METINIO BENDROJO VIDAUS PRODUKTO ILGOJO LAIKOTARPIO
REVIZAVIMO TVARKA
Bendrasis vidaus produktas (BVP) – vienas iš pagrindinių rodiklių, apibūdinančių šalies
ekonominio išsivystymo lygį. BVP plačiai naudojamas ekonominei analizei ir tarptautiniams
palyginimams atlikti. Revizijų tikslas – gauti išsamų šalies ūkio raidos vaizdą, tobulinant vertinimo
metodus ir įgyvendinant Europos nacionalinių sąskaitų sistemos bei teisės aktų reikalavimus.
BVP gamybos, pajamų ir išlaidų metodais revizuojamas vienu metu.
Metinis ilgojo laikotarpio BVP yra revizuojamas pagal patvirtintą statistinės informacijos
revizijų kalendorių. Dabartinė tvarka yra taikoma nuo 2001 m.
Atsakingas skyrius: Nacionalinių sąskaitų skyrius.
Kontaktinis asmuo: Nacionalinių sąskaitų skyriaus vedėja Gailutė Juškienė,
tel. (8 5) 236 4837, el. p. gailute.juskiene@stat.gov.lt.
Revizavimo priežastys
Ilgojo laikotarpio planinių metinių revizijų priežastys:
1) metodologinių nuostatų pasikeitimas: atskirų rodiklių vertinimo metodų pakeitimas,
arba bendras metodologinių nuostatų pakeitimas (pvz., perėjimas nuo Europos nacionalinių ir
regioninių sąskaitų sistemos – ESS 95 prie ESS 2010);
2) naujų informacijos šaltinių atsiradimas;
3) vertinimo metodų tobulinimas;
4) techninių klaidų taisymas.
Metodai
Metinis ilgojo laikotarpio BVP vertinimams naudojami statistinių tyrimų, administracinių
šaltinių ir kiti duomenys. Metinio ilgojo 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 metinio ilgojo laikotarpio BVP komponentų įvertinimo būdai.
Detalumas ir cikliškumas
Metinis ilgojo laikotarpio BVP yra skelbiamas pagal 64 veiklos rūšis. Skelbiami BVP ir jo
komponentų įverčiai gamybos ir išlaidų metodais: jų apimtis to meto, palyginamosiomis kainomis ir
kitimo tempas. BVP pajamų metodu yra skelbiamas tik to meto kainomis.
Palyginamumas
Dauguma metinio ilgojo laikotarpio BVP ir jo komponentų laiko eilučių palyginamos nuo
1995 m., kai kurios – nuo 2000 m. Atliekant nacionalinių sąskaitų metodologines revizijas, laiko
eilutės dėl didelės apimties paprastai revizuojamos dalimis.
Revizijų kalendorius
Patvirtintas einamųjų metų planinių statistinių rodiklių revizijų kalendorius yra skelbiamas
Oficialiosios statistikos portale.
Rezultatų skelbimas vartotojams
Revizuoti metinio ilgojo laikotarpio BVP duomenys skelbiami Oficialiosios statistikos
portale ir Eurostato duomenų bazėje, publikuojami leidiniuose: „Lietuvos nacionalinės sąskaitos“,
„Lietuvos ekonominė ir socialinė raida“, „Lietuvos statistikos metraštis“.

