236 4622
LB: (8 5) 268 0410
LSD: (8 5) 236 4869
LB: (8 5) 268 0426
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04

Tyrimo tikslas – parengti statistinius duomenis,
reikalingus mokėjimų ir tarptautinių investicijų
balansams sudaryti; skelbti statistinę informaciją apie
tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje ir Lietuvos
tiesiogines investicijas užsienyje pagal šalis,
ekonominės veiklos rūšis, teikti statistinę informaciją

Eurostatui ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius;
Mokėjimų balanso žinynas (BoP Vademecum).
Šalies ūkis
Tiesiogine užsienio investicija (TUI) laikoma tokia
investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai
ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp
tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio
investavimo įmonės. 10 procentų balso teisių
pripažįstama kaip žemutinė riba, nuo kurios tiesioginis
užsienio investuotojas turi galimybę dalyvauti valdant
tiesioginio investavimo įmonę. Užsienio investicija,
mažesnė kaip 10 procentų balso teisių, priskiriama ne
tiesioginėms,
o
portfelinėms
investicijoms.
Tiesioginėms užsienio investicijoms priskiriamas ne tik
pirminis kapitalo investavimas, bet ir visos vėlesnės
ekonominės operacijos tarp tiesioginio investuotojo ir
tiesioginio investavimo įmonės.
Sukauptosios TUI – iki tam tikros datos sukauptos
TUI, rodančios tikrąją laikotarpio pabaigos TUI būklę.
TUI srautas – naujos tam tikro laikotarpio investicijos.
Lietuvos įmonė arba Lietuvoje veikiantis užsienio
įmonės filialas
Įmonės, turinčios užsienio kapitalo, ir įmonės, turinčios
tiesioginių investicijų užsienio įmonėse.
Šalis
Nuo 1997 m.
–
Mln. EUR
Ketvirtis

3.2

Naudojami klasifikatoriai

3.3
3.4

Sektorinė aprėptis
Apibrėžtis (-ys)

3.5

Statistinio stebėjimo vienetas

3.6

Statistinė (tiriamoji) visuma

3.7
3.8
3.9

Geografinė aprėptis
Laiko aprėptis
Bazinis laikotarpis

4
5
6

Matavimo vienetas (-ai)
Ataskaitinis laikotarpis
Instituciniai įgaliojimai

6.1

Teisės aktai ir kiti susitarimai

6.2

Apsikeitimas statistiniais duomenimis
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Konfidencialumas (teisės aktai, užtikrinantys statistinių duomenų
konfidencialumą)

7.1

Konfidencialumo nustatymo politika

7.2

Duomenų konfidencialumą nustatančios
taisyklės
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Informacijos sklaidos politika

8.1

Informacijos skelbimo kalendorius

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/1013, kuriuo iš dalies keičiamas
Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso,
tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio
investicijų Bendrijos statistikos (OL 2016 L 171, p. 144).
–

Lietuvos
statistikos
departamentas,
rinkdamas,
apdorodamas, analizuodamas statistinius duomenis ir
skelbdamas statistinę informaciją, visiškai užtikrina
respondentų (namų ūkių, įmonių, įstaigų, organizacijų ir
kitų statistinio stebėjimo vienetų) teikiamų duomenų
konfidencialumą, kaip tai apibrėžta Lietuvos statistikos
departamento konfidencialumo užtikrinimo politikos
gairėse.
Integruotos statistikos informacinės sistemos duomenų
saugos nuostatai ir Integruotos statistikos informacinės
sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo
taisyklės, patvirtinti Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio
direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. DĮ-42.
Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą
statistinės informacijos skelbimo kalendorių.

8.2

Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių

8.3

Informacijos skelbimo tvarka
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10

Statistinės informacijos skelbimo
periodiškumas
Statistinės informacijos sklaidos formos

10.1

Informaciniai pranešimai

10.2

Leidiniai

10.3

Duomenų bazės

10.4
10.5

Prieiga prie mikroduomenų
Kita
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Metodologiniai dokumentai

12

Kokybės vadyba

12.1

Kokybės užtikrinimas

12.2

Kokybės vertinimas

13

Reikalingumas ir aktualumas

13.1

Vartotojų poreikiai

13.2

Vartotojų pasitenkinimas

https://osp.stat.gov.lt/kalendoriai
http://www.lb.lt/isankstinis_duomenu_skelbimo_kalend
orius
Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos
portale pagal statistinės informacijos skelbimo
kalendorių, vadovaujantis Statistinės informacijos
rengimo ir sklaidos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. DĮ-212.
Ketvirtinis

