LIETUVOS IR SINGAPŪRO EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)
Eksporto struktūra (2016-2017)
Prekybos apyvarta: 193,44 mln. EUR
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Prekybos partnerė: Nr. 30
Prekybos pokytis: 107,6%
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Eksportas: 191,60 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr. 22
Eksporto pokytis: 110,5%
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Lietuviškos kilmės prekių eksportas augo 99,5%
(chemijos produkcija – laboratoriniai reagentai ir
diagnostikos priemonės).

Importas: 1,84 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 84
Importo pokytis: -15,1%
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Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų
Vario atliekos ir laužas
Diagnostiniai arba laborotoriniai reagentai
Medicininiai, chirurgijos, stomotologiniai ir veterinarijos aparatai ir
instrumentai
Metalinės konstrukcijos ir jų dalys

Importo struktūra: elektroniniai integriniai grandynai
(9,1%), elektros mašinos ir aparatai (8,3%),
šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės, šviesolaidžių
kabeliai (6,7%), kitų orlaivių dalys (6,4%), stirenų
polimerai (6,0%).

Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai
Skistųjų kristalų įtaisai, lazeriai

Perspektyvūs sektoriai eksportui: chemikalų ir
cheminių produktų gamybai, drabužių gamybai ir
mašinų bei įrangos gamybai.

Investicijos (2018-06-30)

Singapūro TUI LT: 3,79 mln. EUR
Pagal TUI dydį: Nr. 43

LT TI Singapūre: konfidencialu
Pagal TUI dydį: Nr. 218

Investuota į:
apdirbamąją gamybą; nekilnojamojo turto operacijas;
privataus nekilnojamojo turto įsigijimą ir pardavimą;
elektros, dujų, garo tiekimą ir oro kondicionavimą;
didmeninę ir mažmeninę prekybą; transportą ir
saugojimą; informaciją ir ryšius; finansinę ir draudimo
veiklą; profesinę, mokslinę ir techninę veiklą.
Investuota į:
nekilnojamojo turto operacijas; informaciją ir ryšius;
profesinę, mokslinę ir techninę veiklą.

Bendra informacija
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Dvišalės sutartys: dėl pajamų dvigubo apmokestinimo
išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos.
ES LPS su Singapūru. 2018 spalio 19 d. ES pasirašė laisvosios
prekybos ir investicijų susitarimus su Singapūru. sutarčių
tvirtinimas EP numatytas 2019 m. sausio 24 d., įsigaliojimo
tikimasi 2019 m. pradžioje.

Pagrindinės pramonės šakos: elektronika, chemija,
finansinės paslaugos, naftos gręžimo įranga, naftos
perdirbimas, gumos produktai, maistas ir gėrimai, laivų
taisymas, jūrinių platformų statyba, gyvybės mokslai,
tranzitinė prekyba.
Eksportuojama produkcija: mašinos ir įrengimai (įskaitant
elektroniką ir telekomunikacijas), mašinos ir įrengimai,
mineralinis kuras ir perdirbti naftos produktai, optiniai
prietaisai, perlai ir brangakmeniai.
Importuojama produkcija: elektros mašinos ir įrengimai,
mineralinis kuras, mašinos ir įrengimai, perlai ir
brangakmeniai, optiniai prietaisai.
Eksporto kryptys 2017 m.: Kinija (14,5%), Honkongas (12,3%),
Malaizija (10,6%), Indonezija (7,5%), JAV (6,5%).
Importo kryptys: Kinija (13,8%), Malaizija (11,9%), JAV
(10,6%), Pietų Korėja (8,3%), Japonija (6,3%).
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