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2018 M. ANTRĄJĮ KETVIRTĮ DIDĖJO TIESIOGINIŲ INVESTICIJŲ SRAUTAI LIETUVOJE IR
UŽSIENYJE
Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia išankstinius 2018 m. antrojo ketvirčio
tiesioginių investicijų (TI) duomenis. Atkreipiame dėmesį į tai, kad, skaičiuojant 2018 m. antrojo ketvirčio
TI, buvo patikslinti 2018 m. pirmojo ketvirčio ir 2017 m. TI duomenys. Naujausi paskelbti duomenys rodo,
kad:
tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, išaugo
58,5 proc. ir sudarė 227,4 mln. Eur. Reinvesticijos sudarė 219,2 mln. Eur, o nuosavybės priemonės –
53,1 mln. Eur. Didžiausias TUI srautas Lietuvoje buvo Švedijos (75,9 mln. Eur), Honkongo
(55,9 mln. Eur), JAV (53,9 mln. Eur) ir Lenkijos (41,4 mln. Eur) kapitalo įmonėse, o pagal veiklų rūšis –
finansinės ir draudimo veiklos (113,7 mln. Eur) bei apdirbamosios gamybos įmonėse (110,5 mln. Eur).
Labiausiai mažėjęs (–49,8 mln. Eur) TUI srautas užfiksuotas administracinės ir aptarnavimo veiklos
įmonėse;
TUI pajamos, gautos iš nerezidentų investicijų Lietuvoje, 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 526,9 mln. Eur.
Didžiausia TUI pajamų dalis teko Švedijai (119 mln. Eur), Honkongui (57,4 mln. Eur) ir Nyderlandams
(57 mln. Eur). Daugiausia pajamų gauta iš investicijų apdirbamosios gamybos (173,7 mln. Eur) bei
finansinės ir draudimo veiklos įmonėse (107,2 mln. Eur);
sukauptosios TUI Lietuvoje per metus padidėjo 7,5 proc. ir 2018 m. birželio 30 d. sudarė 15,6 mlrd. Eur
(žr. 1 pav.), arba 36,2 proc. BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 5 581 Eur TUI
(2017 m. birželio 30 d. – 5 151 Eur);
Lietuvos TI srautas užsienyje 2018 m. antrąjį ketvirtį buvo teigiamas ir sudarė 418,5 mln. Eur, tai
nulėmė 292,8 mln. Eur didėjusios skolos priemonės. 2018 m. antrąjį ketvirtį didžiausi investicijų srautai
fiksuoti Airijoje (226 mln. Eur) ir Lenkijoje (115,7 mln. Eur), o pagal veiklų rūšis – profesinės, mokslinės ir
techninės veiklos įmonėse (386,5 mln. Eur);
TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 60 mln. Eur.
Didžiausią pajamų dalį sudarė dividendai (žr. 2 pav.). Daugiausia pajamų gauta iš investicijų
Nyderlanduose (32,8 mln. Eur), Estijoje (8,3 mln. Eur) ir Latvijoje (8 mln. Eur), o pagal veiklų rūšis – iš
profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonių (38,5 mln. Eur);
Lietuvos sukauptosios TI užsienyje per metus išaugo ketvirtadaliu ir 2018 m. birželio 30 d. sudarė
3,7 mlrd. Eur. Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 90,9, į euro zonos šalis – 65,4 proc. visų Lietuvos
TI užsienyje. Daugiausia investuota Nyderlanduose (695,1 mln. Eur) ir Kipre (689,7 mln. Eur).
2 pav. Lietuvos TI užsienyje pajamų struktūra
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