LIETUVOS IR SAUDO ARABIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI

Dvišalė prekyba (2017)

Eksporto struktūra, 2016-2017
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382,4 mln. EUR

Nr. 25
Prekybos pokytis: 55,1 %
Eksportas: 171,6 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr. 25
Eksporto pokytis: 15,3 %
Prekybos partnerė:
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Perspektyvūs sektoriai eksportui: maisto ir
chemijos pramonė, gyvybės mokslai, ICT,
tekstilė, baldai, saulės energetika

210,8 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 24
Importo pokytis: 115,9 %
Importas:

Javai
Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai;
bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai
Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys
Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus;
gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje
Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo
aparatai...
Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai,
dekoratyvinės pagalvėlės...
Dirbiniai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)
Branduoliniai reaktoriai, katilai (boileriai), mašinos ir mechaniniai
įrenginiai; jų dalys
Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės,
precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai...
Kita

Importo struktūra: neapdorotos naftos alyvos
(žalia nafta) (98%), alifatiniai alkoholiai (1%).
Ženklus importo augimas dėl padidėjusio
neapdorotos naftos alyvos įvežimo.

Investicijos 2018-06-30
Investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis:
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
Privataus NT įsigijimas ir pardavimas.

Saudo Arabijos TUI LT: 2,24 mln. EUR
Pagal TUI dydį: Nr. 45
LT TUI Saudo Arabijoje nėra

Bendra informacija
Dvišalės sutartys: Bendrasis susitarimas dėl bendradarbiavimo

Pagrindinės pramonės šakos: Naftos gavyba - didžiausia naftos
eksportuotoja pasaulyje, turinti 16 proc. visų patvirtintų
pasaulio naftos rezervų; chemijos pramonė.
Eksportuojama produkcija: nafta ir jos produktai (78,9%),
plastikas ir jo gaminiai, organinės chemijos produktai, laivai ir
kitos plaukimo priemonės.
Importuojama produkcija: mašinos ir įrengimai, transporto
priemonės, elektronika, įvairios žaliavos, farmacijos produktai,
geležies ir plieno gaminiai.
Eksporto kryptys: kitos neįvardintos teritorijos (79,1%), JAE
(3,2%), Kinija (2%), Indija (1,2%), Singapūras (1,1%).
Importo kryptys: Kinija (14,5%), JAV (13,4%), Vokietija (6,3%),
Japonija (5,5%), JAE (5,3%), Pietų Korėja (4,5%).
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