LIETUVOS IR RUMUNIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)

Prekių eksporto struktūra, 2016-2017

Prekybos apyvarta: 161,9 mln. EUR
Prekybos partnerė: Nr. 31
Prekybos pokytis:
17,9%
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Eksportas: 90,3 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr. 32
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Perspektyvūs sektoriai eksportui: chemijos
produktai, baldai, elektros mašinos ir mechaniniai
įrenginiai
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Eksporto pokytis:
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Importas: 71,6 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 31
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Sudėtingos mineralinės arba cheminės trąšos,

Autotransporto priemonių, priskiriamų 8701–8705 pozicijoms, dalys ir
reikmenys
Naujos pneumatinės guminės padangos

Importo struktūra: tabakas ir perdirbti tabako
pakaitalai (18,9%), farmacijos produktai (14,8%),
mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys
(12,9%), dirbiniai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų
metalų) (12,4%), plastikai ir jų dirbiniai (11,0%).

Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai...
Plastikų atliekos, atraižos ir laužas
Traktoriai ir vilkikai (išskyrus traktorius ir vilkikus, priskiriamus 8709
pozicijai)
Skydai, plokštės, pultai, stendai, ...

Investicijos (2018 06 30)

Kita

14,85 mln. EUR
Pagal TI dydį: Nr. 17

Lietuvos TI Rumunijoje:

LT įmonės, turinčios TI Rumunijoje:




HANNER
UAB SKUBA
UAB LIETVILNA



 ARVI
UAB BHJ BALTICA

Rumunijos TUI LT: 3,12 mln. EUR
Pagal TUI dydį: Nr. 43
Tiesioginės Rumunijos investicijos Lietuvoje pagal
ekonominės veiklos rūšis:
- Privataus nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas
- Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Bendra informacija

2018-10-29, URM IESD EISS

Dvišalės sutartys: dėl ekonominių prekybinių ryšių ir
mokslinio-techninio bendradarbiavimo; dėl investicijų
skatinimo ir abipusės apsaugos; dėl pajamų bei kapitalo
dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų bei kapitalo
mokesčių slėpimo prevencijos.
Turizmas. 29 pagal dydį LT atvykstamojo turizmo rinka – 6,1
tūkst. turistų per 2017 m., 0,4% rinkos (10,2% augimas
lyginant su 2016 m.).

Pagrindinės pramonės šakos: elektriniai įrenginiai,
Tekstilė ir avalynė, automobilių surinkimo pramonė,
inžinerinė pramonė, kasyba, metalurgija, statybos
pramonė, maisto gamyba.
Eksportuojama produkcija: elektronika, transporto
priemonės, mašinos ir įrenginiai, metalų produkcija,
baldai, tekstilė, chemijos produkcija.
Importuojama produkcija: elektronika, mašinos ir
įrenginiai, transporto priemonės ir jų dalys,
mineralinis kuras, plastikai, farmacijos produktai.
Eksporto kryptys: Vokietija (23%), Italija (11,3%),
Prancūzija (6,8%), Vengrija (4,7%), JK (4,1%).
Importo kryptys: Vokietija (20,1%), Italija (10,1%),
Vengrija (7,5%), Lenkija (5,5%), Prancūzija (5,3%).
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