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 „Eurostatas yra Europos Sąjungos statistikos 
tarnyba. Ji skelbia oficialius suderintus Europos Sąjungos, 
euro zonos, Europos ekonomikos statistinius rodiklius ir 
pateikia palyginamą, patikimą ir objektyvią kintančios 
Europos panoramą.  
 Kad parengtų šią statistinę informaciją, Eurostatas 
renka duomenis iš nacionalinių statistikos institucijų ir 
suderina juos pagal vieną metodiką. “  
 

http://eurostatgidas.stat.gov.lt/lt/  
 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/about_eurostat/introduction  
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...Kiekvienas iš mūsų – investuotojas. 
Kasdien mes investuojame savo 
gyvenimą: laiką, sveikatą, darbą, 
mokesčius. Tik šių investicijų dėka 
kuriamas šalies biudžetas ir stiprinama 
Europos Sąjunga. 
 
Kiekvienas patyręs investuotojas 
supranta savo investicijų panaudojimo 
kontrolės svarbą... 
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Įžanginis žodis 

• Oficialiame Eurostato internetiniame portale medžiaga pateikiama grafikų ir 
lentelių pavidalu. Tačiau kaip ir kiekviename gerame darbe, čia neužtenka spustelti 
klavišą, reikia dar šiek tiek padirbėti, norint rasti ieškomus rodiklius.  
 

• Tie kas nuoširdžiai rūpinasi ES ir Lietuvos likimu, supranta kaip svarbu žinoti 
informaciją apie realią ekonominę situaciją sąjungoje. Vyriausia statistinės analizės 
agentūra – Eurostat-as renka ir publikuoja oficialius statistinius duomenis ir 
informaciją, Europos Komisijos portale.  

 
• Belieka apgailestauti, kad tarp daugelio naudojamų kalbų Eurostato portale, nėra 

lietuvių kalbos. Nors man pavyko rasti šiek tiek informacijos gimtąja kalba, bet tai 
daugiau bendri paaiškinimai. Suprantama, kad skaičiai vienodi bet kokioje kalboje, 
tačiau net anglų kalbos žinovui, sunku susivokti portalo paieškos sistemoje ir 
teikiamose galimybėse analizuoti ir lyginti duomenis tarp ES šalių. Kadangi savo 
publikacijose mėgstu remtis pirminiais šaltiniais ir į mane dažnai kreipiasi patarimo, 
kaip efektyviai naudotis šia sistema, parengiau šį trumpą sąvadą.  
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Informacija pradedantiems:  
Kam reikalinga finansinė 

analizė? 
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Kam reikalinga finansinė analizė ? – I 

• Svarbiausi finansų analizės tikslai yra: įvertinti finansinį stabilumą, išteklių 
naudojimo efektyvumą, išsiaiškinti neigiamų  pokyčių gilumines priežastis, įvertinti 
veiklos efektyvumą, įvertinti priimamų vadybos sprendimų ekonominį efektyvumą 
ir pagrįstumą, bei dabartinę padėtį. 
 

• Paprastai kalbant, finansinė analizė leidžia sužinoti, kur link judame (Trendas - 
kryptis, tendencija. Trendo analizės metu naudojama ilgesnio laikotarpio 5-10 metų 
finansinių ataskaitų rodiklių analizė), kad galėtume prognozuoti kas mūsų laukia ir 
kaip tinkamai pasirengti pokyčiams. 
 

• Finansinės analizės vartotojai: vadovai, investuotojai, kreditoriai (bankai ir kiti), 
auditoriai, kontrolieriai ir visuomenė.  
 

www.slapenas.lt 7 



Finansinė analizė tiria finansinę veiklą pagal įvairius finansinius rodiklius, kurie gali būti 
absoliutūs ir santykiniai.  
• - Absoliutūs rodikliai (dydžiai), apibendrinantys finansinę veiklą, tai – bendrasis 

pelnas, grynasis pelnas, skola ir kiti rodikliai, išreikšti skaičių vienetais – litais, 
eurais ir t.t. Absoliučių dydžių analizė taikoma tada, kai absoliutūs finansinės 
atskaitomybės straipsnių rodikliai lyginami su praėjusio laikotarpio, biudžeto, 
vidutiniais šakos, šalies ar konkurentų rodikliais ir apskaičiuojamas nuokrypis. 

