Jūsų žiniai – LR ambasados Japonijoje aktualios ekonominės informacijos suvestinė 2019 m. birželio 1 – liepos 2 d. iš akreditacijos šalių ir organizacijų: Japonija (JP),
Singapūras (SG), Naujoji Zelandija (NZ), Filipinai (PH), Australija (AU), Indonezija (ID), Malaizija (MY), ASEAN. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naudinga informacija dėl verslo plėtros į akreditacijos šalis;
Investicijoms į Lietuvą pritraukti aktuali informacija;
Kūrybinių industrijų, dizaino, tekstilės sektoriui aktuali informacija;
Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija;
Turizmo sektoriui aktuali informacija;
Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės mokslai, medicina;
Startuoliai, rizikos kapitalas, fin-tech, informacinės ir ryšių technologijos, inžinerija, robotika, nano-tech, fotonika;
Energetika, transportas, kibernetinis saugumas, aplinka ir klimato kaita, žaliosios technologijos, statybos;
Bendra ekonominė informacija apie akreditacijos valstybes.
DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

1. Bendra verslo plėtrai aktuali informacija iš akreditacijos šalių
2019-09-20

2019-06-05
2019-06-26
2019-07-04

KEYS TO JAPAN – Get help to develop a market entry plan for Japan // Application
deadline: 20 September 2019
For EU-COSME SMEs
Looking to market your product or service in Japan ?
If so, the European Commission-funded Keys to Japan Competition will help develop a
tailored Market entry plan for two winners.
Each plan is worth €10,000 – the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation will cover
70% of the cost. The winning SMEs will have to cover the rest. The plans will be
prepared by the Japan Market Expansion Competition (JMEC).
Who is eligible? Applicants must be citizens of an EU Member-State or COSME Third
Country, be at least 20 years old, and work in a management position for a #sme
headquartered in the EU or in a COSME Third Country.
ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro birželio mėn. naujienlaiškis ir gegužės mėn.
JP pramonės politikos ir naujienų apžvalga.
How to improve productivity and reduce costs in manufacturing!
Participate in the 5-day "World Class Manufacturing" training in Japan! This programme is
funded by the European Commission.
Training dates in Japan: 18 - 22 November 2019 // Application deadline: Thursday, 4 July
2019
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"Keys to Japan" - Compete for sponsorship of
your market entry plan for Japan

EU-Japan News - 2019 June
May 2019 Japanese Industry and Policy News
WCM (World Class Manufacturing) - November
mission

DATA

2019-2020 m.
2019-2020 m.

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
The programme provides:
· In-depth analysis of Japanese manufacturing methodology
· Lectures, seminars and panel discussions, presented by experts from Japanese industry
· Company and factory floor (Gemba) visits
· Preparation and post-visit reviews
Target: EU managers working in manufacturing companies and with knowledge of WCM
and an engineering background.
Special support for SMEs: No tuition fee and the European Commission grants € 600,- to
participants from SMEs.
EU Business Avenues programos rėmuose organizuojamų verslo misijų 2019-2020 m. į JP,
SG, MY, ID, PH tvarkaraštis (įvairūs sektoriai).
Įvairių sektorių parodų JP tvarkaraštis 2019-2020 m.

ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro ir ES delegacijos JP-oje informacinės
platformos, skirtos 2019-02-01 įsigaliojusiam ES-JP ekonominės patrnerystės susitarimui
(EPA).

JETRO ir ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro informacija dėl verslo steigimo JPoje: sąlygos, teisinis reguliavimas, kaštai.

JP JETRO vėl primena apie galimybę savo administruojamoje duomenų bazėje
nemokamai skelbti ir atnaujinti informaciją apie Lietuvoje vyksiančius tarptautinius
renginius, parodas, muges. Kontaktai pasiteiravimui: j-messe@totec-net.com.
Ieškantiems partnerių JP rinkoje – JP prekybos ir pramonės rūmų (JCCI) administruojama
platforma International Business Opportunities, kurioje pagal raktinius žodžius galima
ieškoti potencialių partnerių ir klientų, taip pat įvesti savo įmonės profilį, kad Jus galėtų
surasti JP įmonės.
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INFORMACIJOS ŠALTINIS

EU Business Avenues Missions Calendar for
2018-2019
Trade shows in Japan 2018-2019
Online Trade Fair Database (J-messe) Japanese & Overseas Trade Fair Search
EPA HELPDESK
The EU-Japan EPA Helpdesk
EU-Japan Economic Partnership Agreement
(EPA)
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 Focus: Entry Strategy // Landing Pad
in Japan for EU SMEs - STEP IN JAPAN
Online Trade Fair Database (J-messe)

