Sveiki,
Jūsų žiniai – LR ambasados Japonijoje aktualios ekonominės informacijos suvestinė iš Japonijos (JP). Jeigu ši informacija Jums nėra aktuali, prašome
informuoti, kad nebesiųstume. Jeigu manote, kad ji gali būti naudinga kitiems adresatams, nuoširdžiai skatiname ja pasidalinti.

Temos:
1.

Naudinga informacija dėl verslo plėtros į akreditacijos šalis;

2.

Investicijoms į Lietuvą pritraukti aktuali informacija;

3.

Kūrybinių industrijų, dizaino, tekstilės sektoriui aktuali informacija;

4.

Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija;

5.

Turizmo sektoriui aktuali informacija;

6.

Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės mokslai, medicina;

7.

Startuoliai, rizikos kapitalas, fintech, informacinės ir ryšių technologijos, inžinerija, robotika, nanotechnologijos, fotonika;

8.

Energetika, transportas, kibernetinis saugumas, aplinka ir klimato kaita, žaliosios technologijos, statybos;

9.

Bendra ekonominė informacija apie akreditacijos valstybes.

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
1. Bendra verslo plėtrai aktuali informacija iš akreditacijos šalių
Verslo misijos, parodos, renginiai, duomenų bazės, analizės, kitos naudingos nuorodos

DATA
2020-12

2020-2021

2020-11-13
2020-06-20

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
INFORMACIJOS ŠALTINIS
Kasmėnesinis ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro naujienlaiškis su webinarų EU-JAPAN NEWS
kalendoriumi
Europos Komisija paleido internetinę duomenų bazę Access2Markets, itin naudingą Access2Markets
eksportuojantiems į trečiąsias šalis. Pateikiama detali informacija apie muitus,
reikalavimus, prekybos barjerus ir prekybos statistiką. Vartotojams su IP adresais ES
teritorijoje pasiekiama ir nekuriant vartotojo anketos.
Japanese Industry and Policy News
Japonijos pramonės ir verslo politikos naujienos
JETRO paleido pagalbos liniją anglų kalba užsienio įmonėms, dirbančioms JETRO COVID-19 Helpline
Japonijoje (veikia internetu ir telefonu)
Įvairių sektorių parodų JP tvarkaraštis
Trade shows in Japan 2020-2021
Online Trade Fair Database (J-messe) Japanese & Overseas Trade Fair Search
Europos Komisija paviešino kasmetinę tarptautinių ES prekybos sutarčių įgyvendinimo Annual Report on the Implementation
analizę apie 2019 m., pirmą kartą įtrauktas EPA susitarimas
of EU Trade Agreements
Europos Komisija paviešino kasmetinę tarptautinės prekybos ir investicijų barjerų EU Trade and Investment Barriers
analizę apie 2019 m.
Report 2019

15 Rytų Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių pasirašė Regioninės išsamios Summary of the Regional
ekonominės partnerystės (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) Comprehensive Economic
prekybos susitarimą. Tai yra didžiausias istorijoje laisvosios prekybos susitarimas, Partnership Agreement by ASEAN
nes pasirašiusiųjų šalių bendras gyventojų skaičius ir BVP sudaro apie trečdalį viso
pasaulio gyventojų ir BVP. Paktas yra pirmasis Japonijos laisvosios prekybos
susitarimas su didžiausia prekybos partnere Kinija ir trečia pagal dydį prekybos
partnere Pietų Korėja. Susitarimą pasirašė: Kinija, Japonija, Australija, Brunėjus,
Kambodža, Indonezija, Laosas, Malaizija, Mianmaras, Naujoji Zelandija, Filipinai,
Singapūras, Pietų Korėja, Tailandas, Vietnamas.
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INFORMACIJOS ŠALTINIS

Sukūrus didžiulę ekonominę zoną augančioje Azijos rinkoje tikimasi greičiau
atgaivinti pasaulinę prekyba, susitraukusią dėl pandemijos. Susitarimas panaikins
91,5% muitų, taikomų Japonijos pramonės eksportui į kitas RCEP nares. Visgi, šis
procentas yra žymiai mažesnis negu beveik 100%, siūlyti TPP, ir mažesnis negu
susiderėta su ES EPA susitarime 2019 m.
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation siūlo įvairias informacijos ir paramos Logistical Support ("Step In
platformas verslui
Japan") // Enterprise Europe
Network // Information on Japan for
EU Companies // Japan Tax & Public
Procurement Helpdesk // EPA
Helpdesk // EU-Japan Centre for
Industrial Cooperation Information
desk
ES-JP ekonominės partnerystės susitarimo (EPA) informacija ir pagalba.
EPA HELPDESK
The EU-Japan EPA Helpdesk
EU-Japan Economic Partnership
Agreement (EPA)

Informacija apie verslo steigimą Japonijoje: sąlygos, teisinis reguliavimas, kaštai.