• - Santykiniai rodikliai sudaromi iš absoliučių dydžių (absoliučių rodiklių). Jie 
naudojami koeficientų analizėje. Šie koeficientai išreiškia finansinių ataskaitų bei 
kitos informacijos duomenų tarpusavio ryšius. Dažniausiai išreiškiami procentiniu 
santykiu. 

• Todėl bet kokia analizę reikia pradėti nuo informacijos apie rodiklius, išreikštais 
absoliučiais dydžiais, iš kurių vėliau išvedami santykiniai rodikliai. Pvz.: jei bankui 
esate skolingas 1000 litų (absoliutus dydis), tai kaip bebandytumėte tai parodyti 
procentais (santykiniu dydžiu) su jūsų atlyginimu, skola nuo to ne taps mažesnė. 

Kam reikalinga finansinė analizė ? – II 
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Po mano straipsnio publikacijos atsirado teigiančių, kad jei grafike valstybinė skola bus 
parodoma ne absoliučiu dydžiu (mln.euro) o santykiniu dydžiu (lyginant su BVP), tai 
„trendas bus kitoks, skola taps mažesnė ir nesimatys jokio staigaus pokyčio“. Keistas 
samprotavimas. Realioje ekonomikoje skolos gražinamos piniginiais vienetais, o ne 
procentais nuo BVP. 
• Tačiau, jei kam nors taip patogiau, tai Eurostat pateikia informaciją absoliučiais 

(eurais) ir santykiniais dydžiais (procentais nuo BVP) ir suteikia galimybę generuoti 
grafikus abejais atvejais.  

Sekančiame puslapyje patalpinau abu grafikus palyginimui. Galite patys įvertinti – ar 
pasikeitė Estijos valstybės skolos trendas įvedus eurą 2011 metais, tik todėl, kad 
pakeitėme matavimo vienetus. 
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Paprastas duomenų analizės pavyzdys. 



Šie du grafikai sukurti Eurostat portale, rodo Estijos valstybės skolą (2007-2013 metais), kairėje parodo 
absoliučiais skaičiais (mln.euro) ir dešinėje santykiniais (lyginant su BVP) dydžiais.  

Rodyklėmis parodytos galimybės keisti matavimo vienetus ir šalių pavadinimus. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410 

Grafikas A – Estijos skola (2007-2013 metais) absoliučiais 
dydžiais mln.eurų 

Grafikas B – tie patys mln. eurų, lyginant su Estijos BVP 
(procentais).  

Abejuose grafikuose matomas vos ne identiškas skolos augimo trendas ir „paslaptingas“ Estijos valstybės skolos šuolis, po euro įvedimo 
2011 metais. Jokių kitų matavimo vienetų, parodančių valstybių skolos dydžius šiame Eurostato skyriuje, nėra. Žvelgiant įdėmiau, 
matosi šioks toks grafikų skirtumas 2009-2010. Grafike A matome, kad skola eurais buvo gana stabili, o grafike B matomi pokyčiai 
(neatitikimas su grafiku A) gal turėtų būti siejami su paties BVP dydžio pokyčio tendencija? Kad galėtume pagrįsti šį spėjimą, einame į 
Eurostato puslapius, kuriuose parodyti realaus BVP augimo tempai ES šalyse 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410


Grafike C, suformuotame Eurostato portale, mes matome realaus BVP augimo tempus Estijoje per tą 
patį laikotarpį (2007-2013 metais). Grafikas gaunamas šiame puslapyje: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 
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Grafikas C – Estijos realaus BVP augimo tempai 2007-2013 
(procentais, lyginant su praėjusiais metais). 

Grafikas B – Estijos valstybės skola (mln. eurų), lyginant su 
Estijos BVP (2007-2013) išreikšta procentais. 

