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Lituània

Quadre Macroeconòmic 2017

Dades Generals
Superfície
Població
Densitat de població
Idioma

Moneda
Esperança de vida
Religió
Taxa d’alfabetització + 15
anys

Creixement econòmic
65.300 km2
2,8 milions de persones
45,1 hab. /km2
Lituà (oficial, 82,0%)
Rus (8,0%)
Polonès (5,6%)
Euro
75 anys
Catòlica Romana (77,2%)
Russa Ortodoxa (4,1%)
n/d plena alfabetització

2017

2018

2019

3,8%

3,2% (e)

3,0% (e)

PIB (PPP)

91.244 M$

Agricultura
Indústria
Serveis

3,3%
28,5%
68,3%

PIB per càpita (PPP)

32.298,9 $

Inflació

3,7%

Taxa d’atur

7,1%

Deute públic

36,5% del PIB

Balança compte corrent

1,0% del PIB

Risc creditici

Doing Business

A
16/190

Infraestructures
Aeroports
Principal aeroport

22
Vilnius International Airport

Xarxa ferroviària

1.768 km

Carreteres

84.166 km

Principals ports

Klaipeda

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics
(UNESCO), S&P, Bloomberg; (e) estimació
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Principals sectors per volum de negoci a Lituània
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2018-22

Principals sectors per volum de negoci, 2017
8.000

40%

7.000

35%

6.000

30%

Automoció i moto

27,20%

176,50%

5.000

25%

Altres béns de consum

26,53%

52,21%

4.000

20%

Moble i hàbitat

26,30%

27,90%

3.000

15%

Altres indústries del transport

25,80%

96,00%

2.000

10%
Alimentació i productes gurmet

21,76%

32,39%

1.000

5%
Química i plàstics

20,47%

5,62%

0

0%
Maquinària i béns d’equip

19,51%

13,62%

Logística, comerç electrònic i distribució

18,97%

13,11%

Vins, caves i begudes

18,36%

56,44%

Paper, cartró i packaging

17,81%

16,34%

Volum de negoci 2017 (M$)

Creixement 2013-17 (%)

Creixement Creixement
2018-22
2013-17

Creixement 2018-22 (%)
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor

Lituània | Nota econòmica

4

Principals sectors per volum d’importacions a Lituània
Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2013-17

Principals sectors per volum d’importacions, 2017
4.500

Creixement
2013-17

15%

4.000
3.500

5%

3.000
2.500

Moble i hàbitat

43,20%

Esports

33,20%

Electrònica i electricitat

18,66%

Wellness & Beauty

14,35%

TIC i transformació digital

14,31%

Salut i equipaments mèdics

12,90%

Altres béns de consum

12,04%

Tèxtil i moda

10,90%

Materials i matèries primeres

8,50%

Indústria farmacèutica

7,40%

-5%

2.000
-15%

1.500
1.000

-25%

500
0

-35%

Volum d'importacions 2017 (M$)

Creixement 2013-17 (%)

Proveïdors principals, 2017 (% sobre total importacions)
Rússia

Alemanya

Polònia

Letònia

Itàlia

13,0%

12,3%

10,6%

7,1%

5,2%

Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC
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Relacions comercials Lituània - Catalunya
Importacions i exportacions Lituània – Catalunya 2012-17
(milions d’euros)

955 empreses exportadores a Lituània, de les
quals 500 són exportadores regulars.
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Saldo comercial
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 Les exportacions catalanes a Lituània assoleixen els 108,7
milions d’euros el 2017, un 9,3% més que l’any anterior.

 Les importacions catalanes de Lituània assoleixen els 99,6
milions d’euros el 2017, un 1,5% menys que l’any anterior.

 Catalunya exporta principalment a Lituània fruita (19,6%),
maquinària (11,5%) i begudes (11,4%) el 2017.

 Catalunya ha importat principalment de Lituània mobles (37,6%),
cereals (27,3%) i plàstics i manufactures (10,6%) el 2017.

 Les exportacions catalanes a Lituània representen el 0,2% del
total de les exportacions catalanes.

