LIETUVOS IR IZRAELIO EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)

Prekių eksporto struktūra, 2016-2017
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Farmacijos produktai
Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai,
dekoratyvinės pagalvėlės...
Javai

PERSPEKTYVŪS SEKTORIAI (prekybą vykdantys
sektoriai):farmacijos ir chemijos pramonė; baldų ir
medienos apdirbimo pramonė; maisto pramonė
(gyvi gyvūnai ir pieno produktai); inžinerinė
pramonė (ypač lazeriai ir optiniai įrenginiai),
gyvybės mokslų ir kiti aukštos pridėtinės veiklos
sektoriai (veikiantys kompiuterinių technologijų,
lazerių ir mokslinės įrangos, farmacijos ir medicinos,
biotechnologijų vertės grandinėse).

Importas:

Įvairūs maisto produktai

28,1 mln. EUR

Importo partnerė: Nr. 43

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas
Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės,
precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai...
Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys
Kita

40
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Eksporto partnerė: Nr.

47% 2016

4%

50,2 mln. EUR

Importo pokytis:

38 %

Importo struktūra: insekticidai, augalų augimo
reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs
produktai (51%), Elektriniai garso arba vaizdo
signalizacijos aparatai (13%), mašinos ir mechaniniai
įrenginiai (7%), medicinos aparatai ir instrumentai
(7%).

Investicijos 2018-06-30
Daugiausia investuota į: didmeninę ir mažmeninę
Izraelio TUI LT: 51,15 mln. EUR.
prekybą, privataus nekilnojamojo turto įsigijimą ir
Pagal TUI dydį: Nr. 26
LT TI Izraelyje: konfidenciali informacija
pardavimą, nekilnojamojo turto operacijas,
Pagal ekonominės veiklos rūšis ─ profesinė,
apdirbamąją gamybą bei nekilnojamojo turto
mokslinė ir techninė veikla.
operacijas, statybas.
Įmonės, turinčios tiesioginių Izraelio investicijų:
UAB RASKAFAS
Bendra informacija
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Dvišalės sutartys. Dėl abipusio investicijų skatinimo ir
apsaugos; Dėl pajamų dvigubinimo apmokestinimo
išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos; Dėl
bendradarbiavimo turizmo srityje; Dėl dvišalio privataus
sektoriaus bendradarbiavimo pramoninių mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros srityje.
Turizmas. 2017 m. Lietuvoje lankėsi 20,4 tūkst. turistų iš
Izraelio (3,8 % daugiau nei 2016 m.). Izraelis yra 19
atvykstamojo turizmo rinka (1,3% rinkos). 2018 m. 1-9 mėn.
Lietuvoje lankėsi 22,4 tūkst. turistų iš Izraelio (27,8 proc.
daugiau nei tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu).

Pagrindinės Izraelio pramonės šakos: aukštųjų
technologijų produktai, deimantų apdirbimas,
medžio ir popieriaus produktai, maisto ir gėrimų bei
tabako produktai, chemijos produktai.
Eksportuojama produkcija: brangakmeniai ir
taurieji metalai, elektrinės ir pramonės mašinos,
farmacijos produktai, mechaniniai įrenginiai,
optiniai įrenginiai, orlaiviai ir jų dalys, plastikas ir jo
produktai.
Importuojama produkcija: mašinos ir mechaniniai
įrenginiai, elektronika, brangakmeniai ir taurieji
metalai, transporto priemonės, naftos produktai,
plastikas ir jo produktai.
Eksporto kryptys: JAV (29,1%), Honkongas (7,3%),
JK (6,5%), Kinija (5,5%), Belgija (4,1%), Indija (4%).
Importo kryptys: JAV (12,3%), Kinija (9%), Šveicarija
(6,5%), Vokietija (6,2%), Belgija (5,9%), JK (5,6%).
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