Nacionalinės sąskaitos



BVP, tenkantis vienam gyventojui, išreikštas
perkamosios galios standartais (tec00114)
BVP, tenkantis vienam gyventojui, išreikštas
perkamosios galios standartais (PGS) (ES 27 = 100)

Atkreipkite dėmesį, kad buvo pakeistas atskaitos taškas, t. y. dabar šalių
duomenys lyginami su ES 27 duomenimis (ES 27 = 100), todėl nėra
palyginami su anksčiau skelbtais duomenimis (ES 25 = 100).
Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra ekonominės veiklos vertinimo
kriterijus. BVP apibūdinamas kaip visų sukurtų prekių ir paslaugų vertė,
atėmus prekių ir paslaugų, naudojamų joms kurti, vertę. BVP vienam
gyventojui, išreikšto perkamosios galios standartais, apimties indeksas
pateikiamas lyginant su Europos Sąjungos (ES 27) vidurkiu (ES 27 =
100). Jeigu šalies indeksas yra didesnis nei 100, tokios šalies BVP vienam
gyventojui lygis yra aukštesnis už ES vidurkį, ir atvirkščiai. Pagrindiniai
rodikliai pateikiami perkamosios galios standartais, t. y. bendra valiuta,
kuri panaikina kainų lygių skirtumus ir leidžia atlikti realius BVP
palyginimus tarp šalių.
Atkreipkite dėmesį, kad indeksas, išreikštas PGS pagal ES 27 = 100, yra
numatytas palyginimui tarp valstybių.
Bendrasis vidaus produktas (BVP) yra ekonominės veiklos vertinimo
kriterijus, apibūdinamas kaip visų sukurtų prekių ir paslaugų vertė,
atėmus prekių ir paslaugų, sunaudotų joms sukurti, vertę. BVP apimties
metinio augimo rodiklio skaičiavimas leidžia palyginti ekonominę plėtrą
tiek pagal laikotarpius, tiek pagal skirtingų dydžių šalių ekonomiką.
Skaičiuojant BVP augimo tempą, BVP apimtis to meto kainomis lyginama
su praėjusių metų BVP apimtimi, tokiu būdu apskaičiuotas pokytis yra
nustatomas ataskaitiniais metais – tai vadinamoji grandininė rodiklių
seka. Taigi, kainų pokyčiai dirbtinai nepadidina augimo rodiklio.



Realiojo BVP augimo tempas (tec00115)
BVP augimo tempas – pokytis, palyginti su praėjusiais
metais,
išreikštas procentais



Bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis (tec00001) BVP (bendrasis vidaus produktas) – šalies ekonominės situacijos rodiklis,
atspindintis bendrą visų pagamintų prekių ir paslaugų vertę, neįskaitant
To meto kainomis
prekių ir paslaugų, gamybos proceso metu naudojamų tarpiniam
vartojimui, vertės. BVP išraiška perkamosios galios standartais (PGS)
leidžia panaikinti kainų lygių skirtumus tarp šalių, o skaičiavimai vienam
gyventojui leidžia palyginti labai skirtingų, vertinant absoliučiuoju dydžiu,
šalių ekonomiką.

Valdžios sektoriaus statistika



Valdžios sektoriaus skola (tsdde410)
Konsoliduotojo valdžios sektoriaus bendroji skola, proc.
BVP

ES apibrėžimas: Valdžios sektorių sudaro centrinės, regioninės, vietos
valdžios ir socialinės apsaugos fondų subsektoriai. Bendrasis vidaus
produktas (BVP), naudojamas vardiklyje, yra BVP to meto rinkos
kainomis. Skola yra apskaičiuojama nominaliąja verte; skola užsienio
valiuta perskaičiuojama į nacionalinę valiutą naudojant metų pabaigos
rinkos valiutų keitimo kursus (sutarčių atveju taikomos ypatingos
taisyklės). Šalies valdžios sektoriaus duomenys yra gaunami
konsoliduojant valstybės subsektorius. Pagrindiniai duomenys išreiškiami
nacionaline valiuta ir perskaičiuojami į eurus naudojant Europos centrinio
banko teikiamus metų pabaigos rinkos valiutų keitimo kursus.