 Les importacions des de Lituània representen el 0,1% del total
de les importacions catalanes.

 Les exportacions catalanes representen el 27,3% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Lituània.

 Les importacions catalanes representen el 33,9% de les
importacions de l’Estat espanyol de Lituània.

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
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Inversió estrangera
Lituània  Catalunya

Catalunya  Lituània

Evolució de la inversió IED (milers d’euros)
70

Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)

64

60

 La inversió de Catalunya a Lituània ha estat inexistent els
últims anys.
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 La inversió de Lituània a Catalunya és molt baixa (15.000
euros el 2017).
 El 40,0% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de
Lituània el 2017 s’ha destinat a comerç majorista, un altre
40,0% s’ha destinat a activitats de lloguer i un 20,0% s’ha
destinat a construcció d’edificis.
 La inversió de Lituània representa el 5,1% del total invertit a
l’Estat espanyol el 2017 des de Lituània i és insignificant sobre
el total de la inversió rebuda per Catalunya.

Font: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
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Empreses catalanes establertes a Lituània

Empreses lituanes establertes a Catalunya

5 filials catalanes de 5 empreses matriu catalanes.

5 filials lituanes de 5 empreses matriu lituanes.

Les empreses matriu catalanes segons facturació són:

Les filials lituanes a Catalunya segons facturació són:

 WERFENLIFE SA.

 NORDIC COSMETIC MANAGEMENT SL (Law & Finance Consulting
Company)

 AGROLIMEN SA

 SERVICIOS DE
MERCANCÍAS SA

TRANSPORTES

DE

AUTOMÓVILES

Y

 SERENITY RESORT SL (Uab New Entertainment Technology)
 ARMALYS SL (Lys Invest Uab)

 LAMP SA

 HELIOS REAL ESTATE BARCELONA SL (Uab Dolaurus)

 SEIS PM SL

 HOSTING MEDIA SOLUCIONES SL (Hostinger Uab)

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a
l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la
filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu social
(pot estar fora de Catalunya) i del seu origen del capital (pot ser estranger).

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d’aquest
càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya,
independentment de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del
50% de capital d’origen estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Font: Directori d’empreses catalanes establertes a l’estranger d’ACCIÓ i
Directori d’empreses estrangeres a Catalunya d’ACCIÓ
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Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Lituània
Altres indústries del transport

Creixement del subsector MRO d’aeronàutica

El subsector de l’aeronàutica dedicat al manteniment, a la reparació i revisió (MRO: Maintenance, Repair, Overhaul) dels avions i
les màquines d’aviació ha experimentat un creixement important en els darrers cinc anys. El país s’està convertint en un hub per a
aquesta branca de l’aeronàutica gràcies a la disponibilitat de professionals qualificats i la possibilitat de cooperar amb institucions
locals, entre d'altres motius. Més de 300 enginyers aeronàutics es graduen anualment a Lituània i les seves competències
professionals inclouen disseny, enginyeria i altres habilitats tècniques aplicables a les necessitats més àmplies de la indústria
aeronàutica.

Mobile & Gaming

Desenvolupament de videojocs

Lituània s'està configurant com a localització que reuneix les característiques ideals per al desenvolupament de videojocs. Amb
infraestructures i xarxes elèctriques sòlides i fiables i un ambient creatiu, un dels millors atractius de Lituània és la presència de
professionals altament qualificats. Més de 500 persones treballen directament en activitats de desenvolupament de videojocs a
Lituània, a més d’haver-hi uns 31.500 especialistes en TIC. Hi ha 6 universitats i col·legis que ofereixen cursos de
desenvolupament de jocs i existeix l'Associació de Desenvolupadors de Jocs de Lituània, que també és una manera excel·lent
d'establir ràpidament connexions amb estudis locals i socis, així com de compartir coneixements del sector.

Font: ACCIÓ i Invest Lithuania

Oportunitat d’innovació

Oportunitat d’internacionalització
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Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-occidental/lituania/

Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/nota_economica_lituania

