LIETUVOS IR SUOMIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba 2017
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Prekybos apyvarta: 1,19 mlrd. EUR
Prekybos partnerė: Nr. 16 (2,2%)
Prekybos pokytis: 15,4%

10%

Plastikai ir jų dirbiniai

Geležies dirbiniai

Elektros mašinos ir įrenginiai

Tabakas ir tabako gaminiai

Baldai

Kita

Eksportas: 449,4 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr. 16 (1,7%)
Eksporto pokytis: 9 %
Importas: 741,5 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 14 (2,6%)
Importo pokytis: 20 %
Importo struktūra: mineralinis kuras (25 %), mašinos ir
mechaniniai įrenginiai (18 %), elektros mašinos ir
įrenginiai (10 %), transporto priemonės, skirtos
žmonėms vežti (9 %).

Perspektyvūs sektoriai eksportui: leidybos, spaudos,
statybos paslaugos, plastikai, tekstilė, mediena, baldai,
metalo apdirbimas, maistas (rapsai, kviečiai, malybos,
pieno, konditerijos produktai, gėrimai).

Investicijos (2018-06-30)

Didžiausi FI investuotojai Lietuvoje:

Suomijos TUI LT: 572,84 mln. EUR
Pagal TUI dydį: Nr. 8
Įmonės, turinčios Suomijos investicijų ir sutinkančios,
kad jų duomenys būtų skelbiami: UAB „YIT Infra
Lietuva“, UAB „Bayer“, UAB „Avena Nordic Grain“, UAB
„Leipurin“, UAB „SLO Lithuania“, UAB „Metos“.






Daugiausia investuota į:
Didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių
transporto priemonių remontas;
Statyba;
Apdirbamoji gamyba;
Administracinė ir aptarnavimo veikla.

2,61 mln. EUR
Pagal TI dydį: Nr. 27

LT TI Suomijoje:

Oy „Gaschema Finland“ - techininės
dujos ir pramoninė chemija

Bendra informacija
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Aktualijos. Suomija yra 1 iš 7 prioritetinių „Investuok
Lietuvoje“ rinkų investicijoms pritraukti.
Dvišalės sutartys: dėl investicijų skatinimo ir apsaugos,
dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir
fiskalinių pažeidimų išvengimo.
Turizmas. Potenciali turizmo rinka. 2017 m. Lietuvoje
lankėsi 36,5 tūkst. FI turistų (+2,3%). FI yra 11
atvykstamojo turizmo rinka (2,4% LT turizmo rinkos).
Turistai iš FI sudarė didžiausią turistų dalį iš Šiaurės šalių
(Švedija – 35,1 tūkst., Norvegija – 34,9 tūkst., Danija –
29,2 tūkst.).

Pagrindinės pramonės šakos: elektronika, metalai,
mašinos ir kiti inžinerinės pramonės metalo gaminiai,
chemija, popierius ir celiuliozė, laivų statyba, maistas,
tekstilė.
Eksportuojama produkcija: pramonės mašinos,
branduoliniai reaktoriai ir jų dalys (12,7%), popierius ir
celiuliozė (11,94%), elektrinės mašinos (8,53%), nafta ir
jos produktai (7,87%), mašinos (7,09%), metalai ir
plienas (6,41%), mediena (4,78%), optinė įranga (4,48%).
Importuojama produkcija: nafta ir jos produktai
(13,52%), pramonės mašinos, branduoliniai reaktoriai ir
jų dalys (12,11%), elektros mašinos (9,48%), mašinos
(8,98%), metalo ir plieno dalys (3,61%).
Eksporto kryptys: Vokietija (14%), Švedija (10,2%),
Olandija (6,7%), JAV (6,5%), Rusija (5,6%).
Importo kryptys: Vokietija (15,2%), Rusija (13,1%),
Švedija (10,9%), Kinija (7,3%), Olandija (4,6%).
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