Mūsų spėjimas pasitvirtino – „įlinkis“ grafike B, krizės metais susijęs ne su valstybės skolos 
augimu, kuris laikėsi  fiskalinės drausmės „rėmuose“ (tai matėme grafike A), o su staigiu 
BVP kritimu 2009 metais. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115


Kaip lengvai ir greitai,  
Eurostato duomenų pagrindu, 

rengti grafikus  
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• Nesenai savo straipsniuose analizavau ekonominę situaciją Estijoje iki ir po euro 
įvedimo. Taigi, tai naudosiu kaip pavyzdį, aiškinantis ne tik valstybės skolos augimo 
per pastaruosius metus oficialius statistinius rodiklius, tačiau pasinaudodami 
Eurostat portale esančiomis funkcinėmis galimybėmis, sudarysime ir išsisaugosime 
grafikus. 

 

• Pagal aprašytą schemą galima dirbti su visais Eurostat duomenimis, kur tik yra 
panaudota duomenų išskaidymo sistema. Iš karto pastebėsiu, kad tai ne vienintelė 
sistema veikianti šiame portale. Yra dar kita, gerokai sudėtingesnė valdymo prasme 
ir leidžianti apimti gerokai didesnius laikotarpius. Tačiau šiandien skirsime dėmesį 
paprastai ir vaizdžiai sistemai.  
 

• Kad galėtume iš karto pradėti pažintį su šia sistema, pasinaudokime nuoroda į 
Eurostato duomenų bazę, kurią esu panaudojęs viename iš savo straipsnių (o 
išnašose detaliai paaiškinsiu, kaip rasti ieškomas nuorodas į lenteles ir informaciją) 

 

• Taigi, štai ši nuoroda – bet neskubėkit ją suaktyvinti, tai spėsite padaryti vėliau: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410 
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Po to, kai suaktyvinsite šią nuorodą: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&l
anguage=en&pcode=tsdde410 
Jūs pateksite į Eurostat puslapį ir pamatysit lentelę 
„Bendra valstybės skola“. Joje rasite duomenis 
publikuojamus dviem būdais: absoliučiais skaičiais 
(mln.euro) ir santykiniais (lyginant su BVP) dydžiais. 
 
 
 
Kadangi mus domina daugiametis trendas (vystymosi 
kryptis – augimas ar mažėjimas) absoliučių skaičių eurais – 
langelyje „unit“ (matavimo vienetai) pasirinkime „Million 
euro” 
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Jei Jūs norėsite daugiau sužinoti, apie statistinius duomenis parodytus šiame 
skyriuje (lentelė su kodu – tsdde410), nuspauskite „more“ (daugiau).  
 
Atsivėrusiame lange, pasirodys aprašymas ir sąsaja su Mastrichto kriterijais. 
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Dabar jei pageidaujate, Jūs galite išsaugoti savo 
kompiuteryje lentelės duomenis Excel failo pavidale. 
Šias galimybes aptarsime vėliau... 
 
 
O dabar pasinaudokime puikia Eurostat portale esančia 
paslauga – sukurti grafiką, nes investuotojams būtent 
tokioje formoje geriausiai matomas trendas. 
 
 
Siekdami šio tikslo, spustelėkime „Graph“.  
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Čia viskas gana paprasta tiems, kas bent truputį 
susipažinęs su Excel grafikų formavimo galimybėmis. 
 
Taigi, kad gauti grafinį pavidalą, reikia padaryti nedidelius 
pakeitimus. 
 
а) lange „Types“ (Тipas) pasirenkame grafiko vaizdą,  

 
b) pažymime „Graph Type” (grafiko tipas) - „Line graph” 
(linijinis grafikas – jis labai patogus pavaizduojant 
tendencijas, ypač lyginant su kitomis šalimis), 
 
c) paspaudžiame „Refresh” (atnaujinti) 
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Kol kas matome bendrą visų šalių rezultatų grafiką už 2013 metus.  
Tai naudinga informacija, bet mus šiuo metu domina tik Estija. 
 
