LIETUVOS IR ISLANDIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)
Eksporto struktūra
Prekybos apyvarta: 42,1 mln. EUR

Prekybos partnerė: Nr. 54
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Eksportas: 36,4 mln. EUR
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Eksporto partnerė: Nr. 46
Eksporto pokytis:

18%
18%

12%

29,6%

9%
16%
Baldai ir patalynės reikmenys

Mediena ir medienos dirbiniai

Plastikai ir jų dirbiniai

Vata ir neaustinės medžiagos

Geležis ir plienas

Kita

Importas: 5,6 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 67
Importo pokytis:

Perspektyvūs sektoriai eksportui: mediena, baldai,
drabužiai, tekstilė, plastikų ir metalo dirbiniai, IT,
transporto, logistikos paslaugos.

26,5%

Importo struktūra: žuvys ir vėžiagyviai (80 %), vilna
(5%), antžeminio transporto priemonės (4 %) maisto
produktai (2%), tekstilės gaminiai (2 %).

Investicijos (2018-06-30)
Didžiausi Islandijos investuotojai Lietuvoje:
Islandijos TUI LT: 24,02 mln. EUR

Pagal TUI dydį: Nr. 30
Tinklai, virvės, virvelės, trosai, lynai
Medinės grindys
įsigijo Islandijos „Hlunnur ehf“ (tekstilė)






Daugiausia investuota į:
Apdirbamąją gamybą;
Didmeninę ir mažmeninę prekybą; variklinių
transporto priemonių remontą;
Nekilnojamojo turto operacijas;
Finansinę ir draudimo veiklą.

Lietuvos investicijų Islandijoje nėra
Bendra informacija
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Aktualijos. ES ir Islandija yra pasirašę Europos ekonominės
erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), kuriame
numatytas laisvas prekių, išskyrus žemės ūkio ir žuvininkystės
produktus, judėjimas, pasirašiusios šalys. Šalys kas dvejus
metus peržiūri prekybos žemės ūkio produktais sąlygas ir
priima sprendimą dėl tolesnio visų tipų kliūčių mažinimo.
Dvišalės
sutartys:
ekonominio
ir
prekybinio
bendradarbiavimo,
pajamų
ir
kapitalo
dvigubo
apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo, investicijų
skatinimo ir abipusės apsaugos.
Turizmas. 36 pagal dydį LT atvykstamojo turizmo rinka – 2,3
tūkst. turistų per 2017 m. (0,1% rinkos; 23,6% daugiau nei
2016 m.).

Pagrindinės pramonės šakos: žuvies apdirbimas, aliuminio
lydymas, geležies ir silicio lydinių gamyba, geoterminė
energetika, hidroenergetika, turizmas.
Eksportuojama produkcija: aliuminis, žuvis ir žuvies
produktai, geležis ir plienas, pašarai gyvūnams, optiniai ir
medicininiai instrumentai ir apartai.
Importuojama produkcija: mašinos ir jų dalys, nafta ir jos
produktai, elektros ir industrinės mašinos, neorganiniai
chemikalai, laivai.
Eksporto kryptys: Nyderlandai (25,4%), Ispanija (13,4%),
Jungtinė Karalystė (9,4%), Vokietija (7,6%), JAV (7%).
Importo kryptys: Vokietija (10,6%), Norvegija (9,1%), Kinija
(6,9%), Nyderlandai (6,6%), JAV (6,4%).
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