Special Focus: Economic Partnership
Agreement
Initial Cost Estimation: Model
Case // How to Set Up Business in
Japan // Report: How to open a
representative office in Japan // All
about Starting a Business in Japan
Version 2018 // About Starting a
Business in Japan // Report: Financing
Sources for EU SMEs in Japan // Special

DATA
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INFORMACIJOS ŠALTINIS
Focus: Entry Strategy // Landing Pad in
Japan for EU SMEs - STEP IN JAPAN
JETRO duomenų bazėje galimai nemokamai skelbti ir atnaujinti informaciją apie Lietuvoje Online Trade Fair Database (J-messe)
vyksiančius tarptautinius renginius, parodas, muges. Kontaktas pasiteiravimui: jmesse@totec-net.com.
Ieškantiems partnerių JP rinkoje – platforma J-GoodTech, kurioje pagal raktinius žodžius J-GoodTech
galima ieškoti potencialių partnerių ir klientų, taip pat įvesti savo įmonės profilį, kad Jus
galėtų surasti JP įmonės.
Ieškantiems partnerių JP rinkoje naudingas portalas Enterprise Europe Network. Enterprise Europe Network
Paslaugos: partnerių paieška (prekybos, technologijų ir R&D); verslo apžvalgos; rinkos
analizės; informacija ir patarimai dėl finansavimo šaltinių verslo plėtrai, mokslo Japanese companies, who are looking
tyrimams, ES standartų ir teisės, intelektinės nuosavybės teisių ir patentų.
for business, technology or R&D
(Horizon 2020) partners in EU
Užsiregistruokite ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro tinklalapyje ir gaukite Japan Tax & Public Procurement
naujienas apie JP Vyriausybės organizuojamus viešuosius pirkimus bei mokesčių politikos Helpdesk // Japan Government
pakeitimus. Šiuose portaluose rasite visą pagrindinę informaciją, leisiančią Jums Procurement
pasiruošti ir tinkamai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose JP.
Taxes & Accounting
Importo ir investicijų į Japoniją skatinimo organizacija MIPRO (Manufactured Imports Manufactured Imports and Investment
and Investment Promotion Organization) teikia konsultacijas ir rengia seminarus į JP Promotion Organization
norinčioms importuoti įmonėms.
Europos Komisijos administruojama nemokama duomenų bazė ES valstybių-narių verslui Market Access Database
Market Access Database - informacija apie eksporto į trečiąsias šalis sąlygas (importo į
trečiasis šalis taisyklės, procedūros, importo dokumentų pvz., SPS informacija, tarifai, Kaip naudotis MADB - mokomasis
kilmės taisyklės, kt.) ir pagrindinę ES ir trečiųjų šalių prekybos statistiką. Šioje duomenų filmukas LT kalba
bazėje taip pat galite tiesiogiai Europos Komisijai pranešti apie patirtus prekybinius
barjerus.
ES finansuojama programa MINERVA rengia analizes apie ES verslo galimybes eksportuoti MINERVA PAST REPORTS (2014~2020)
arba investuoti į JP. Analizės parengtos konkretiems sektoriams.
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Artimiausiu metu ES planuoja daug paramos verslui, kuris kartu su JP įmonėmis planuoja
bendradarbiauti trečiosiose šalyse. Jei turite tokių planų – susisiekite su ES-JP Pramoninio
Bendradarbiavimo Centru.
Europos Komisija paskelbė ES smulkaus ir vidutinio verslo įmonių eksporto į trečiąsias šalis
analizę, kurioje vertinamas tokio eksporto konkurencingumas, auganti finansinė nauda
ES ir aplinkosauginiai aspektai.
2. Investicijoms į Lietuvą pritraukti aktuali informacija
Sektorinės aktualijos iš akreditacijos šalių

INFORMACIJOS ŠALTINIS
Analysis of EU-Japan business
cooperation in third countries
The Role of SMEsin extra-EU Exports:
Key performance indicators

Sojitz korporacijos 2021 metų planuose Lietuva pateko į 5 prioritetinių šalių
sąrašą Europoje. Kitos šalys – Airija, Latvija, Estija ir Lenkija.

