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TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ STATISTINIO TYRIMO METODIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo metodikoje (toliau – metodika) aprašomi
tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo (toliau – tyrimas) atlikimo metodai, statistinių
duomenų surinkimo ir apdorojimo būdai, statistinių rodiklių skaičiavimai ir tyrimo rezultatų
pateikimas vartotojams. Metodikoje pateikiami tyrimą reglamentuojantys teisės aktai, naudojami
klasifikatoriai, statistinių rodiklių apibrėžtys ir kita informacija.
2. Lietuvos statistikos departamentas (toliau – LSD) atlieka tiesioginių užsienio investicijų
statistinį tyrimą. LSD surinktus statistinius duomenis perduoda Lietuvos bankui (toliau – LB).
LB rengia ir teikia vartotojams Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir tarptautinių investicijų
balansą, tiesioginių investicijų statistiką. LSD skelbia tiesioginių užsienio investicijų statistinę
informaciją.
3. Statistinis tyrimas atliekamas nuo 1997 m.
II SKYRIUS
TIKSLAS
4. Tyrimo tikslas – parengti statistinę informaciją reikalingą mokėjimų ir tarptautinių
investicijų balansams sudaryti, pateikti vartotojams statistinę informaciją apie tiesiogines užsienio
investicijas Lietuvoje ir tiesiogines Lietuvos investicijas užsienyje.
5. Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra valstybės ir savivaldybių institucijų,
mokslo ir verslo atstovai, Europos Sąjungos statistikos tarnyba (toliau – Eurostatas), Europos
Centrinis Bankas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (toliau – EBPO),
Tarptautinis valiutos fondas, Jungtinių Tautų Organizacija, užsienio ir šalies ambasados, ES šalių
narių statistikos tarnybos, žiniasklaida.
6. Tiriamasis laikotarpis – ketvirtis, metai.
III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS
7. Tyrime vartojamos sąvokos:
7.1. Finansinės priemonės – sandoriai, pagal kuriuos viena sandorio šalis įgyja finansinį
turtą, o kita – finansinį įsipareigojimą arba nuosavą kapitalą.
7.2. Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė
pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito
subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą išvardytą finansinį turtą iš kito
subjekto.

