LIETUVOS IR AUSTRALIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)

Eksporto struktūra (2016-2017)

Prekybos apyvarta: 43,9 mln. EUR
Prekybos partnerė: Nr. 53
Prekybos pokytis:

2017
23%

2016

Eksportas: 41,2 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr. 43

29%
45%

21,8%

Eksporto pokytis:

45%

23,5%

Lietuviškos kilmės prekių eksportas – 37,7 mln. EUR
augo 21,5%
13%

Importas: 2,7 mln. EUR

15%

Importo partnerė: Nr. 75

2%2% 7%
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Importo pokytis:

3% 3% 3% 4%
Mediena, kurios storis didesnis kaip 6mm
Kiti baldai ir jų dalys
Izoliuotieji laidai ir kabeliai
Kitos plokštės, plėvelės, folijos iš plastikų
Kviečių glitimas
Diagnostiniai arba laborotoriniai reagentai su laikmenomis
Produktai, naudojami gyvūnų pašarams
Kita

2,1%

Importo struktūra: elektros aparatūra, naudojama
elektros energijos grandinėms įjungti, išjungti,
perkrauti ar apsaugoti (21,1%), vilna (14%), virvės,
virvelės, lynai ir trosai (10,4%), tekstilės pluoštų
paruošimo mašinos (6,8%), vynas (6,5%).

Perspektyvūs sektoriai eksportui: inžinerinė pramonė,
maisto produktai, tekstilės produkcija, chemijos pramonės
produkcija.

Investicijos (2018-06-30)
AU Lietuvoje daugiausia investavo į:
 Apdirbamąją gamybą;
 Privataus nekilnojamojo turto įsigijimą ir pardavimą;
 Profesinę, mokslinę ir techninę veiklą;
 Informaciją ir ryšius;
 Didmeninė ir mažmeninė prekybą; variklinių
transporto priemonių ir motociklų remontą.

AU TUI LT: -3,23 mln. EUR*
Pagal TUI dydį: Nr. 99
*Minusinės TUI susidaro, kai investuotojo
finansiniai įsipareigojimai įmonei viršija įmonės
finansinius reikalavimus investuotojui.
Lietuvos investicijų Australijoje nėra

Bendra informacija
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Bendradarbiavimo institucijos. Australijoje veikia „AustralianLithuanian Business Council”.
Dvišalės sutartys. Dėl investicijų skatinimo ir apsaugos.
Turizmas. 32 pagal dydį LT atvykstamojo turizmo rinka - 4,5
tūkst. AU turistų per 2017 m. (0,3% rinkos; 0,11% daugiau AU
turistų, lyginant su 2016 m.).

Pagrindinės pramonės šakos: naudingų iškasenų
(metalai, anglis, druska) gavyba, krovinių gabenimas,
naftos pramonė, suskystintos dujos (iki 2035 m. AU
turėtų būti didžiausia LNG tiekėja pasaulyje – 24%
pasaulio rinkos), pažangus gyvybės mokslų sektorius
(galimybės bendradarbiauti per „Life Sciences Baltics“).
Eksportuojama produkcija: naftos produktai (29,14%),
anglis (26,19%), brangakmeniai (6,69%), mėsa (3,97%).
Importuojama produkcija: mašinos ir mechaniniai
įrenginiai (13,03%), automobiliai ir jų dalys (13,3%),
mineralinis kuras ir mineralinės alyvos (10,31%),
industrinės ir elektrinės mašinos (10,31%).
Eksporto kryptys: Kinija (29,6%), Japonija (10,3%), Pietų
Korėja (5,5%), Indija (4,4%), Honkongas (4%).
Importo kryptys: Kinija (21,9%), JAV (10,3%), Japonija
(7,2%), Pietų Korėja (7,1%), Tailandas (4,9%).
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