LIETUVOS IR EGIPTO EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)

Eksporto struktūra, 2016-2017
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Prekybos apyvarta: 39,58 mln. EUR
Prekybos partnerė: Nr. 57
Prekybos pokytis: 74,6%
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Eksportas: 25,98 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr.57
Eksporto pokytis: 82,4%
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Importas: 13,6 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 55
Importo pokytis: 62,9%
--------------------------------------
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Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai
Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus
riedmenis; jų dalys ir reikmenys
Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos
gaminiai
Branduoliniai reaktoriai, katilai (boileriai), mašinos ir mechaniniai
įrenginiai; jų dalys
Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės,
precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai...
Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai;
bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai
Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus;
gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje
Kita

Pagrindinės importo prekės: stiklas ir stiklo
dirbiniai (34%), citrusiniai vaisiai (28%),
plastikai ir jų dirbiniai (21%), vilna (3%).

Investicijos 2018-06-30 d.
LT TI Egipte: Tiesioginių Lietuvos investicijų Egipte 2018 m. birželio 30 d. nebuvo.
Egipto TUI LT: 0,36 mln. Tiesioginės Egipto investicijos Lietuvoje užėmė 57 vietą pagal TUI dydį. Ekonominės
veiklos – apdirbamoji pramonė, didmeninė ir mažmeninė prekyba, informacija ir ryšiai, profesinės ir mokslinė
veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla, privataus nekilnojamojo turto įsigijimas.

Bendra informacija
Dvišalės sutartys:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų
Respublikos Vyriausybės sutartis dėl ekonominio, techninio
ir mokslinio bendradarbiavimo.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Egipto Arabų
Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo
kultūros srityje.

Pagrindinės pramonės šakos: tekstilė, maisto
pramonė, chemijos pramonė, turizmas, farmacija,
statybos pramonė, žemės ūkis.
Eksportuojama produkcija: nafta ir jos produktai,
žemės ūkio ir maisto produktai, citrusiniai vaisiai,
auksas, chemijos ir metalo pramonės gaminiai,
izoliuoti elektros laidininkai.
Importuojama produkcija: nafta ir jos produktai,
maisto produktai, degalai, automobiliai, dozuojamieji
vaistai.
Eksporto kryptys: ES šalys (25,9%), Jungtiniai
Arabų Emyratai (12,6%), Saudo Arabija (7,8%),
Turkija (6,4%), JAV (4,5%).
Importo kryptys: ES šalys (32,4%), Kinija (13%)
JAV (5,3%), Turkija (4,3%), Saudo Arabija (4,2%),
kita (40,8%).
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