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Užsienio prekybos pagal verslo charakteristikas (TEC)
statistikos tikslas – rengti ir teikti metinę tarptautinės
prekybos prekėmis statistinę informaciją pagal įmonių
charakteristikas. TEC statistika yra svarbus šaltinis
analizuojant, kokios įmonės dalyvauja (veikia) užsienio
rinkose. TEC statistika yra rengiama susiejant užsienio
prekybos mikroduomenis su Statistinio ūkio subjektų
registro informacija. Kiekvienos įmonės prekybos vertė
pagal prekes ir šalį partnerę yra susiejama su
pagrindinėmis tos įmonės charakteristikomis (pavyzdžiui,
ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičius).
Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA);
Šalių ir teritorijų nomenklatūra, skirta Europos
Sąjungos išorės prekybos ir prekybos tarp valstybių
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Sektorinė aprėptis
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Statistinio stebėjimo vienetas
Statistinė (tiriamoji) visuma
Geografinė aprėptis
Laiko aprėptis
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Bazinis laikotarpis
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Matavimo vienetas (-ai)
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Ataskaitinis laikotarpis
Instituciniai įgaliojimai

6.1

Teisės aktai ir kiti susitarimai

narių statistikai rengti;
Statistinis Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių
klasifikatorius (NACE).
NACE skyriai
Eksportas – prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos
statistinės teritorijos į ne ES šalį.
Importas – prekių įvežimas į Lietuvos Respublikos
statistinę teritoriją iš ne ES šalies.
Išvežimas – prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos
statistinės teritorijos į ES valstybę.
Įvežimas – prekių įvežimas į Lietuvos Respublikos
statistinę teritoriją iš ES valstybės.
Bendrai užsienio prekybai apibūdinti naudojamos eksporto
ir importo sąvokos.
Prekės – bet kuris kilnojamasis turtas, įskaitant elektros
srovę.
Prekių vertė – prekių vertė, joms kirtus Lietuvos
Respublikos sieną (įvežimo ir importo atveju – CIF tipo
vertė, išvežimo ir eksporto atveju – FOB tipo vertė).
Samdomųjų darbuotojų skaičius – pagal darbo
sutartis dirbančių darbuotojų, kuriems įmonė moka
atlyginimą, skaičius.
Šalis partnerė – eksporto ir išvežimo atveju tai yra
šalis gavėja, importo atveju – prekės kilmės šalis,
įvežimo atveju – šalis siuntėja.
Įmonė
Įmonės, vykdančios užsienio prekybą prekėmis
Lietuvos Respublika
Pagal NACE rev. 1 – nuo 2005 m. iki 2007 m.
Pagal NACE rev. 2 – nuo 2008 m.
–
Prekybos vertė – tūkst. EUR;
Įmonių skaičius – vnt.
Metai
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis
tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų,
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL
2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 16 tomas, p. 64),
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
Nr. 659/2014 (OL 2014 L 189, p. 128);
2004 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB)
Nr. 1982/2004, įgyvendinantis Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos
prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių
duomenų, panaikinantis Komisijos reglamentus (EB)
Nr. 1901/2000 ir (EEB) Nr. 3590/92 (OL 2004 L 343, p.
3), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m.
lapkričio 4 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1093/2013
(OL 2013 L 294, p. 28);
2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos,
susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis
šalimis, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1172/95 (OL 2009 L 152, p. 23);
2010 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentas (ES)

Nr. 113/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos
statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES
nepriklausančiomis šalimis, nuostatos dėl prekybos
aprėpties,
duomenų
apibrėžčių,
pagal
verslo
charakteristikas ir sąskaitose faktūrose nurodytą valiutą
suskirstytos prekybos statistikos rengimo ir specifinių
prekių arba prekių gabenimo (OL, 2010 L 37, p. 1).
–
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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

8.2
8.3

Nuoroda į informacijos skelbimo kalendorių
Informacijos skelbimo tvarka

9
10

Statistinės informacijos skelbimo
periodiškumas
Statistinės informacijos sklaidos formos

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Informaciniai pranešimai
Leidiniai
Duomenų bazės
Prieiga prie mikroduomenų
Kita
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Metodologiniai dokumentai
Kokybės vadyba

12.1

Kokybės užtikrinimas

12.2

Kokybės vertinimas

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 Lietuvos statistikos departamento
generalinio direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymu
Nr. DĮ-42.
Statistinė informacija skelbiama pagal patvirtintą
statistinės informacijos skelbimo kalendorių.
https://osp.stat.gov.lt/kalendoriai
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.
Metinis

