KETVIRTINIO BENDROJO VIDAUS PRODUKTO TRUMPOJO LAIKOTARPIO
REVIZAVIMO TVARKA
Bendrasis vidaus produktas (BVP) – vienas iš pagrindinių nacionalinių sąskaitų sistemos
(NSS) rodiklių, apibūdinančių šalies ekonomikos išsivystymo lygį. BVP, jo kitimo tempas plačiai
naudojamas tarptautiniams palyginimams ir ekonominei analizei atlikti.
BVP pirmasis išankstinis įvertis skelbiamas 30 dieną ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus. Dėl
ribotų statistinių duomenų kiekio šiam įverčiui skaičiuoti naudojamas tik gamybos metodas. Norint
gauti išsamų šalies ūkio raidos vaizdą, gavus papildomos statistinės informacijos, bei tenkinant vartotojų
poreikius pirmasis išankstinis BVP įvertis tikslinimas dar du kartus.
Ketvirtinis trumpojo laikotarpio BVP yra revizuojamas pagal patvirtintą statistinės
informacijos revizijų kalendorių. Dabartinė tvarka yra taikoma nuo 2001 m.
Atsakingi skyriai: Nacionalinių sąskaitų skyrius ir Metodologijos ir kokybės skyrius.
Kontaktiniai asmenys: Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėjo pavaduotojas Jurijus Sluka,
tel. (8 5) 236 4403, el. p. jurijus.sluka@stat.gov.lt;
l. e. Metodologijos ir kokybės skyriaus vedėjos pareigas Jūratė Petrauskienė,
tel. (8 5) 236 4755, el. p. jurate.petrauskiene@stat.gov.lt.
Revizavimo priežastys
Pagrindinė ketvirtinio trumpojo laikotarpio BVP revizavimo priežastis – Lietuvos
statistikos departamento skyrių ir kitų institucijų parengta arba patikslinta informacija. Tikslinant
BVP, antrasis išankstinis ir patikslintas išankstinis BVP įverčiai jau yra vertinami bei suderinami
visais trimis metodais: gamybos, išlaidų ir pajamų.
Metodai
Ketvirtinio trumpojo laikotarpio BVP vertinimai remiasi statistinių tyrimų, administracinių
šaltinių ir kitais duomenis.
Ketvirtinio trumpojo laikotarpio BVP vertinimai atliekami taikant tiesioginius ir
netiesioginius skaičiavimo metodus. Tiesioginiai skaičiavimo metodai taikomi, kai naudojami
statistinių tyrimų ar kitų šaltinių duomenys. Netiesioginiams skaičiavimo metodams priskiriami
ekonometriniai modeliai ir kiti Europos nacionalinių sąskaitų sistemos bei teisės aktų leidžiami
netiesioginiai BVP komponentų įvertinimo būdai.
Detalumas ir cikliškumas
Pirmasis išankstinis ketvirtinio trumpojo laikotarpio BVP įvertis vartotojams pateikiamas
per 30 dienų ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus, skelbiami tik bendrieji rodikliai: BVP apimtis to
meto, palyginamosiomis kainomis ir kitimo tempu, o skelbiant antrąjį išankstinį ir patikslintą
išankstinį įvertį – atitinkamai per 60 ir 120 dienų ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus, jau
pateikiamos ir BVP komponentų apimtys bei kitimo tempai, gamybos, išlaidų ir pajamų metodais.
BVP ir jo komponentai gamybos ir išlaidų metodais yra skelbiami to meto,
palyginamosiomis kainomis ir kitimo tempu. BVP pajamų metodu yra skelbiamas tik to meto
kainomis.
Palyginamumas
Dauguma ketvirtinio ilgojo laikotarpio BVP ir jo komponentų laiko eilučių palyginamos
nuo 1995 m. pirmojo ketvirčio, kai kurios – nuo 2000 m. pirmojo ketvirčio.
Revizijų kalendorius
Patvirtintas einamųjų metų planinių statistinių rodiklių revizijų kalendorius yra skelbiamas
Oficialiosios statistikos portale.

Rezultatų skelbimas vartotojams
Revizuoti ketvirtinio trumpojo laikotarpio BVP duomenys skelbiami pranešimuose
spaudai, mėnesiniame biuletenyje „Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“, taip pat Oficialiosios
statistikos portale ir Eurostato duomenų bazėje.

