TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ IR TIESIOGINIŲ LIETUVOS
INVESTICIJŲ UŽSIENYJE REVIZAVIMAS
Lietuvos statistikos departamentas atlieka tiesioginių užsienio investicijų metinį (ištisinį) ir
ketvirtinį (atrankinį) tyrimą. Pirminius statistinius duomenis perduoda Lietuvos bankui, kuris,
papildęs duomenimis iš kitų statistinių šaltinių, skaičiuoja suvestinius statistinius rodiklius, atlieka
praėjusių laikotarpių statistinės informacijos reviziją.
Tiesioginių užsienio investicijų statistinių rodiklių revizija atliekama pagal statistinių
rodiklių revizijų kalendorių. Kiekvienais metais atliekama trumpojo laikotarpio tiesioginių
investicijų rodiklių revizija. Pagal poreikį revizuojami praėjusio ketvirčio statistiniai rodikliai.
Rugsėjo mėn., paskelbus metinę tiesioginių užsienio investicijų statistinę informaciją,
perskaičiuojama atitinkamų metų ketvirčių statistinė informacija. 2014 m. pasikeitus metodikai
(Mokėjimų balanso vadovas 6 red.), atlikta ilgojo laikotarpio revizija. Metinė ir ketvirtinė
tiesioginių investicijų statistinė informacija perskaičiuota nuo 2004 m.
Atsakingas skyrius: Statybos ir investicijų statistikos skyrius.
Kontaktinis asmuo: Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Elena
Blynaitė, tel. (8 5) 236 4622, el. p. elena.blynaite@stat.gov.lt.
Revizavimo priežastys
Pagrindinė ketvirtinės statistinės informacijos trumpojo laikotarpio revizavimo priežastis –
pirminių statistinių duomenų papildymas, patikslinimas: ištaisomos respondentų klaidos,
respondentai tikslina praėjusio laikotarpio statistinius duomenis, tikslinami duomenys, palyginus su
kitais duomenų šaltiniais.
Metodai
Ilgalaikis revizavimas atliktas dėl Mokėjimų balanso naujojo vadovo 6 red., kuris pakeitė
tiesioginių užsienio investicijų skaičiavimo metodiką.
Detalumas ir cikliškumas
Revizuojama visa atitinkamo laikotarpio skelbiama statistinė informacija: tiesioginės
užsienio investicijos ir tiesioginės Lietuvos investicijos užsienyje pagal šalis, ekonominės veiklos
rūšis; regioninė statistika. Kiekvieną ketvirtį pagal poreikį numatyta atlikti praėjusio ketvirčio
reviziją.
Palyginamumas
Tiesioginių užsienio investicijų ir tiesioginių Lietuvos investicijų užsienyje laiko eilutė
palyginama nuo 1997 m. iki 2004 m. ir nuo 2004 m. iki dabar.
Revizavimo kalendorius
Patvirtintas einamųjų metų planinių statistinių rodiklių revizijų kalendorius yra skelbiamas
Oficialiosios statistikos portale.
Rezultatų skelbimas vartotojams
Tiesioginių užsienio investicijų revizuota statistinė informacija skelbiama bendrame su
Lietuvos banku informaciniame pranešime, Oficialiosios statistikos portale, Eurostato duomenų
bazėje, Lietuvos banko duomenų bazėje, Lietuvos banko leidinyje „Mėnesinis biuletenis“, Lietuvos
statistikos departamento leidiniuose („Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“, „Lietuvos statistikos
metraštis“ ir kt.), svetainės skyriuje „Regioninė statistika“.