7.3. Galutinis kontroliuojantis investuotojas – institucinis vienetas, kuris nėra kito vieneto
kontroliuojamas ir tiesiogiai arba netiesiogiai turi daugiau nei 50 procentų balso teisių investavimo
įmonėje.
7.4. Institucinis vienetas – ūkio subjektas, kuris vykdydamas ekonominę veiklą gali
savarankiškai priimti sprendimus.
7.5. Nerezidentas – fizinis ar juridinis asmuo, kurio ekonominiai interesai yra už Lietuvos
ekonominės erdvės ribų ir kurio vykdoma ekonominė veikla Lietuvoje nėra ilgalaikė (trunka
trumpiau nei vienus metus).
7.6. Nuosavybės priemonės – akcijos, finansinės priemonės, kuriomis suteikiama
nuosavybės teisė arba kurias galima konvertuoti į akcijas ar kitas nuosavybės priemones, arba
kurios suteikia teisę jų įsigyti.
7.7. Reinvesticijos – tiesioginiam užsienio investuotojui priklausančio pelno (nuostolio) dalis,
kuri buvo nepaskirstyta dividendų forma ir liko įmonėje, taip pat užsienio filialų įplaukos,
nepervestos tiesioginiam investuotojui.
7.8. Rezidentas – fizinis ar juridinis asmuo, kurio ekonominiai interesai yra Lietuvos
ekonominėje erdvėje ir kurio vykdoma ekonominė veikla Lietuvoje yra ilgalaikė (trunka ilgiau nei
vienus metus).
7.9 Skolos priemonės – skolos vertybiniai popieriai, paskolos, lėšos tarptautinėse lėšų
sujungimo sąskaitose, prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai, kitos mokėtinos ir gautinos
sumos.
7.10. Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – tarptautinių investicijų kategorija, apimanti
ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio investuotojo nerezidento
ir rezidento įmonės arba tarp investuotojo rezidento ir nerezidento įmonės. 10 proc. balso teisių
pripažįstama kaip žemutinė riba, nuo kurios tiesioginis investuotojas turi galimybę dalyvauti
valdant tiesioginio investavimo įmonę. Mažesnė nei 10 proc. balso teisių užsienio investicija yra
laikoma ne tiesiogine, o portfeline investicija.
7.11. Tiesioginių užsienio investicijų pajamos – paskelbti dividendai už turimas nuosavybės
priemones, reinvesticijos ir skolos priemonių palūkanos.
7.12. Tiesioginio investavimo įmonė – patronuojamoji įmonė, kurioje tiesioginis
investuotojas turi daugiau nei 50 procentų balso teisių; asocijuota įmonė, kurioje tiesioginis
investuotojas turi 10–50 procentų balso teisių, arba filialas.
7.13. Tiesioginis investuotojas – institucinis vienetas, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai turi 10
ar daugiau procentų kitos įmonės balso teisių. Tiesioginis investuotojas gali būti fizinis asmuo,
asmenų grupė, juridines teises turintis ar neturintis asmuo, valdžios sektoriaus subjektai veikiantys
bet kokioje ekonominėje veikloje.
7.14. Tiesioginių užsienio investicijų ryšiai – ryšiai tarp tiesioginio investuotojo ir
tiesioginio investavimo įmonės, kurie įgalina investuotojui daryti atitinkamą poveikį įmonei, kai
tiesioginis investuotojas turi 10 ar daugiau procentų balso teisių. Prie tiesioginių užsienio investicijų
ryšių taip pat priskiriami ryšiai tarp įmonių, kurios yra susietos įmonės ir turi bent vieną bendrą
tiesioginį ar netiesioginį investuotoją.
7.15. Tiesioginių užsienio investicijų likutis – ketvirčio ar metų pabaigoje sukauptųjų
tiesioginių užsienio investicijų suma.
7.16. Tiesioginių užsienio investicijų srautas – per tam tikrą laikotarpį įvykę finansiniai
sandoriai.
IV SKYRIUS
TEISINIS PAGRINDAS
8. Tyrimą reglamentuoja 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio
investicijų Bendrijos statistikos (OL 2005 L 35, p. 23) su paskutiniais pakeitimais, padarytais

2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/1013 (OL 2016 L
171, p. 144).
9. Teisės aktai, susiję su tyrimu:
9.1. 2008 m. spalio 27 d. Komisijos 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 2008 L 283, p. 3) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2010 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1227/2010 (OL 2010 L 336,
p. 15);
9.2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 549/2013, 2013 m. gegužės 21 d.
dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje;
9.3. 2011 m. gruodžio 9 d. Europos Centrinio Banko rekomendacijos ECB/2011/24 dėl
Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje
(2012/C 64/01);
9.4. Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugpjūčio 7 d. nutarimas Nr. 123 „Dėl Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio
subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos patvirtinimo“ su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 24 d.;
9.5. Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl statistinės
informacijos ir duomenų, reikalingų sudarant Lietuvos Respublikos mokėjimų balansą ir
tarptautinių investicijų balansą, pateikimo Lietuvos bankui tvarkos patvirtinimo“ su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2013 m. sausio 17 d.
V SKYRIUS
TAIKOMI KLASIFIKATORIAI
10. Tyrime taikomi klasifikatoriai skelbiami Oficialiosios statistikos portale osp.stat.gov.lt
→Klasifikatoriai:
10.1. Pasaulio šalių ir teritorijų klasifikatorius;
10.2. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.), patvirtintas Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“;
10.3. Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;
10.4. Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorius.
VI SKYRIUS
TIRIAMOJI VISUMA (POPULIACIJA), ELEMENTŲ APRĖPTIS, VERTINAMI
PARAMETRAI
11. Tiriamąją visumą (populiaciją) sudaro Lietuvoje veikiančios įmonės, kuriose nerezidentai
turi 10 ir daugiau procentų balso teisių ir įmonės, turinčios 10 ir daugiau procentų balso teisių
užsienio įmonėse.
12. Tiriamosios visumos elementas yra Lietuvos įmonė arba Lietuvoje veikiantis užsienio
įmonės filialas, kuris yra prilyginamas Lietuvoje veikiančiai įmonei. Tiriamos įvairių teisinių formų
įmonės – akcinės, uždarosios akcinės, žemės ūkio bendrovės, užsienio bankų skyriai, kurie
neįtraukti į pinigų finansų įstaigų (PFĮ) sąrašą, užsienio juridinių asmenų filialai.
13. Tyrimas aprėpia visas EVRK 2 red. ekonominės veiklos rūšis.
14. Teritorinė aprėptis – šalis.
15. Vertinami parametrai: tiesioginės užsienio investicijos ir tiesioginės investicijos užsienyje.
VII SKYRIUS
TAIKOMI METODAI

