LIETUVOS IR MALAIZIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba prekėmis (2017)

Prekių eksporto struktūra
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Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus;
gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje
Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės,
precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai...
Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams

16,8 mln. EUR
Prekybos partnerė: Nr. 71
Prekybos pokytis:
34,6%
Eksportas: 7,97 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr. 77
Eksporto pokytis: 55,1%

Prekybos apyvarta:

Perspektyvūs sektoriai eksportui: maisto pramonė, žemės
ūkio produkcija, chemijos produkcija.
2017 m. eksportą mažėjimą lėmė smarkiai sumažėjęs
apdorotos naftos alyvos eksportas.

proc. daugiau nei tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu

8,83 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 61
Importo pokytis: 11,2%
Importas:

Branduoliniai reaktoriai, katilai (boileriai), mašinos ir mechaniniai
įrenginiai; jų dalys
Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo
aparatai...
Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas

Importo struktūra: nekaršta ir nešukuota vilna(16%),
elektros įrenginiai ir jų dalys (15%), kaučiukas ir jo
dirbiniai (13%), įvairūs maisto produktai (9%), matavimo
prietaisai (7%), plastikas ir jo gaminiai (5%).

Investicijos (2018 I pusm.)
MYS investicijos LT: 0,09 mln. EUR. Pagal TUI dydį: Nr. 66
Pagal ekonominės veiklos rūšis – didmeninė ir mažmeninė prekyba ir privataus nekilnojamojo turto įsigijimas ir
pardavimas.
LT investicijų MYS nėra.

Bendra informacija
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Verslo bendradarbiavimas. 2013 LPK įkūrė LT-MYS verslo Pagrindinės ekonomikos šakos: elektronikos, automobilių
tarybą.
ir jų dalių, statybos, finansų, turizmo.
Dvišalės sutartys: nėra.
Eksportuojama produkcija: elektronikos komponentai,
apdorota naftos alyva, mechaniniai įrenginiai ir jų dalys,
palmių aliejus, matavimo įrenginiai, plastikai, kaučiuko
gaminiai.
Importuojama produkcija: elektronika, perdirbta nafta ir
žaliavinė nafta, mechaniniai įrenginiai, plastikas ir jo
gaminiai, matavimo prietaisai, transporto priemonės.
Eksporto kryptys 2017 m.: Singapūras (14,3%), Kinija
(13,5%), JAV (9,5%), Japonija (8%), Tailandas (5,4%),
Honkongas (5,1%).
Importo kryptys 2017 m.: Kinija (19,6%), Singapūras
(11,1%), JAV (8,3%), Japonija (7,6%), Taivanas (6,5%),
Tailandas (5,7%).
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