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LIETUVOS IR MOLDOVOS EKONOMINIAI SANTYKIAI 

Dvišalė prekyba (2018) 

Eksporto struktūra, 2017-2018 

  

Prekybos apyvarta: 38,95 mln. 

EUR 

Prekybos partnerė: Nr. 61 

Prekybos pokytis:       -15,3 % 
Eksportas: 31,7 mln. EUR 

Eksporto partnerė: Nr. 54 

Eksporto pokytis:    -15,7% 
Lietuviškos kilmės prekių eksportas į Moldovą 

siekė 13,5 mln. EUR, sumažėjo 24,2 proc., 
sudarė 42,4 proc. nuo viso LT eksporto į MD. 

Importas: 7,2 mln. EUR 

Importo partnerė: Nr. 65 

Importo pokytis:     -13,3% 
 

Importo struktūra: saulėgrąžų sėklos (26,9%), vynas 
iš šviežių vynuogių (11,2%), strypai ir juostos iš 

geležies arba iš nelegiruotojo plieno (9,9%), 
medvilniniai audiniai (9,5%), nedenatūruotas etilo 

alkoholis (7,9%). 
 

Investicijos 2018-09-30 

Daugiausia investuota į: 
▪ Didmeninė ir mažmeninė prekyba 
▪ Transportas ir saugojimas 
▪ Nekilnojamojo turto operacijos 
 

Moldovos TUI LT: -0,24* mln. EUR 

Pagal TUI dydį: Nr. 90 
* Neigiamas investicijų dydis rodo, kad investuotojo 
finansiniai įsipareigojimai įmonei viršija finansinius 

reikalavimus investuotojui. 

Lietuvos TUI Moldovoje: 0,8 mln. EUR 

Pagal TUI dydį: Nr. 33 
Tiesioginės Lietuvos investicijos Moldovoje 
pagal ekonominės veiklos rūšis: 

▪ Apdirbamoji gamyba 
▪ Didmeninė ir mažmeninė prekyba  
▪ Informacija ir ryšiai 
▪ Nekilnojamojo turto operacijos 
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Antžeminio transporto priemonės, …

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos …

Katilai (boileriai), mašinos ir mechaniniai įrenginiai; …

Spausdintos knygos, laikraščiai, kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; …
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Bendra informacija 
 
 
 
 
 
  

▪ Dvišalės sutartys: Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 
Moldovos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo 
švietimo, mokslo, technologijų ir inovacijų srityje; dėl 
investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos; dėl prekybinio 
ir ekonominio bendradarbiavimo. 

▪ Verslo misijos. Šiuo metų nėra. 

Pagrindinės pramonės šakos: cukrus, augalinis aliejus, 
maisto produktų perdirbimas, žemės ūkio technika. 
Moldovos eksporto apimtys 2017 m., lyginant su 2016 
m., išaugo 16,2% ir sudarė 2,15 mlrd. EUR. 
Moldovos importas 2017m. sudarė 4,28 mlrd. EUR ir, 
lyginat su 2016 m., išaugo 17,7%. 
Eksportuojama produkcija: elektros mašinos ir 
įrenginiai, aliejinės kultūros (saulėgrąžos ir rapsai), 
valgomieji vaisiai ir riešutai, alkoholiniai gėrimai. 
Importuojama produkcija: naftos produktai, elektros 
mašinos ir įrenginiai, mašinos ir įrengimai, transporto 
priemonės. 
Eksporto kryptys: Rumunija (24,8%), Rusija (10,5%), 
Italija (10,2%), Vokietija 6,9%), Jungtinė Karalystė 
(5,6%); ES (66,3%).  
Importo kryptys: Rumunija (14,4%), Rusija (11,8%), 
Ukraina (10,6%), Kinija (10,5%), Vokietija (8,1%); ES 
(49,5%). 

  