16. Metinis ir ketvirtinis tyrimai atliekami taikant nupjautinės imties planą.
17. Metinio tyrimo imčiai sudaryti naudojami duomenų šaltiniai:
17.1. Praeito laikotarpio tiesioginių užsienio investicijų metinio tyrimo įmonių, turinčių
laikotarpio pabaigoje tiesioginių užsienio investicijų ir (arba) tiesioginių investicijų užsienyje,
sąrašas;
17.2. Metinio įmonių veiklos statistinio tyrimo (ataskaita F-01) įmonių sąrašas;
17.3. Draudimo įmonių veiklos statistinio tyrimo (ataskaita F-02) įmonių sąrašas;
17.4. Finansinio tarpininkavimo įmonių veiklos statistinio tyrimo (ataskaita F-03) ir finansų
maklerio įmonių ir valdymo įmonių veiklos statistinio tyrimo (ataskaita F-03 sutrumpinta) įmonių
sąrašas;
17.5. VMI (ataskaita FR-0438) duomenys apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius
vienetus;
17.6. LSD ūkio subjektų registro Įmonių grupių informacija;
17.7. Registro centro Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašai;
17.8. Informacija iš kitų šaltinių (žiniasklaidos, interneto).
18. Į metinio tyrimo imtį neįtraukiamos įmonės, kurios atitinka visas šias išvardytas
sąlygas:
18.1. nėra gavusios ir (arba) suteikusios paskolų tiesioginiam investuotojui;
18.2. nedalyvavo praeitų metų metiniame tyrime;
18.3. įmonės, kurių nėra veikiančių įmonių sąraše.
19. Metinio tyrimo imties ribos nuo visos populiacijos turi sudaryti ne mažiau 80 proc.
pajamų ir ne mažiau 95 proc. paskolų apimties. Įmonės, pakeitusios nuosavybės formą ar
neatitinkančios tiesioginio investavimo įmonės apibrėžimo, nėra įtraukiamos.
20. Metinio tyrimo atrinktų įmonių skaičius negali sudaryti mažiau nei 50 proc. visos
populiacijos.
21. Įmonių, neįtrauktų į metinio tyrimo imtį, TUI apimtis nėra reikšminga, todėl nėra
papildomai įvertinama.
22. LB specialistai, taikydami nupjautinės imties metodus, iš metinio tyrimo nupjautinės
imties sudaro ketvirtinio tyrimo nupjautinę imtį.
23. Sudarant imtį atsižvelgiama į du parametrus: įmonės darbuotojų skaičių ir finansinės
priemonės rodiklių (toliau – rodiklis) apimtį. Metinio tyrimo įmonės suskirstomos į darbuotojų
skaičiaus grupes (toliau – grupė):
• A grupė – 0–4 darbuotojai;
• B grupė – 5–9 darbuotojai;
• C grupė – 10–19 darbuotojų;
• D grupė – 20–49 darbuotojai;
• E grupė – 50–99 darbuotojai;
• F grupė – 100–149 darbuotojai;
• G grupė – 150–249 darbuotojai;
• H grupė – 250–499 darbuotojai;
• I grupė – ≥ 500 darbuotojų.
24. Iš A, B ir C grupių atrenkamos įmonės, kurių bent vieno rodiklio apimtis yra didesnė nei
nustatyta riba. Iš jų sudaroma AA grupė.
25. Ketvirtinio tyrimo imtį sudaro įmonės, kurios patenka į D, E, F, G, H, I ir AA grupes.
26. Tiesioginės užsienio investicijos skaičiuojamos turto / įsipareigojimų ir kryptiniu
principu:
26.1. turto / įsipareigojimų principas – investicijų duomenys skirstomi pagal investicijų
pobūdį: investicijos į turtą arba įsipareigojimai už investicines priemones;
26.2. kryptinis principas – TUI duomenys skirstomi pagal investicijų kryptį (tiesioginės
investicijos į šalį, tiesioginės investicijos į užsienį) ir investicijų pobūdį (turtas arba