Prioritetinės Sojitz dominančios sritys investicijoms:
1.

Startuoliai

2. Energetika (tiek įmonių akcijų įsigijimas, tiek atskiri projektai; ypač vandenilio ir LNG
projektai)
3.

Logistika

4.

Automobilių pramonė

Didžiausias JP bankas Mitsubishi UFJ atidarė IT paslaugų centrą Lietuvoje. MUFG MUFG Investor Services FinTech
Investor Services FinTech Limited Lithuania specializuosis programinės įrangos Limited Establishes Office in
kūrimo, projektų valdymo, IT konsultavimo paslaugų ir debesijos infrastruktūros Lithuania
srityse. Centre bus įdarbinti Lietuvos IT ir FinTech talentai, padėsiantys tobulinti
banko IT sistemas, kurios bus naudojamos visame pasaulyje. MUFG bus pirmoji
Japoniška FinTech įmonė, Lietuvoje turinti IT paslaugų centrą.
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Panasonic paskelbė apie susitarimą su Norvegijos energetikos įmonėmis Equinor
ir Hydro dėl galimos elektromobilių baterijų gamyklos Norvegijoje. Taipogi šis
Panasonic projektas tieks bent dalį baterijų Tesla Gigafactory Berlin. Įmonės taip
pat sieks įvertinti, kokius baterijų komponentus įmanoma gaminti Europoje,
kokios įrangos investicinės aplinkos ir elektromobilių rinkos sąlygos.
JBIC kasmetinės investuotojų užsienyje 2019 m. apklausos rezultatai.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Panasonic, Equinor and Hydro to
explore potential for European
battery business

Survey Reports on Overseas
Business Operations by Japanese
Manufacturing Companies

3. Kūrybinės industrijos, dizainas, tekstilė
Su šiais sektoriais susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
4. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija
Su šiais sektoriais susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro parengtos JP mėsos, žuvininkystės, šaldyto Report: Dairy In Japan
maisto, pieno produktų, alkoholio, grūdų sektorių apžvalgos.
Alcohol
Naujos maisto srities sub-sektorinės apžvalgos ekonominio ES-JP susitarimo (EPA)
kontekste: geografinės nuorodos, vynas, alus, kiti alkoholiniai gėrimai, pieno produktai, Soft Drinks
funkcinis maistas, gaivieji gėrimai, konditerija.
Special Focus: Food & Beverage
Special Focus: Agroindustry
Cereals
Confectionery
Functional & Health Foods
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INFORMACIJOS ŠALTINIS
Factsheet: EPA & Geographical
Indications
Factsheet: EPA & Wine
Factsheet: EPA and Spirits & Beer
Products

Europos Komisijos internetinė platforma, skirta populiarinti ES valstybių-narių žemės ūkio
(ŽŪ) ir maisto produktus ir skatinti jų eksportą į trečiąsias (ne ES) šalis. Užsiregistravę
vartotojai šiame portale gali rasti: webinarus įvairiomis su ŽŪ ir maisto produktų
eksporto plėtra susijusiomis temomis; dominančių trečiųjų šalių rinkų
analizes; informaciją apie finansavimo galimybes eksporto plėtrai, dalyvavimui
tarptautinėse parodose; pagalbą ieškant partnerių; ir t.t.
Europos Komisijos finansuojamas maisto populiarinimo programa Japonijoje „Perfect
match“, skirta produktams, kurie jau importuoti į Japoniją ir galėtų būti naudojami įvairių
receptų gamybai parodant, kad ES maistas puikiai dera su japoniška virtuve.

Tarifinių kvotų (TRQ) šaukimas 2021
m. https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff4/eu2021/eu2021kohyo.html
Informaciją kaip užpildyti paraišką siekiant gauti sumažinti tarifo TRQ kvotas tam tikriems
produktams.
https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff4/03.html

Aktuali informacija apie Japonijoje plintantį paukščių gripo virusą, kuris turi
didelės reikšmės paukštienos ir kiaušinių sektoriui Japonijoje.