LSD ir LB: Bendras informacinis pranešimas
skelbiamas 92 dieną 10 val. ataskaitiniam ketvirčiui
pasibaigus (išankstinė statistinė informacija), galutinė –
po 10 mėn. Vadovaujantis Statistinės informacijos
rengimo ir sklaidos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos
Ministrui Pirmininkui ir finansų, ūkio bei socialinės
apsaugos ir darbo ministrams ir jų įgaliotiems
asmenims yra sudaryta galimybė gauti informacinį
pranešimą 0,5 val. anksčiau nei ši statistinė informacija
yra oficialiai paskelbiama. Išvardyti asmenys yra
įsipareigoję neskleisti gautos statistinės informacijos
anksčiau, nei ji bus oficialiai paskelbta.
LSD: Ketvirtinė statistinė informacija skelbiama
mėnesiniame leidinyje „Lietuvos ekonominė ir
socialinė raida“.
LB: Ketvirtinė statistinė informacija skelbiama
leidinyje „Mėnesinis biuletenis“.
LSD: Rodiklių duomenų bazė (Ūkis ir finansai
(makroekonomika) -> Tiesioginės investicijos)
LB: http://www.lb.lt/isores_sektoriaus_statistika
–
Eurostato duomenų bazė
LSD: https://osp.stat.gov.lt/web/guest/tiesioginesinvesticijos
LB: http://www.lb.lt/lt/metodika
Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė
užtikrinama vadovaujantis Europos statistikos praktikos
kodekso nuostatomis. 2007 m. Lietuvos statistikos
departamente įdiegta kokybės vadybos sistema,
atitinkanti tarptautinio kokybės vadybos sistemų
standarto ISO 9001 reikalavimus.
2010 m. gruodžio 20 d. Europos Komisijos reglamentas
(ES) Nr. 1227/2010 kuriuo keičiamas Reglamentas
(EB) Nr. 1055/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005
nuostatos dėl mokėjimų balanso statistikos kokybės
kriterijų ir kokybės ataskaitų (OL 2010 L 336, p. 15).
Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
tarptautinės organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo
atstovai, studentai, kurių poreikiai
tenkinami
nepažeidžiant konfidencialumo principo.
Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių

13.3

Statistinės informacijos pilnumas
(išsamumas)

13.3.1

Reikalingos informacijos pilnumo
(išsamumo) laipsnis
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Tikslumas ir patikimumas

14.1

Bendras tikslumas

14.2
14.3
14.3.1

Imties paklaida
Paklaida, nesusijusi su imtimi
Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo

14.3.1.1

Statistinio vieneto
neatsakymo lygis,
proc.

2016 m. ketvirčiai

tyrimai. Stebimas Oficialiosios statistikos portalo
lankomumas, atliekamos interneto lankytojų apklausos,
bendras gyventojų nuomonės apie LSD produktus ir
paslaugas tyrimas, tikslinių vartotojų grupių nuomonių ir
kt. tyrimai. Nuo 2007 m. pradėtas vertinti vartotojų
pasitenkinimo indeksas. Atliekamuose vartotojų
nuomonių tyrimuose vertinamas bendras statistinės
informacijos reikalingumas, taip pat skirtingų statistikos
sričių rodiklių poreikis.
LSD: Statistinė informacija apie sukauptąsias
tiesiogines investicijas skelbiama pagal šalis,
ekonominės veiklos rūšis.
LB: Statistinė informacija apie tiesioginių investicijų
srautus ir sukauptąsias tiesiogines investicijas
skelbiama pagal šalis, ekonominės veiklos rūšis.
Pagal Oficialiosios statistikos darbų programą parengta
informacija skelbiama 100 proc. LB Eurostatui pateikia
100 proc. reikalaujamų rodiklių.
Ketvirtiniai statistiniai duomenys rengiami tiesioginių
užsienio investicijų ketvirtinio statistinio tyrimo ir
administracinių šaltinių pagrindu. Statistinis tyrimas
atliekamas taikant netikimybinės imties metodus.
Atliekant ketvirtinį tyrimą, neapklausiamos įmonės,
kuriose dirba mažiau kaip 20 darbuotojų, bet iš šios
grupės atrenkamos ir apklausiamos tik tos įmonės, kurių
bent vienos tiriamos finansinės priemonės apimtis
(likutis metų pabaigoje) yra ne mažesnė nei
1,2 mln. eurų. Statistiniai duomenys analizuojami
vertinant išskirtis. Trūkstamų rodiklių reikšmių
vertinimas reikšmingos įtakos bendram tikslumui
neturi.
–
–
Neatsakiusiais laikomi vienetai, neužpildę statistinės
ataskaitos TUI-01 (ketvirtinė), tačiau kitų šaltinių
duomenimis vykdę ekonominę veiklą. Jei neatsiskaitę
stebėjimo vienetai praeitą laikotarpį buvo atsiskaitę, tai
praeito laikotarpio pabaigos likutis perkeliamas į
ataskaitinio laikotarpio pradžią ir likutis pabaigai
pakartojamas.
I
II
III
IV
1,36
0,79
0,49
0,57

2017 m. ketvirčiai
14.3.1.2

Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.
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Savalaikiškumas ir punktualumas

15.1

Savalaikiškumas

15.2

Punktualumas

15.2.1

Laiku paskelbtos statistinės informacijos
dalis
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Palyginamumas

16.1
16.2

Geografinis palyginamumas
Palyginamumas laiko atžvilgiu

I
1,03

II

III

IV

–
Išankstinė statistinė informacija skelbiama 3 mėn.
ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, galutinė – 9 mėn.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.
Dėl tiesioginių investicijų skaičiavimo metodikos