įsipareigojimai). Tiesioginės investicijos užsienyje, kai rezidentas yra tiesioginis investuotojas, o
nerezidentas yra tiesioginio investavimo įmonė. Tiesioginėmis užsienio investicijomis šalyje, kai
rezidentas yra tiesioginio investavimo įmonė, o nerezidentas – tiesioginis investuotojas;
26.3. kryptinio principo taikymas susietoms įmonėms (įmonės, kurios viena kitos atžvilgiu
nėra tiesioginės investuotojos, turi bent vieną bendrą tiesioginį arba netiesioginį investuotoją)
priklauso nuo jų galutinio kontroliuojančio investuotojo (GKI) rezidavimo šalies. Investicijos tarp
dviejų susietų įmonių bus klasifikuojamos kaip tiesioginės investicijos užsienyje, jei susietos
įmonės GKI yra Lietuvoje. Jei susietos įmonės GKI yra užsienyje, investicijos tarp dviejų susietų
įmonių bus klasifikuojamos kaip tiesioginės užsienio investicijos;
26.4. žemiau pateikta lentelė nusako abiejų principų duomenų klasifikavimą:
Investicijų tipas

Rezidento tiesioginio investuotojo turtas,
esantis nerezidento tiesioginio investavimo
įmonėje
Rezidento tiesioginio investuotojo
įsipareigojimai nerezidento tiesioginio
investavimo įmonei
Rezidento susietos įmonės turtas
nerezidento susietoje įmonėje, kurios GKI
yra rezidentas
Rezidento susietos įmonės įsipareigojimai
nerezidento susietai įmonei, kurios GKI yra
rezidentas
Rezidento tiesioginio investavimo įmonės
įsipareigojimai nerezidento tiesioginiam
investuotojui
Rezidento tiesioginio investavimo įmonės
turtas nerezidento tiesioginio investuotojo
įmonėje
Rezidento susietos įmonės įsipareigojimai
nerezidento susietai įmonei, kurios GKI yra
nerezidentas
Rezidento
susietos
įmonės
turtas
nerezidento susietoje įmonėje, kurios GKI
yra nerezidentas

Turto /
įsipareigojimų
principas
Turtas

Kryptinis principas

Ženklas

Įsipareigojimai

Tiesioginės
investicijos
(TLIU)
TLIU

Lietuvos (+)
užsienyje

Turtas

TLIU

(+)

Įsipareigojimai

TLIU

(–)

Įsipareigojimai

Turtas

Tiesioginės
investicijos
(TUI)
TUI

Įsipareigojimai

TUI

(+)

Turtas

TUI

(–)

(–)

užsienio (+)
Lietuvoje
(–)

VIII SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI, DUOMENŲ SURINKIMAS IR APDOROJIMAS
27 LSD atliekamų tyrimų statistiniai duomenys:
27.1 Tyrimo statistiniai duomenys gaunami respondentams pildant statistinę ataskaitą
TUI–01, kurios forma tvirtinama LSD generalinio direktoriaus įsakymu ir skelbiama Elektroninio
statistinių verslo duomenų parengimo ir perdavimo sistemoje e. Statistika (estatistika.stat.gov.lt).
Yra parengtos elektroninė ir pdf formato statistinės ataskaitos TUI-01 formos. Elektroniniu būdu
statistinę ataskaitą TUI-01 pildančiam respondentui sudaroma galimybė, įvedant duomenis,
savarankiškai redaguoti ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio statistinius duomenis: taisyti aritmetines