Factsheet: EPA & Dairy Products
CHAFEA - Promotion of Agricultural
Products Portal

https://europa.eu/food-matchjapan/en/perfect-match
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PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
Bird flu confirmed in Tokushima, Miyazaki as outbreak spreads in Japan

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Bird flu has been detected at chicken farms in the western Japanese prefectures of
Tokushima and Miyazaki, leading to the culling of tens of thousands of chickens as the
outbreak continues to spread in the country, the local governments said Saturday. The
H5 strain, yet to be confirmed as a highly pathogenic type, was detected for the first
time in Tokushima, making it the 12th prefecture to report an avian flu outbreak case
this year.
Sektorinės aktualijos iš akreditacijos šalių
5. Turizmo sektoriui aktuali informacija
Su šiuo sektoriumi susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
2020-12

JP pamažu lengvina užsieniečių patekimo į šalį apribojimus – leidžiama atvykti
užsienio piliečiams, turintiems leidimus gyventi, darbo arba studijų vizas, verslo
reikalais trumpam laikotarpiui gavus vizą. Su keliomis PR Azijos šalimis ir Kinija
pasirašyti dvišaliai susitarimai dėl palengvintų verslo kelionių. Turistams kol kas
nėra leidžiama atvykti. Dėl 14 d. karantino reikalavimo iš užsienio grįžusiems
asmenims japonai į užsienį keliauti vengia, neskaitant būtinų verslo kelionių.

Dėl atvykstamojo turizmo sustabdymo ir iš jo negautų pajamų JP vyriausybė
sukūrė kampaniją „Go to Travel“, skirtą subsidijuoti vietinį turizmą. Programa
leidžia sutaupyti iki 50% išlaidų, mokamų už transportą ir nakvynę keliaujant JP
viduje. Kampanijos finansavimu pasinaudojo jau virš 40 mln. asmenų, kol kas
vyriausybė programai išleido beveik 2 mlrd. EUR. Visgi, dėl pagausėjusių
koronaviruso susirgimų ir ilgų atostogų, programa laikinai suspenduota visoje
šalyje nuo 12.27 iki 01.11.
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INFORMACIJOS ŠALTINIS

Žiniasklaida skelbia, nors oficialūs šaltiniai dar nepatvirtino, kad 2021 m. Tokijo
olimpiados metu užsienio svečiai į JP bus įleidžiami supaprastintai tvarka,
netaikant karantino reikalavimo ir neprašant vakcinos sertifikato. Pagrindinė
sąlyga atvykti į šalį bus koronaviruso kontaktų sekimo programėlės COCOA
naudojimas. Atvykstantieji ją privalės turėti savo telefonuose prieš atvykdami į
šalį ir jai leisti sekti savo buvimo vietą visos viešnagės šalyje metu.
6. Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės mokslai, medicina
Su šiais sektoriais susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
“Vienas langelis” mokslininkams, tyrėjams ir inovatoriams, norintiems bendradarbiauti su EURAXESS Japan
JP – EURAXESS Japan. Užsiregistravę galėsite: ieškoti/skelbti apie darbo vietas; ieškoti
finansavimo, “hosting”; užsiregistruoti itin plačiame EURAXESS mokslininkų tinkle, kur
galėsite ieškoti partnerių, skelbti apie savo interesus, projektus ir pan.; klausti ir sulaukti
informacijos apie įvairias bendradarbiavimo galimybes mokslo, technologijų ir inovacijų
srityse ir galimus partnerius JP.
ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro portalas EU-Japan Technology Transfer EU-Japan Technology Transfer Desk
Desk – platforma įmonėms, norinčioms surasti savo veiklai reikalingas technologijas
Japonijoje bei universitetams ir tyrimų centrams, siekiantiems savo technologijas Webinar # 6: Services offered by the
pristatyti JP rinkai.
EU-Japan Technology Transfer
Helpdesk
7. Startuoliai, rizikos kapitalas, fintech, ICT, inžinerija, robotika, nano-tech, fotonika
Su šiais sektoriais susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
NordicNinja Baltijos šalyse toliau ieško perspektyvių technologijų įmonių, į kurias galėtų NordicNinja
investuoti. Prioritetinės sritys – mobility as a service, autonomous driving, AI,
cybersecurity, IT in healthcare ir kiti inovatyvūs technologiniai sprendimai.

Reikalavimai įmonėms:
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1. Įmonė turi būti jauna/maža (A ar B series funding), bet perspektyvi, turi turėti realų
produktą/paslaugą, generuoti pajamas
2.

