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2017 METAIS TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ SRAUTAS IŠAUGO DVIGUBAI
Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2017 m. ketvirtojo ketvirčio
tiesioginių užsienio investicijų duomenis. Paskelbti duomenys rodo, kad:
tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje mažėjo ir sudarė –177,7 mln. Eur (žr. 1 pav.), o
tai lėmė mažėjusios nuosavybės priemonės (–310,1 mln. Eur). 2017 m. TUI srautas Lietuvoje sudarė
528,3 mln. Eur, taigi, palyginti su 2016 m., išaugo dvigubai. 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausias
teigiamas TUI srautas Lietuvoje buvo iš Švedijos (158,3 mln. Eur), o didžiausias neigiamas – iš Maltos
(–336,5 mln. Eur) ir Nyderlandų (–50,9 mln. Eur). Didžiausias TUI srautas Lietuvoje buvo į apdirbamąją
gamybą – 73,7 mln. Eur, žemės ūkį, miškininkystę, žuvininkystę – 27,4 mln. Eur, informaciją ir ryšius –
10 mln. Eur. Labiausiai mažėjusios TUI (–264,4 mln. Eur) užfiksuotos finansų ir draudimo veikloje, tai
lėmė nuosavybės priemonių mažėjimas (–350,3 mln. Eur);
TUI pajamos,
388,5 mln. Eur.
(66,7 mln. Eur)
pajamų gauta
(61,9 mln. Eur);

tenkančios nerezidentų investicijoms Lietuvoje, 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė
Daugiausia pajamų iš TUI Lietuvoje uždirbo Švedija (106,8 mln. Eur), Lenkija
ir Honkongas (48,7 mln. Eur) dėl didžiausią dalį sudariusių reinvesticijų. Daugiausia
iš apdirbamosios gamybos (177,7 mln. Eur) bei finansinės ir draudimo veiklos

sukauptosios TUI Lietuvoje 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 14,7 mlrd. Eur (žr. 1 pav.), arba 35 proc.
BVP, taigi per metus padidėjo 5,2 proc. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 5 215 Eur TUI
(2016 m. gruodžio 31 d. – 4 890 Eur). Didžiausios šalys investuotojos tebėra Švedija, Nyderlandai ir
Vokietija;
Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį mažėjo ir sudarė
–201,2 mln. Eur, o 2017 m. sudarė –27,6 mln. Eur. 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį fiksuotos mažėjančios
(–274,5 mln. Eur) investicijos į profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmones užsienyje, o daugiausia
investuota į finansų ir draudimo (59,6 mln. Eur) bei informacijos ir ryšių veiklas (19,1 mln. Eur);
TI pajamos, 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, sudarė 18,6 mln. Eur.
Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Latvijoje (14,5 mln. Eur) ir Estijoje (5 mln. Eur). Didžiausią pajamų
dalį sudarė nuosavybės priemonių pajamos (žr. 2 pav.);
Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 2,8 mlrd. Eur. Lietuvos TI į ES
valstybes nares sudarė 89,8 proc., į euro zonos šalis – 74,6 proc. visų Lietuvos TI užsienyje.
1 pav. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
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2 pav. Lietuvos TI užsienyje pajamų struktūra
Mln. Eur
50
40
30
20
10
0
–10
–20
2015

2016

2017

Nuosavybės priemonių pajamos (dividendai)
Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje (skalė
kairėje)
Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje srautas (skalė dešinėje)

Šaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas.

Nuosavybės priemonių pajamos (reinvesticijos)
Skolos priemonių pajamos (palūkanos)
Šaltinis: Lietuvos bankas, Lietuvos statistikos departamentas.
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