klaidas, tikrinti duomenų loginius ryšius. Naudojantis e. Statistikos sistemos galimybėmis,
respondentai statistines ataskaitas gali pildyti ir teikti tiesiogiai internetu, elektroniniu paštu;
27.1.1. LSD duomenų parengimo skyriai (toliau – DPS) surenka TUI-01 ataskaitų statistinius
duomenis ir atlieka pirminį jų redagavimą. Statistinių duomenų redagavimo reikalavimai pateikiami
tyrimo programavimo darbo techninėje užduotyje, kurioje numatomos privalomos ištaisyti ir
ignoruotinos klaidos. e. Statistikos sistemoje numatyta siųsti perspėjimus dėl respondentų
neatsiskaitymo. Siekdami geresnio atsiskaitymo lygio, DPS papildomai užsiima trūkstamų
statistinių ataskaitų išieškojimu (skambina įmonėms ar elektroniniu paštu siunčia priminimus ir
įspėjimus). Negavę jokio atsakymo, DPS įrašo (pakartoja) praeito laikotarpio statistinius duomenis.
Ataskaitų nepateikimo priežastys pažymimos duomenų bazėje;
27.2. Metinio įmonių veiklos statistinio tyrimo (ataskaita F-01) įmonių duomenys.
28. LB atliekamų tyrimų statistiniai duomenys:
28.1 Pagrindiniai bankų veiklos rodikliai, skelbiami LB interneto svetainėje;
28.2 Pinigų finansų įstaigų balanso statistinė ataskaita PFĮ-01. Bankai, jų skyriai ir sąskaitų
tvarkytojai ketvirčio statistinės ataskaitas suformuoja tiesiogiai iš apskaitos sistemų ir teikia LB per
internetinę ataskaitų priėmimo sistemą. Ataskaitų priėmimo sistemoje duomenys surenkami ir
apdorojami, atliekamos loginės ir aritmetinės kontrolės;
28.3 Statistinės vertybinių popierių turėtojų informacinės sistemos (toliau – SVPTIS)
duomenys;
28.4 LB užsienio paskolų informacinėje sistemoje registruotų paskolų duomenys. Prašymai
įregistruoti gaunamas iš užsienio ir užsienio subjektams suteikiamas paskolas bei pranešimai apie
subjektų užsienio paskolų mokėjimus teikiami ir registruojami LB paskolų registre dviem būdais –
internetu bei el. paštu. Informacinėje sistemoje atliekama loginė ir aritmetinė mikroduomenų
kontrolė, paskolos sutarčiai suteikiamas unikalus registro numeris;
28.5. Draudimo įmonių priežiūrinės atskaitomybės ir Mokumas II ataskaitų duomenys;
28.6. Draudimo ir perdraudimo veiklos įmonių finansinių apyskaitų ataskaitų duomenys.
29. LSD ir LB naudojamų administracinių duomenų šaltiniai:
29.1 VĮ Registrų centro Juridiniam asmenų registrui teikiamų įmonių finansinių ataskaitų
duomenų bazės išrašai;
29.2 LSD gautus VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus
agreguoja ir perduoda LB.
30. Kiti duomenų šaltiniai – kitų šalių centrinių bankų statistinė informacija.
31. TUI statistika sudaroma naudojant specializuotą Išorės sektoriaus statistikos informacinę
sistemą. Naudojamų šaltinių duomenys įkeliami į sistemą mikrolygmenyje, perkoduojami naudojant
bendruosius TUI duomenų struktūros apibrėžčių kodus.
IX SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS KOKYBĖS
UŽTIKRINIMAS
32. Tiesioginių užsienio investicijų (ketvirtinio ir metinio tyrimų) statistinių duomenų
kokybei užtikrinti LSD specialistai tikrina duomenis ir patvirtina jų tinkamumą. Tikrinami DPS
surinkti statistiniai duomenys, įrašomos praleistos reikšmės, naudojant administracinių duomenų
šaltinių ar kitų statistinių tyrimų informaciją. Jei trūksta informacijos, naudojami loginio, istorinio,
artimiausio kaimyno duomenų įrašymo metodai. TUI-01 ataskaitų statistiniai duomenys suderinami
su Įmonės finansinės komercinės veiklos su nerezidentais ataskaita (forma F-06) ir su kitų šaltinių
duomenimis. Tyrimo statistiniai duomenys lyginami su ankstesnio laikotarpio pabaigos statistiniais
duomenimis, kurie turėtų atitikti ataskaitinio laikotarpio pradžios duomenis. Ieškoma išsiskiriančių
reikšmių ir tikrinamas jų tinkamumas.
33. Atliekama agreguotų statistinių duomenų analizė, klaidų, turinčių įtakos galutiniams
tyrimo rezultatams, paieška. Gauti rezultatai lyginami su atitinkamo praėjusio laikotarpio rezultatais