Turime pateikti savo pageidavimus portalui. Todėl pereikime į langą 
„Data“ (duomenys), kur ir suformuosime užklausą. 
 www.slapenas.lt 18 



Čia matome visas pasirinkimo 
galimybes, ką galime pamatyti 
grafike. 
 
a) „time” (laikas) – pažymim 
vienus ar keletą metų 
 
b) „geo” (geografija) – pažymim 
vieną arba keletą šalių 
 
c) „unit” (matavimo vienetai) – 
„Million euro” 
 
d) Pasirenkame, ką norime 
matyti grafiko ašyse„X” (horizontali) 

ir „Y” (vertikali). 

 Nustatom: „X”- „time” (laikas), 
„Y”- „geo” (geografija) arba „unit” 
(vienetai) (mūsų atveju rezultatas bus 
panašus –  keičiasi tik užrašų išdėstymas. 
Tačiau jei bus noras palyginti su kitomis 
šalimis, tai geriau pasirinkti„geo”) 
 
e) Spaudžiame „Refresh” 
(atnaujinti)  IR VISKAS BAIGTA! 
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Grafikas baigtas.  
Dabar jei užvesite 
„pelės“ rodyklę ant 
grafike esančio taško, 
tai geltoname fone 
pamatysite tikslią 
reikšmę. Šiuo atveju 
matote 2012 m. Estijos 
skolą mln. eurų. 
 
Sutinku, kad tai nėra 
patogu, todėl 
tolimesniam darbui 
(gilesnei analizei) verta 
išsisaugoti ne tik šį 
grafiką, bet ir lentelę 
su skaičiais, kurių 
pagrindu buvo 
suformuotas šis 
grafikas. 
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Pastebėjimas: kartais „naujokus“ glumina tokios 
reikšmės kaip „1k” arba “1m”.  
„к“ – kilo - SI sistemos priešdėlis, reiškiantis 
daugiklį 103 arba 1000  
„m“– mega - 106  arba 1 000 000 
 
Dar tikslesnis pavaizdavimas ir nebūtinas, nes tai 
yra lentelėse. 



 
Dabar jei norint atspausdinti, 
suaktyvinus spausdintuvo  
piktogramą,  
atsidaro peržiūros langas, 
kuriame bus matyti ne tik 
grafikas su trumpu aprašymu, 
ką jis reiškia, bet ir lentelės 
kodas su matoma nuoroda į 
šaltinį ir grafiko suformavimo 
data.   
 
Belieka spustelėti: „Print 
graph“ 
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Nepergyvenkite, jei neturite spausdintuvo. 
Portalas duoda galimybę išsisaugoti duomenis 
įvairiuose formatuose. 
 
Nuspauskite  šią piktogramą „išsaugoti“. 



Naujame lange galite pasirinkti kokia forma 
norite išsisaugoti suformuotą grafiką: kaip 
paveikslėlį PNG formate ar kaip dokumentą 
PDF formate.  
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Kaip matote,  
tai paprasta!  

Svarbus pastebėjimas:  
Portalas dirba puikiai.  

Vienintelis trūkumas, kad suformavus grafiką nėra galimybės duoti tiesioginę nuorodą. O 
netiesioginė nuoroda (generuojama svetainės), „automatiškai“ išliekanti po grafiko 

atspausdinimo ar atsisiuntimo, visada nukreipia į pradinį puslapį, kuriame turi iš naujo 
atlikti nustatymus parinktyse, apie kuriuos jau rašiau. Todėl pravartu „išsaugoti“ 

suformuotų grafikų kopijas savo PC. 
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Kaip išsaugoti 
duomenų lenteles 

Priedas Nr. 1 
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Jei, norite išsaugoti ir kitus tikslius duomenis, 
(kuriems per mažai vietos grafike) – tai irgi – 
paprasta. 
 
