LIETUVOS IR TURKIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba 2017

Prekių eksporto struktūra, 2016-2017
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58,8 %
Prekybos partnerė: 22

Prekybos pokytis:

44%

15%

Prekybos apyvarta: 551,83 mln. EUR

Eksportas: 390,18 mln. EUR
49%

89,6 %
Eksporto partnerė: 19

Eksporto pokytis:

2016

34%

------------------------------

26%

Perspektyvūs
sektoriai
eksportui:
aukštosios
technologijos, gyvybės mokslai, chemijos ir maisto
pramonė, plastiko ir metalo produktų gamyba.

Importas: 161,65 mln. EUR

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

14,1 %
Importo partnerė: 27

Javai

Importo pokytis:

Trąšos
Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės
pagalvėlės...
Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo
aparatai...
Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai;
bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai
Stiklas ir stiklo dirbiniai
Kita

Importo struktūra: autotransporto priemonės ir jų
dalys (15%), vamzdžiai ir tuščiaviduriai profiliai (11%),
cheminiai elementarieji siūlai (8%), buitinė technika
(8%), pūkiniai ir šeniliniai audiniai (5%), plastikas ir jo
gaminiai (4%), elektros įrenginiai ir jų dalys (4%).

Investicijos (2018 m. birželio 30 d.)
Turkijos TI LT: (–1,71) * mln. EUR (97 vietą pagal TUI dydį Lietuvoje).
Pagal ekonominės veiklos rūšis – didmeninė ir mažmeninė prekyba bei privataus nekilnojamojo turto įsigijimas.
* Minusinės TUI susidaro, kai investuotojo finansiniai įsipareigojimai įmonei viršija įmonės finansinius reikalavimus investuotojui.

LT TUI Turkijoje: : 1,05 mln. EUR (29 vieta pagal TUI užsienyje dydį).
Pagal ekonominės veiklos rūšis ─ didmeninė ir mažmeninė prekyba bei profesinė, mokslinė ir techninė veikla.

Bendra informacija
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Status Quo
2014 m. pasirašyta deklaracija dėl Bendros Lietuvos ir Turkijos
ekonomikos ir prekybos komisijos įsteigimo (JETCO).
Planuojama, jog pirmasis JETCO susitikimas įvyks 2019 m.
Vilniuje.
Lietuva ir Turkija kartu dalyvauja virš 70 bendradarbiavimo
projektų Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų programose,
tokiose kaip 7-oji bendroji programa, Eurostars, Horizontas
2020. Dažniausiai bendradarbiaujama biotechnologijų,
sveikatos, mokslo visuomenėje, nanotechnologijų srityse.
Nuo 2012 m. sėkmingai vykdomas tiesioginis skrydis
maršrutu Vilnius – Stambulas.

Ek. dvišalių sutarčių SQ: Įsigaliojusios sutartys dėl investicijų
skatinimo ir abipusės apsaugos; dėl pajamų dvigubo
apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo;
bendradarbiavimo turizmo srityje; deklaracija dėl LT-TR
ekonominės ir prekybinės komisijos sudarymo (2014-12).
Pagrindinės Turkijos pramonės šakos: transporto
priemonių gamyba, elektronika, tekstilė, maisto pramonė,
kalnakasyba, plienas, nafta, statyba, popieriaus pramonė,
Eksportuojama produkcija: transporto priemonės ir jų dalys
(13,9%), mašinos ir mechaniniai įrenginiai bei jų dalys (8,7
%), brangieji akmenys ir taurieji metalai (8,5%).
Importuojama produkcija: mineralinis kuras, mechaniniai
įrenginiai, elektronika, geležis ir plienas, plastikas ir jo
gaminiai, transporto priemonės.
Eksporto kryptys: Vokietija (3,2%), JAE (2,5%) Irakas (2,2%),
Jungtinė Karalystė (2,2%), Italija (1.9%), JAV (1,8%), Ispanija
(1,8%), Prancūzija (1,5%).
Importo kryptys: Kinija (12,5%), Vokietija (10,7%), Rusija
(10,2%), JAV (5,6%), Italija (5,4%), Prancūzija(3,8%).
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