(iš viso, pagal šalis, pagal ekonominės veiklos rūšis, pagal regionus). Nagrinėjamos pasikeitimų ir
nukrypimų priežastys, išsiaiškinami rasti neatitikimai, nustatytos klaidos koreguojamos mikrolygiu,
t. y. dar kartą tikslinami statistiniai duomenys ir taisomi klaidingi įrašai.
34. Esant poreikiui, tiesioginių užsienio investicijų statistinio tyrimo mikroduomenys gali būti
palyginti su ES šalių narių duomenimis Eurostato TUI tinkle (angl. FDI Network).
35. Paskelbus statistinę informaciją Oficialiosios statistikos portale, atnaujinami
metainformacijos aprašai, kuriuose pateikiama informacija apie statistinių rodiklių kokybę pagal
šias charakteristikas: reikalingumą, tikslumą ir patikimumą, savalaikiškumą ir punktualumą,
palyginamumą ir suderinamumą.

X SKYRIUS
STATISTINIŲ DUOMENŲ IR STATISTINĖS INFORMACIJOS
KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS
36. Tyrime taikomos statistinio atskleidžiamumo kontrolės taisyklės, vadovaujantis Statistinio
atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašu, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. DĮ-124 „Dėl
statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų aprašo patvirtinimo“.
37. Siekiant užtikrinti tyrimo duomenų ir statistinės informacijos konfidencialumą yra
laikomasi duomenų tvarkymo principo, kuriuo remiantis nebūtų galima tiesiogiai ir netiesiogiai
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai
duomenys. Statistinės informacijos pirminį konfidencialumą nustato LB specialistai. Statistinė
informacija skelbiama, jei ji parengta iš mažiausiai trijų respondentų duomenų. Bendrai (LB ir
LSD) skelbiamų rodiklių antrinį konfidencialumą nustato LB specialistai. Statistinė informacija
skelbiama taip, kad negalima būtų duomenų išskaičiuoti iš bendros sumos.
38. Mikroduomenų bei agreguotų duomenų apsikeitimas tarp LB ir LSD vyksta per
elektroninių paslaugų sistemą pagal Statistinės informacijos ir duomenų teikimo sutarties grafiką.
XI SKYRIUS
STATISTINIŲ RODIKLIŲ (ĮVERČIŲ) SKAIČIAVIMO FORMULĖS IR KITI TEORINIAI
PAAIŠKINIMAI
39. Remdamasis minėtų šaltinių duomenimis, LB rengia agreguotus ketvirtinius ir metinius
srautų, likučių ir pajamų tiesioginių užsienio investicijų duomenis.
40. Ketvirtinio tyrimo įverčių skaičiavimą ir rezultatų analizę atlieka LB specialistai:
40.1. vertinamos ketvirtinio tyrimo tiesioginių užsienio investicijų rodiklių apimtys.
Nepatekusių į imtį įmonių duomenys vertinami remiantis praeitų laikotarpių duomenimis. Pradinėje
duomenų lentelėje įmonės suskirstomos į grupes pagal darbuotojų skaičių. Visų įmonių apimtys
agreguojamos pagal likusius požymius (ekonominės veiklos rūšį, šalį ir ryšį);
1 lentelė. Konkretaus rodiklio agreguoti pradiniai duomenys

Laikotarpis
20WY_1_K
20WY_1_K
20WY_1_K
20WY_1_K
...

Rodiklis
1030
1030
1030
1030
...

EVRK2
162900
162900
162900
223100
...

Šalis
LV
LV
NL
PL
...

Ryšys
1
2
1
1
...

Apimtis,
tūkst. EUR
50040
4120
44552
1254
...

Grupė
pagal
darbuotojų
skaičių
A
A
A
A
...

