LIETUVOS IR KIPRO EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)

Prekių eksporto struktūra, 2016-2017
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Naminių paukščių mėsa
Izoliuotieji laidai, kabeliai
Vaizdo žaidimų pultai ir mašinos, stalo arba kambario žaidimai
Telefono aparatai
Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant ar skrudinant javų grūdus
Poliacetaliai, kiti polieteriai ir apoksidinės dervos
Cukranendrių ar cukrinių runkelių cukrus
Kita

Prekybos apyvarta – 37 mln. EUR
Prekybos partnerė nr. 59
Prekybos apyvarta
58,6 %

Eksportas – 8,8 mln. EUR
Eksporto partnerė nr. 74
Eksportas

30%

Lietuviškos kilmės prekių eksportas 4,6 mln. EUR sumažėjo
29,7%

Importas – 28,2 mln. EUR
Importo partnerė nr. 42
Importas

160%

Importo struktūra: Telefono aparatai (26,1%),
žmonių ir gyvūnų kraujs (24,9%), medikamentai (18,2%),
gumos ar plastiko apdirbimo mašinos (6,4%),
automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai
(3,5%), fermentai (enzimai) (3,2%).

Investicijos (2018 06 30)
Daugiausiai investuota į:
 apdirbamąją gamybą
 profesinę, mokslinę ir techninę veiklą
 naftos, chemijos produktų ir vaistų pramonės
gamybą
 nekilnojamojo turto operacijas
 administracinę ir aptarnavimo veiklą
 finansinę ir draudimo veiklą
 didmeninę ir mažmeninę prekybą

Kipro tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje
1,223 mlrd. EUR
Pagal TUI Lietuvoje dydį - Nr. 3
-------------------------------------------------Lietuvos tiesioginės investicijos Kipre – 689,67
mln. EUR
Pagal TI užsienyje dydį - Nr. 2
Įmonės, turinčios tiesioginių investicijų Kipre,
nesutinka, kad jų pavadinimas būtų skelbiamas
2018 m. birželio 30 d.

Bendra informacija





Dvišalės sutartys: dėl pajamų dvigubo apmokestinimo
išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos, dėl
bendradarbiavimo turizmo srityje.
Turizmas: 41 pagal dydį LT atvykstamojo turizmo rinka 0,8
tūkst. turistų per 2017 metus. 0,1% rinkos (3,4% augimas
lyginant su 2016 metais).

Pagrindinės pramonės šakos: turizmas, maisto ir
gėrimų, cemento ir gipso, laivų taisymo, tekstilės,
metalo produktų, medienos, popieriaus.
Eksportuojama produkcija: citrusiniai vaisiai, bulvės,
farmaciniai produktai, cementas, rūbai.
Importuojama produkcija: plataus vartojimo prekės,
nafta ir tepalai, gamybinės mašinos.
Eksporto kryptys: Graikija, Jungtinė Karalystė, Izraelis,
JAV.
Importo kryptys: Graikija, Izraelis, Jungtinė Karalystė,
Italija, Vokietija.