16.2.1

Palyginamų laiko eilučių ilgis

17

Suderinamumas

17.1

Suderinamumas tarp skirtingų statistinių
sričių

17.2

Vidinis suderinamumas
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19

Administracinė našta respondentui
(vieno respondento statistinei
ataskaitai pildyti skirtas laikas)
Statistinės informacijos revizija

19.1

Revizavimo politika

19.2

Revizijos praktika

19.2.1

Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis

20

Statistinių duomenų apdorojimas

20.1

Statistinių duomenų šaltinis

20.2
20.3

Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas
Statistinių duomenų rinkimas

20.4

Statistinių duomenų tinkamumo
patvirtinimas

pasikeitimo laiko eilutės trūkis 2004 m. pabaigoje.
Tiesioginių investicijų laiko eilutė yra palyginama nuo
1997 m. iki 2004 m. pabaigos ir nuo 2005 m. pradžios
iki dabar.
Tiesioginių užsienio investicijų ataskaitos (TUI-01)
statistiniai rodikliai suderinti su įmonės finansinėskomercinės veiklos su nerezidentais ataskaitos (F-06)
statistiniais rodikliais.
Visiškas suderinamumas tarp tiesioginių investicijų
pajamų ir srautų rodiklių. Skelbiamos tiesioginės
investicijos yra suderintos su LR mokėjimų ir
tarptautinių investicijų balansų duomenimis.
Vidutinis laikas, respondentų skirtas tiesioginei užsienio
investicijų statistinei ataskaitai (TUI-01 ketvirtinei)
pildyti 2016 m. – 51 min. (2015 m. – 57 min.).
Statistinių rodiklių revizijos atliekamos vadovaujantis
Bendraisiais statistinių rodiklių revizijų atlikimo,
analizės ir skelbimo principais, patvirtintais Lietuvos
statistikos departamento generalinio direktoriaus
2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-262. Apie
planines revizijas vartotojai informuojami iš anksto
planinių statistinių rodiklių revizijų kalendoriuje.
Tiesioginių užsienio investicijų statistinio rodiklio
revizijos atliekamos pagal planinį statistinių rodiklių
revizijų kalendorių, vadovaujantis Tiesioginių užsienio
investicijų ir tiesioginių Lietuvos investicijų užsienyje
revizavimas. Skaičiuojant metinę statistinę informaciją
atliekama ketvirčių revizija. Ilgesnio laikotarpio
revizijos atliekamos nustačius reikšmingus atskirų
rodiklių pasikeitimus.
2016 m. ketvirtinio tiesioginių užsienio investicijų
rodiklio gauto revizijos metu pokyčio vidurkis –
4,6 proc., tiesioginių Lietuvos investicijų užsienyje –
12,8 proc. (2015 m. – atitinkamai 8,6 ir 12,8 proc.).
LSD: atliekamas tiesioginių investicijų atrankinis
statistinis tyrimas. Statistiniams duomenims rinkti
naudojama tiesioginių užsienio investicijų statistinė
ataskaita TUI-01 ketvirtinė.
LB: Statistinius duomenis teikia komerciniai bankai ir
užsienio bankų filialai (ataskaita mokėjimų balansui
sudaryti, B-09-01 forma) ir LR finansų ministerija
(Įplaukų, gautų iš nerezidentų už Lietuvos Respublikoje
privatizuotus objektus ataskaita, B-09-05 forma).
Naudojami užsienio paskolų registro statistiniai
duomenys; kitų šalių centrinių bankų statistinė
informacija.
Ketvirtinis
LSD: Elektroninio statistinių duomenų parengimo ir
perdavimo sistema e. Statistika, el. paštu, faksu, paštu.
Tiesioginių užsienio investicijų ataskaita (TUI-01
ketvirtinė).
LB: Ataskaitų priėmimo sistema, faksu, el. paštu.
LSD: Patikrinamas populiacijos padengimas ir
neatsakymų lygis, rezultatai palyginami su ankstesnio

20.5

Statistinės informacijos rengimas

20.6

Koregavimas
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

laikotarpio vertinimu; kitais statistiniais duomenimis
(vidaus).
LB: Surinktų ataskaitų duomenys tikrinami duomenų
įvedimo programoje pagal numatytas sąlygas, taip pat
palyginami su kitų šaltinių duomenimis.
Agreguoti statistiniai duomenys gaunami susumavus
minėtų (20.1 p.) statistinių duomenų šaltinių
atitinkamus statistinius duomenis. Statistinė informacija
yra skelbiama pagal šalis, ekonominės veiklos rūšis, kai
kuriais atvejais, ji gali būti konfidenciali, todėl
neskelbiama.
–
LSD: Atlikus tiesioginių investicijų statistinį tyrimą,
pirminiai statistiniai duomenys perduodami LB.
LB: Papildžius kitais statistinių duomenų šaltiniais,
skaičiuojami
suvestiniai
tiesioginių
investicijų
duomenys, naudojant juos sudaromi LR mokėjimų ir
tarptautinių investicijų balansai, rengiama tiesioginių
investicijų statistika.