40.2. kiekvienam rodikliui sudaromos atskiros lentelės. Agreguotos rodiklių apimtys
surašomos į matricą [ ] pagal ketvirčius, kur
– konkretaus rodiklio i-tosios grupės, j-ojo
laikotarpio apimtis. Imami penkių praeitų ketvirčių duomenys, todėl j=0,1,…,4, i=1,2,…,10 i –
grupės pagal darbuotojų skaičių indeksas;

2 lentelė. Konkretaus rodiklio apimtys, agreguotos pagal grupę ir laikotarpį

Grupė

Rodiklio
apimtis
t-2 m. 4 ketv.

Rodiklio
apimtis
t-1 m. 1 ketv.

Rodiklio
apimtis
t-1 m. 2 ketv.

Rodiklio
apimtis
t-1 m. 3 ketv.

Rodiklio
apimtis
t-1 m. 4 ketv.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
AA

40.3. atrenkami rodikliai, kuriems, bus skaičiuojami neapklaustų įmonių įverčiai. Rodikliams,
kurių apimtis lygi 0 arba ji nėra reikšminga grupėse A, B arba C įverčiai nėra skaičiuojami.
Skaičiuojamos ataskaitinių (t) metų kiekvieno ketvirčio, grupių A, B ir C, rodiklių apimtys,
paskirstytos pagal veiklas, šalis ir ryšį tarp įmonių (žr. 1 lentelėje). Skaičiavimai atliekami
kiekvienam rodikliui;
40.4. skaičiuojami koreliacijos koeficientai A, B ir C grupėms su likusiomis grupėmis:
40.4.1. A grupės koreliacija su likusiomis D, E, F, G, H, I, AA grupėmis:

, kur i= 4,…,10.
40.4.2. B grupės koreliacija su likusiomis D, E, F, G, H, I, AA grupėmis:

, kur i= 4,…,10.
40.4.3. C grupės koreliacija su likusiomis D, E, F, G, H, I, AA grupėmis:

, kur i= 4,…,10,
kur
, i= 4,…,10, J=4.
40.5. išrenkamas maksimalus koreliacijos koeficientas kiekvienoje grupėje:

ryšį:

40.6. praėjusių (t-1) metų IV ketvirčio rodiklio apimtį xi4 paskirstome pagal veiklas, šalis ir
,
.
40.7. ataskaitinio laikotarpio įverčių žymėjimai pateikiami 3 lentelėje;
40.8. skaičiuojamos grupių A, B ir C apimtys Z1j, Z2j ir Z3j.
3 lentelė. Skaičiuojamo laikotarpio konkretaus rodiklio apimtys

Grupė

A
B
C
D
E
F
G
H
I
AA

Rodiklio
apimtis
t m. 1 ketv.

Rodiklio
apimtis
t m. 2 ketv.

Rodiklio
apimtis
t m. 3 ketv.

Rodiklio
apimtis
t m. 4 ketv.

