LIETUVOS IR UKRAINOS EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)

Eksporto struktūra, 2016-2017

975,6 mln. EUR
Prekybos partnerė: Nr. 19
Prekybos pokytis: 20,5 %

Prekybos apyvarta:

2017
29,56%

2016

737,8 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr. 12
Eksporto pokytis: 21,3%

33,29%

Eksportas:

0,46%
56,64%
2,18% 1,94%
3,71% 3,18%
3,62%
3,95%
3,95%

57,51%

237,8 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 22
Importo pokytis: 18,1%
Importas:

Naftos alyvos
Poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos
Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas,
fosforas ir kalis
Autotransporto priemonės, skirtos žmonėms vežti
Mineralinės arba cheminės azoto trąšos
Kita






Importo struktūra: mediena (10.8%),
saulėgrąžų, dygminų arba vilnamedžių aliejus
(10,3%), lakštinė faneruotė (3,9%), aparatų
dalys (3,8%), plokšti valcavimo produktai iš
geležies arba iš nelegiruotojo plieno (3,4%).

Investicijos 2018 06 30
Daugiausia investuota į:
Ukrainos TUI LT: 38,3 mln. EUR
Privataus nekilnojamojo turto įsigijimas ir
Pagal TUI dydį: Nr. 28
pardavimas
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
LT TUI Ukrainoje: 73,3 mln. EUR
Nekilnojamojo turto operacijos
Pagal TI dydį: Nr. 10
Administracinė ir aptarnavimo veikla
Bendra informacija
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Dvišalės sutartys: dėl ekonominio, pramoninio, mokslinio ir Pagrindinės pramonės šakos: anglies gavyba, elektros
techninio bendradarbiavimo, dėl investicijų skatinimo ir abipusės
apsaugos, dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir
fiskalinių pažeidimų išvengimo, dėl bendradarbiavimo turizmo
srityje.
Turizmas: Ukraina yra 6 atvykstamojo turizmo rinka LT – 83,2
tūkst. turistų (5% rinkos); sumažėjo -1,0 proc. (2017 m.).

energijos gamyba, geležies metalas, mašinų ir transporto
įranga, chemijos pramonė, maisto produktai
Eksporto kryptys (2016 m.): Rusija (9,9% viso eksporto),
Egiptas (6,2%), Lenkija (6,1%), Turkija (5,7%), Italija (5,3%),
Kinija (5,1 %).
Pagrindinės eksporto prekės: metalai, kuras ir naftos
produktai, chemijos, mašinų įrangos ir maisto pramonės
produktai
Importo kryptys (2016 m.): Rusija (13,1% viso importo),
Kinija (12%), Vokietija (11%), Baltarusija (7,1%), Lenkija
(6,9%), JAV (4,3%).
Pagrindinės importo prekės: energetiniai ištekliai, mašinų
įranga, chemijos pramonės prekės
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