Valdžios sektoriaus deficitas (-) ir perteklius (+)
(teina200)
Mln. eurų, proc. BVP

Valdžios sektoriaus deficitas / perteklius Mastrichto sutartyje
apibrėžiamas kaip valdžios sektoriaus grynasis skolinimasis / grynasis
skolinimas pagal Europos sąskaitų sistemą (ESS 95). Valdžios sektorių
sudaro centrinės, regioninės, vietos valdžios ir socialinės apsaugos fondų
subsektoriai. Atitinkami apibrėžimai pateikti Tarybos reglamente (EB) Nr.
3605/93. Šalies valdžios sektoriaus duomenys yra gaunami
konsoliduojant valstybės subsektorius. Duomenys apkaičiojami eurais ir
pateikiami kaip bendrojo vidaus produkto (BVP) procentinė dalis.



Valdžios sektoriaus balansas (tec00043)
Konsoliduotojo valdžios sektoriaus grynasis skolinimasis
/ skolinimas, proc. BVP

ES apibrėžimas: Valdžios sektoriaus grynasis skolinimasis (+) / grynasis
skolinimas (-) – tai valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų skirtumas.
Valdžios sektorių sudaro šie subsektoriai: centrinės, regioninės, vietos
valdžios ir socialinės apsaugos fondų. Bendrasis vidaus produktas (BVP),
naudojamas vardiklyje, yra BVP to meto rinkos kainomis.

Kainos



SVKI – bendrasis indeksas (teicp000); Indeksas,
2005=100
Indeksas (2005 = 100) ir procentiniai pokyčiai

Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI) yra sukurti siekiant tarptautiniu
mastu palyginti vartotojų kainų infliaciją. SVKI yra naudojami infliacijos
konvergencijos kriterijui įvertinti pagal Amsterdamo sutarties 121
straipsnyje nurodytus reikalavimus, o Europos centrinis bankas (ECB),
vykdydamas pinigų politiką, naudoja SVKI kainų stabilumui įvertinti. ECB
nustato kainų stabilumą, remdamasis metiniu SVKI pokyčiu euro zonoje.
SVKI skaičiuojami remiantis suderintais standartais, privalomais visoms
valstybėms narėms. Pagal koncepciją SVKI yra Laspeireso tipo kainų
indeksai, apskaičiuojami kaip metiniai grandininiai indeksai, leidžiantys
kasmet keisti svorius.
SVKI apskaičiuoti naudojamas bendras Individualaus vartojimo išlaidų
pagal paskirtį klasifikatorius (angl. Classification of Individual Consumption
by Purpose, COICOP). Yra parengta speciali šio klasifikatoriaus redakcija,
pritaikyta SVKI (COICOP/HICP). Eurostato skelbiami subindeksai yra
apskaičiuojami remiantis šiuo klasifikatoriumi.
SVKI yra skaičiuojami ir skelbiami remiantis bendru indekso baziniu
laikotarpiu (2005 = 100). Augimo tempai apskaičiuojami remiantis
paskelbtais kainų indeksais.
Kainų indeksai ir augimo tempai, palyginti tiek su praėjusiu mėnesiu (M/M1), tiek su atitinkamu praėjusių metų mėnesiu (M/M-12), apskaičiuojami
nepašalinus nei kalendoriaus, nei sezono įtakos.



SVKI – bendrasis vidutinis metinis infliacijos lygis
(tec00027)
Vidutinis metinis SVKI pokytis

Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI) yra sukurti siekiant tarptautiniu
mastu palyginti vartotojų kainų infliaciją. Pavyzdžiui, Europos centrinis
bankas naudoja SVKI infliacijai Ekonominėje ir pinigų sąjungoje stebėti ir
infliacijos konvergencijai įvertinti pagal Amsterdamo sutarties 121
straipsnio reikalavimus. Lentelėje pateikti nacionaliniai JAV ir Japonijos
vartotojų kainų indeksai.