NordicNinja į vieną įmonę investuoja 1-4 mln. Eur

3. Dažnai investuojama su partneriais, tad iš viso investicijos suma gali būti daug didesnė
negu 4 mln. €
4. Naujos įmonės, į kurias investuojama, turi nebūti jau dabar NordicNinja portfelyje esančių
įmonių tiesioginiai konkurentai

JP vyriausybė paskelbė savo „Beyond 5G“ strategiją, kuria ruošiamasi 6G mobilaus ryšio Beyond 5G Promoting Strategy
technologijoms ir jų atneštiems pokyčiams.
8. Energetika, transportas, kibernetinis saugumas, aplinka ir klimato kaita, žaliosios technologijos, statybos
Su šiais sektoriais susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
JP vyriausybė paskelbė planą 2050 m. tapti carbon-neutral valstybe, išskiriančia mažiau Prime Minister Suga committed to
CO2 negu sugers šalies miškai, carbon capture technologija ir JP perkami CO2 kreditai. achieving carbon neutral by 2050
2050 m. terminas kritikuojamas kaip per mažai ambicingas, taip pat dėl galimo
manipuliavimo „carbon neutral“ terminu – ne iki nulio sumažinant CO2 emisijas, o
ieškant alternatyvių būdų jas kompensuoti.

Šis tikslas paskatino verslo užmojus investuoti į atsinaujinančią energetiką, švarų
transportą, energetinį efektyvumą. Japonija šiose srityse yra sąlyginai menkai pažengusi,
tad ši politikos kryptis atveria daug nišų lietuviškam verslui eksportuoti tvarius
sprendimus į Japoniją.
ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centras vykdo projektą „EU-Japan Cooperation for EU-Japan Cooperation for Climate
Climate“, kurio rėmuose bus vykdomi webinarai ir fiziniai renginiai apie bendrus ES šalių
ir JP projektus atsinaujinančios energetikos, energetinio efektyvumo, tvaraus transporto
srityse. Kviečiami kalbėtojai iš ES šalių narių, kurie turi tokių projektų patirties su JP
partneriais, taip pat ir tiesiog dalintis patirtimi, jei esami projektai atitinka renginio temą.
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Susidomėjusios institucijos ar įmonės gali rašyti tiesiai koordinatoriui stefan.le-du@eujapan.or.jp
9. Bendra ekonominė informacija apie akreditacijos valstybes

Japonijos BVP 2020 m. II ketv. smuko rekordiniais 28,7%, tačiau III ketv. išaugo
21,4% (lyginant su II ketv.). Tai buvo didžiausias vieno ketvirčio BVP augimas per
40 metų, nors absoliutus BVP lygis dar nepasiekė ikipandeminio lygio.
Per lapkričio mėnesį JP įmonių akcijų indekso Nikkei 225 vieneto vertė šoktelėjo
13,5%. Indekso vertė lapkričio pabaigoje pasiekė aukščiausią lygį nuo 1991 metų.
Azijos akcijų rinkos atsigavo dėl naujienų apie COVID-19 vakcinų kūrimo progresą,
taip pat gerų rezultatų JP ir JAV akcijų rinkose, ypač technologijų sektoriuje.
Nedarbo lygis spalio mėnesį siekė 3,1%, t.y 0,1 procentinio punkto daugiau nei
rugsėjį.

JP vyriausybė suformavo jau trečiąjį papildomą biudžetą 2020 m., skirtą kovoti su
ekonominėmis pandemijos pasekmėmis, kurį sudaro apie 159 mlrd. €. Tęsiant
dabartinę fiskalinę politiką, JP vyriausybės skolos ir BVP santykis per ateinančius
dvejus metus gali padidėti 30% ir pasiekti rekordinį 270% lygį. Skola gali būti dar
didesnė, jei šią žiemą JP viruso plitimas toliau aktyvės, kaip prognozuoja kai kurie
ekspertai. Remiantis EBPO duomenimis, JP turėtų patirti didžiausią vyriausybės
skolos ir BVP santykio padidėjimą dėl pandemijos visoje EBPO. Vertinama, kad
išlaidos, skirtos koronaviruso suvaldymui per Tokijo olimpines ir parolimpines
žaidynes, galėtų siekti apie 800 mln. €. Olimpiados nukėlimas kainavo dar apie
1,5 mlrd. €.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

Linksmų švenčių,
Rokas Danilevičius
Atašė
Lietuvos Respublikos ambasada Japonijoje
rokas.danilevicius@urm.lt
Tel.: +81 33408 5091
jp.mfa.lt
Facebook