40.9. skaičiuojama ataskaitinių metų ketvirčio j, i-osios grupės (A, B arba C) rodiklio apimtis
Zij,. Ji paskirstoma pagal šalis, ekonominės veiklos rūšis ir ryšį tarp įmonių, pažymime Zijl.
Duomenys apskaičiuojami panaudojus praeitų metų IV ketvirčio struktūrą ir ataskaitinio laikotarpio
pasirinktos grupės, su kuria koreliacija buvo stipriausia, apimtį.
,
– ataskaitinių metų skaičiuojamo ketvirčio j, pasirinktos grupės ir rodiklio apimtis,
Rodiklio apimtis
.
41. Biržinių įmonių nuosavas kapitalas vertinamas rinkos kaina. Skaičiavimams naudojami
SVPTIS duomenys apie užsienio investuotojų turimas akcijas ir Statistinės vertybinių popierių
išleidėjų informacinės sistemos (toliau – SVPIIS) duomenys apie akcijų kainas. Skaičiavimuose
naudojama ataskaitinio laikotarpio paskutinės darbo dienos akcijų kaina.
42. Įmonių, patekusių tik į metinį tyrimą, duomenys paskirstomi ketvirčiais.
43. Skaičiuojami ketvirtiniai nerezidentų turimo nekilnojamojo turto duomenys (likučiai,
srautai ir kainų pokyčiai), remiantis VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazių
išrašais. Jei ataskaitiniu periodu dar nėra gauti išrašai, skaičiuojami įverčiai: keturių paskutinių metų
atitinkamų ketvirčių sandorių vidurkis paskirstomas pagal šalis, pagal paskutinių turimų metinių
duomenų likučių struktūrą.
44. Tiesioginių investicijų pajamos sudedamos iš nuosavybės priemonių gautų pajamų
(dividendų), reinvesticijų ir skolos priemonių pajamų (palūkanų).
45. Surenkama informacija iš kitų šaltinių (žiniasklaidos, informacija gauta iš atitinkamų šalių
mokėjimų balansų sudarytojų ir kt.) apie investicijas į užsienį.
46. Metinės statistinės informacijos rengimas. TUI metinė statistika sudaroma naudojant
specializuotą Išorės sektoriaus statistikos informacinę sistemą (TUI modulį). Ketvirtiniai mikro
duomenys, sukoduoti pagal bendruosius TUI duomenų struktūros apibrėžčių kodus, agreguojami į
metinius rodiklius.
XII SKYRIUS
NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS
47. LSD statistiniams duomenims įvesti ir apdoroti naudojama ORACLE programinė įranga.
48. Statistiniams duomenims patikrinti, jų suderinamumui nustatyti, statistinei informacijai
parengti naudojama LB Išorės sektoriaus statistikos informacinė sistema (ISS IS), MS Access,
statistinių programų paketas SAS, R, MS Excel skaičiuoklė.
XIII SKYRIUS
KITI SPECIFINIAI ASPEKTAI
49. Statistinių rodiklių revizijos atliekamos dėl pasikeitusių metodologinių nuostatų,
atsiradusių papildomų ar patikslintų statistinių duomenų. LB specialistai revizuoja ir ketvirčių, ir
metinius tiesioginių užsienio investicijų duomenis. Skelbiant ketvirtojo ketvirčio statistinę
informaciją, revizuojami visi tų metų ketvirčiai. Galutiniai ataskaitinių metų metiniai ir ketvirtiniai
duomenys revizuojami atlikus metinį tyrimą. Jei taisymai yra reikšmingi, gali būti revizuojami ir
ankstesnių trejų metų statistiniai duomenys. Apie numatomas revizijas vartotojai informuojami iš
anksto patvirtintame einamųjų metų planiniame statistinių rodiklių revizijų kalendoriuje
(osp.stat.gov.lt/kalendoriai). Atlikus pakeitimus, vartotojai informuojami paskelbiant informacinį

pranešimą, revizuoti statistiniai duomenys skelbiami
Rodiklių duomenų bazėje ir statistikos leidiniuose.

Oficialiosios

statistikos

portalo

XIV SKYRIUS
STATISTINĖS INFORMACIJOS SKLAIDA
50. LB skelbia tiesioginių užsienio investicijų srautus, likučius ir pajamas suskaičiuotas
kryptiniu bei turto / įsipareigojimų principu. LSD skelbia tiesioginių užsienio investicijų likučius ir
pajamas kryptiniu principu.
51. Statistinė informacija skelbiama pagal LSD generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą
Informacijos skelbimo kalendorių (osp.stat.gov.lt/kalendoriai) ir LB Duomenų skelbimo kalendorių
(http://www.lb.lt/lt/duomenu-skelbimo-kalendorius). Skelbimo datos tarp institucijų yra suderintos.
52. Statistinė informacija apie tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje ir Lietuvos
tiesiogines investicijas užsienyje pagal šalis, ekonominės veiklos rūšis skelbiama bendrame LSD ir
LB informaciniame pranešime. Detalesnė statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos
portalo Rodiklių duomenų bazėje, LB interneto svetainėje, Eurostato ir EBPO duomenų bazėse,
leidiniuose „Lietuvos statistikos metraštis“, „Informacinės technologijos Lietuvoje“.
53. Statistinė informacija apie tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje pagal regionus
skelbiama informaciniame pranešime, detalesnė statistinė informacija skelbiama Oficialiosios
statistikos portalo Rodiklių duomenų bazėje, svetainės skyriuje Regioninė statistika.
54. Statistinė informacija teikiama pagal individualias vartotojų užklausas.

XV SKYRIUS
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XVI SKYRIUS
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