a) Grįžtame prie lango „Table“ (Lentelė) 
 
b) Ir nuspaudžiam piktogramą „išsaugoti“.   
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Naujame lange galite atsisiųsti 
pageidaujamame formate.  
Tolimesniam darbui ir analizei patogiausia 
naudotis Excel – XLS. 
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Kaip Eurostat portale surasti 
nuorodas į statistinių duomenų 

lenteles 

Priedas Nr. 2 
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Jei pamiršote mano puslapio adresą, 
(kuriame bandau pateikti dar mažai 
Lietuvoje žinomą informaciją ir naujienas 
apie ES - www.slapenas.lt ), paprasčiausiai 
pasinaudokite paieškos svetaine, įvesdami 
žodį:  Eurostat ir nuspauskite klavišą 
ENTER.   
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Taip atrodo pirmasis Eurostat portalo 
puslapis 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/
home 

 
Belieka apgailestauti, kad čia nerasite 
svarbios informacijos vertimų į lietuvių 
kalbą.  
Bet juk skaičiai išlieka tapatūs, bet kokia 
kalba. Svarbu žinoti kur jie yra!  
 
Einam į langą „Statistics“ 
 30 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
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European Commission > Eurostat > Statistics > Statistics by theme - 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 

 
Čia galima pasirinkti duomenis įvairiomis 
temomis, tačiau mes ieškome kelio į 
puslapį, kurio duomenų pagrindu kūrėme 
grafiką. 
 
 
Einame į puslapį „Browse / Search 
Database “ (Paieška duomenų bazėje) 
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Statistics  - Browse / Search Database 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal
/statistics/search_database 

 
Čia turime atsidaryti bylas, 
bakstelėdami į pageidautiną 
aplankalo piktogramą 
 
а) Tables by themes (Lentelės 
pagal temas)  
b) Economy and finance 
(Ekonomika ir finansai) 
 
Tęsinys sekančiame puslapyje… 
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Statistics  - Browse / Search Database 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/p
ortal/statistics/search_database 

 
a) Government statistics 
(Valstybinė statistika) 
b) Government deficit and 
debt (Valstybės deficitas ir 
skola) 
c) General government 
gross debt (tsdde410) – O 
štai čia ir mūsų puslapis: 
„Bendra valstybės skola“. – 
bakstelkim ant šio 
ženkliuko 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database


Štai patekome į puslapį, nuo kurio 
pradėjome mokytis kurti grafiką: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1
&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410 

  
Kaip sakoma, kuo svarbesnė 
informacija, tuo sunkiau ją rasti. ;-) 
 
– O kas gali būti svarbiau piliečiui už 
piliečio pareiga ir skolą, kurią teks jam 
gražinti arba guls ant jo vaikų pečių?  
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Naudingos nuorodos į Europos 
Komisijos publikuojamą 

informaciją lietuvių kalba 

Priedas Nr. 3 
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Europos Komisija  - http://ec.europa.eu/index_lt.htm 
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http://ec.europa.eu/index_lt.htm


Europos Komisija - Abėcėlinė rodyklė - http://ec.europa.eu/atoz_lt.htm 

Kaip matote, net ir čia 
parodoma, kad Eurostat 
duomenų lietuvių kalba 
nerasite. 
 
Kuo užsiima mūsų ES 
parlamentarai nuo 2004 
metų?  
Tikra integracija į ES 
prasideda nuo pagarbos 
kultūroms ir kalboms, kaip 
ir deklaruojama stojimo į 
ES sutartyse 
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Еurostat - Nacionalinės sąskaitos ir BVP   
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/National_accounts_and_GDP/lt 

Bent kažkokia informacija, nors ir pasenusi (2012 metai) 
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Naudojant „Saulius Lapėnas - Kaip rasti duomenis Eurostat portale. 2014 - Savimokos 
vadovėlis“, būtina nurodyti duomenų šaltinį. 

© www.slapenas.lt , 2014 

Kol kas tiek. 
Daugiau informacijos apie įvykius ES,  
rasite mano puslapyje www.slapenas.lt 
 
 
Su dėkingumu priimsiu Jūsų komentarus, 
patarimus ir pasiūlymus. 

Saulius Lapėnas 
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