–
–
Eurostato duomenų bazė
–
Teminės lentelės (Užsienio prekyba prekėmis pagal
verslo charakteristikas)
–
Statistinės informacijos ir jos rengimo kokybė
užtikrinama vadovaujantis Europos statistikos praktikos
kodekso nuostatomis. 2007 m. Lietuvos statistikos
departamente įdiegta vadybos sistema, atitinkanti
tarptautinio kokybės vadybos sistemų standarto ISO
9001 reikalavimus.
Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir
punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo
reikalavimus. Skaičiavimo rezultatai lyginami su
ankstesnių metų rezultatais, ieškoma išsiskiriančių

rodiklių reikšmių ir atliekama jų analizė.
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Tikslumas ir patikimumas
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Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo
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Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc.
Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc.
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Savalaikiškumas ir punktualumas
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Savalaikiškumas
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Punktualumas
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Palyginamumas
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Geografinis palyginamumas
Palyginamumas laiko atžvilgiu
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Palyginamų laiko eilučių ilgis
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Suderinamumas

17.1

Suderinamumas tarp skirtingų statistinių
sričių
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Administracinė našta respondentui
(vieno respondento statistinei
ataskaitai pildyti skirtas laikas)
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Statistinės informacijos revizija

Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra
valstybės
institucijos
ir
įstaigos,
tarptautinės
organizacijos, žiniasklaida, verslo ir mokslo atstovai,
studentai, kurių poreikiai tenkinami nepažeidžiant
konfidencialumo principo.
Nuo 2005 m. reguliariai atliekami vartotojų nuomonių
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.
Visi pagrindiniai rodikliai yra skelbiami OSP arba
Eurostato interneto svetainėje.
100 proc. rengiama visa ES teisės aktų reikalaujama
informacija.
TEC statistikai įtakos gali turėti nepateiktos Intrastato
ataskaitos ir Intrastato ataskaitų teikimo ribų taikymas
siekiant sumažinti naštą respondentams.
–
Tarptautinės prekybos prekėmis statistikoje apdorojimo
paklaida galima redaguojant duomenis. Paklaida,
atsiradusi dėl neatsakymo ir prekybos žemiau ribos bei
statistinės vertės įvertinimo.
Neatsakymų lygis yra nustatomas remiantis Intrastato
ataskaitų bei pridėtinės vertės mokesčio deklaracijų
duomenimis.
–
–
Statistinė informacija skelbiama ne vėliau kaip 20
mėnesį ataskaitiniams metams pasibaigus.
Statistinė informacija yra skelbiama pagal oficialiosios
statistikos skelbimo kalendorių.
100 proc.

Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių.
Statistinė informacija palyginama tarp ES šalių nuo
2005 m., pagal ekonominės veiklos rūšį – nuo 2008m.
Pagal NACE rev. 1 – nuo 2005 m. iki 2007 m.
Pagal NACE rev. 2 – nuo 2008 m.
–
Rodikliai yra suderinti.
Statistiniai duomenys iš respondentų nerenkami. TEC
statistinė informacija rengiama susiejant tarptautinės
prekybos prekėmis duomenis su Statistinio ūkio
subjektų registro informacija.
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Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis
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Pastabos / nuorodos į susijusius
metaduomenis

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.
TEC statistika rengiama remiantis galutiniais
tarptautinės prekybos prekėmis metiniais statistiniais
duomenimis. Statistinė informacija gali būti
revizuojama dėl reikšmingų galutinių tarptautinės
prekybos prekėmis duomenų revizijų.
–
Tarptautinės prekybos prekėmis mikroduomenys, kurių
pagrindinis šaltinis yra muitinės deklaracijos ir
Intrastato statistinėse ataskaitos, bei Statistinio ūkio
subjektų registro informacija.
Metinis.
Duomenys nerenkami. TEC statistika rengiama
susiejant tarptautinės prekybos prekėmis duomenis su
Statistinio ūkio subjektų registro informacija.
Statistinių duomenų tinkamumą užtikrina Lietuvos
statistikos departamentas, papildomą kokybės kontrolę
atlieka Eurostatas.
Tarptautinės prekybos prekėmis mikroduomenys su
Statistinio ūkio subjektų registro informacija susiejami
naudojant bendrą identifikacinį kodą. Suformuota
duomenų bazė naudojama suvestinei statistinei
informacijai rengti. Atliekama parengtos statistinės
informacijos patikimumo, suderinamumo analizė.
–
Užsienio prekybos statistinės apskaitos metodika,
Užsienio prekybos prekėmis statistikos metainformacija

