LIETUVOS IR OMANO EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba 2017

Prekių eksporto struktūra, 2016-2017
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1,57 mln. EUR

Eksporto partnerė: Nr. 112
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8%

27,8%

39%

Eksportas:

13%

1,85 mln. EUR

Prekybos partnerė: Nr. 116

2017

10%

Prekybos apyvarta:

Perspektyvūs sektoriai eksportui: maisto ir
chemijos pramonė, IT paslaugos, baldų ir
medienos bei medicinos pramonė

21%
Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai;
bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai
Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai,
dekoratyvinės pagalvėlės...
Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir
atkūrimo aparatai...
Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys
Branduoliniai reaktoriai, katilai (boileriai), mašinos ir mechaniniai
įrenginiai; jų dalys
Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir
tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys
Kita

Importas:

0,287 mln. EUR
104
26%

Importo partnerė: Nr.
Importo pokytis:

Importo struktūra: dėvėti drabužiai (59%), plastiko
gaminiai (38%), spaudiniai (1%), parfumerijos,
kosmetikos ir tualetiniai preparatai (1%), megzti
drabužiai (1%).

Investicijos 2018-06-30
Tiesioginių Omano investicijų Lietuvoje 2018 m. birželio 30 d. – konfidenciali informacija, pagal ekonominės veiklos
rūšis ─ Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
Tiesioginių Lietuvos investicijų Omane 2018 m. birželio 30 d. – konfidenciali informacija, pagal ekonominės veiklos
rūšis didmeninė ir mažmeninė prekyba.

Bendra informacija
Dvišalės sutartys: dėl ekonominio bendradarbiavimo – pasirašyta
2018 m. birželio 25 d. LR užsienio reikalų viceministro N. Germano
vizito Maskate metu.

Pagrindinės pramonės šakos: naftos gavyba ir apdirbimas,
dujų gavyba, statyba, chemijos pramonė, metalų gavyba ir
gamyba, optinio pluošto gamyba.
Eksportuojama produkcija: nafta, transporto priemonės,
organinės chemijos produktai, rūdos, geležis ir plienas,
aliuminis ir jo produktai.
Importuojama
produkcija:
mechaniniai
įrenginiai,
transporto priemonės, elektronika, orlaiviai ir jų dalys,
geležies ir plieno gaminiai, brangūs ir pusbrangiai akmenys.
Eksporto kryptys: kitos neįvardintos teritorijos (69,6%), JAE
(5,7%), Saudo Arabija (3,4%), Kataras (2,9%).
Importo kryptys: JAE (39,5%), kitos neįvardintos teritorijos
(11%), JAV (7,8%), Kinija (5,9%), Indija (4,2%), Saudo Arabija
(3,3%), Brazilija (2,6%).
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