LIETUVOS IR AZERBAIDŽIANO EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)

Eksporto struktūra, 2016-2017
2017
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Prekybos apyvarta: 34,8 mln. EUR
Prekybos partnerė: Nr. 61
Prekybos pokytis: 12,7 %
Eksportas: 32,6 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr. 51
Eksporto pokytis: 17,5%

8,63%

Importas: 2,2 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 79
Importo pokytis: 29,9%

76,36%
6,81%
5,67%
4,40%
Stiklo pluoštai ir jų dirbiniai
Pašto, žyminiai ženklai, banknotai, obligacijos bei panašūs vertybiniai popieriai ir kt.
Dalys, tinkamos varikliams
Medikamentai
Naftos alyvos ir alyvos iš bituminių mineralų
Kita

Importo struktūra: riešutai (46,9%), transmisijos velenai,
guoliai (15,1%), turboreaktyviniai varikliai, turbosraigtiniai
varikliai ir kitos dujų turbinos (16,6%), maišai ir krepšiai,
naudojami prekėms pakuoti (7,6 %)

Perspektyvūs sektoriai eksportui: maisto pramonė (mėsa, žuvis,
pieno produktai; daržovės; cukrus ir konditerijos gaminiai; kakava
ir jos gaminiai; gėrimai ir kt.), spauda ir leidyba, baldų ir medienos
pramonė, elektros mašinos pramonė, metalo apdirbimo pramonė
taip pat transporto, IT ir finansinės paslaugos.

Investicijos (2018 06 30)
Didžiausios Azerbaidžano investicijos Lietuvoje:
 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla;
 Nekilnojamojo turto operacijos;
 Profesinė, mokslinė ir techninė veikla;
 Privataus nekilnojamojo turto įsigijimas ir pardavimas;
 Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto
priemonių ir motociklų remontas.

Azerbaidžano TUI LT: 1,97 mln. EUR
Pagal TUI dydį: Nr. 47
LT TUI Azerbaidžane: 0,35 mln. EUR
Pagal TUI dydį: Nr. 31

Bendra informacija
Dvišalės sutartys: dėl bendradarbiavimo ekonomikos, pramonės
ir energetikos srityse, turizmo srityje, dėl bendradarbiavimo
informacinių ir ryšių technologijų srityje, investicijų skatinimo ir
apsaugos, dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo
išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos

Pagrindinės pramonės šakos: nafta ir naftos produktai,
gamtinės dujos, naftos telkinių įranga, plienas, geležies
rūda, chemija, tekstilė;
Eksportuojama produkcija: mineralinis kuras ir alyva
(89,57%), vaisiai ir daržovės, perlai, brangakmeniai ir
pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, aliuminis ir jo
produkcija;
Importuojama produkcija: mašinos ir mechaninė įranga
(14,86%), plieno ir geležies gaminiai, elektrinės mašinos,
įrenginiai ir jų dalys, mašinos ir jų dalys;
Eksporto kryptys: Italija 31,9%, Turkija 9,9%, Izraelis
4,6%, Rusija 4,3%, Čekija 4% (2017);
Importo kryptys: Rusija 16,8%, Turkija 14,7%, Kinija
11,2%, JAV 8,3%, Ukraina 5,5% (2017).
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