International Business Opportunities

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
Ieškantiems partnerių JP rinkoje – JP Smulkių ir vidutinių įmonių bei regioninės inovacijos
organizacijos (SMRJ) administruojama platforma J-GoodTech, kurioje pagal raktinius
žodžius galima ieškoti potencialių partnerių ir klientų, taip pat įvesti savo įmonės profilį,
kad Jus galėtų surasti JP įmonės.
Ieškantiems partnerių JP rinkoje – ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro ir JP
Ekonomikos, prekybos ir pramonės ministerijos (METI) administruojamas portalas –
Enterprise Europe Network. Paslaugos: partnerių paieška (prekybos, technologijų ir R&D);
verslo apžvalgos; rinkos analizės; informacija ir patarimai dėl finansavimo šaltinių verslo
plėtrai, mokslo tyrimams, ES standartų ir teisės, intelektinės nuosavybės teisių ir patentų;
etc.
Užsiregistruokite ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro tinklalapyje ir gaukite
naujienas apie JP Vyriausybės organizuojamus viešuosius pirkimus bei mokesčių politikos
pakeitimus. Šiuose portaluose rasite visą pagrindinę informaciją, leisiančią Jums pasiruošti
ir tinkamai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose JP.
Importo ir investicijų į Japoniją skatinimo organizacija MIPRO (pilnas angliškas
pavadinimas – Manufactured Imports and Investment Promotion Organization) teikia
konsultacijas ir rengia seminarus į JP norinčioms importuoti įmonėms.
Europos Komisijos administruojama nemokama duomenų bazė ES valstybių-narių verslui
Market Access Database, kurioje rasite daug naudingos informacijos apie eksporto į
trečiąsias šalis sąlygas (importo į trečiasis šalis taisyklės, procedūros, importo
dokumentų pvz., SPS informacija, tarifai, kilmės taisyklės, kt.) ir pagrindinę ES ir trečiųjų
šalių prekybos statistiką. Šioje duomenų bazėje taip pat galite tiesiogiai Europos
Komisijai pranešti apie patirtus prekybinius barjerus.

INFORMACIJOS ŠALTINIS
J-GoodTech

Enterprise Europe Network
Japanese companies, who are looking for
business, technology or R&D (Horizon 2020)
partners in EU

Japan Tax & Public Procurement Helpdesk //
Japan Government Procurement
Taxes & Accounting
Manufactured Imports and Investment
Promotion Organization
Market Access Database
Kaip naudotis MADB - mokomasis filmukas LT
kalba

2. Investicijoms į Lietuvą pritraukti aktuali informacija
Sektorinės aktualijos iš akreditacijos šalių

3. Kūrybinės industrijos, dizainas, tekstilė
2019-10-18/27

Su šiais sektoriais susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
2019-10-18/27 Tokijuje vyks jau antrasis LT kultūros ir kūrybinių industrijų pristatymo
Lithuania: Creative & Contemporary
projektas “Lithuania: Creative and Contemporary 2019”, kuris taip pat bus ir kasmetinio
festivalio DesignArt 2019 Tokyo dalis.
Sektorinės aktualijos iš akreditacijos šalių
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PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

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
maisto, pieno produktų, alkoholio, grūdų sektorių apžvalgos.
Naujos maisto srities sub-sektorinės apžvalgos ekonominio ES-JP susitarimo (EPA)
kontekste: geografinės nuorodos, vynas, alus, kiti alkoholiniai gėrimai, pieno produktai,
funkcinis maistas, gaivieji gėrimai, konditerija.

2019-06-12

Europos Komisijos nauja 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; etc.
Sektorinės aktualijos iš akreditacijos šalių
NZ vyriausybė svarsto uždrausti arba riboti gyvų gyvūnų eksportą.

Report: Dairy In Japan
Alcohol
Soft Drinks
Special Focus: Food & Beverage
Special Focus: Agroindustry
Cereals
Confectionery
Functional & Health Foods
Factsheet: EPA & Geographical Indications
Factsheet: EPA & Wine
Factsheet: EPA and Spirits & Beer Products
Factsheet: EPA & Dairy Products
CHAFEA - Promotion of Agricultural Products
Portal

Government may ban live cattle exports
Government reviewing live animal exports
Sri Lanka dairy scheme blamed for cow deaths
unlikely to send more from NZ

5. Turizmo sektoriui aktuali informacija
2019-10-24/27

Su šiuo sektoriumi susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
Tourism Expo Japan 2019 – didžiausia pasaulio turizmo paroda, kuri 2019 m. rengiama
Tourism Expo Japan 2019
Osakoje. Dėl LT nacionalinio stendo parodoje kreiptis į Lietuvos turizmo skatinimo
agentūrą „Keliauk Lietuvoje“.
Sektorinės aktualijos iš akreditacijos šalių
4

DATA
2019-07-01

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
Nuo 2019-07-01 daugumai užsienio turistų NZ-oje bus taikomas 35 NZ dolerių turizmo
mokestis. Iš šio mokesčio surinktos lėšos bus naudojamos tvaraus turizmo ir apsaugos
projektams. Mokestis nebus taikomas AU-jos ir kai kurių Ramiojo vandenyno salų šalių
piliečiams. Elektroninio kelionės leidimo (Electronic Travel Authority, ETA), kurio
„paleidimas“ suplanuotas dar šiemet, mokestis sieks 9 – 12,50 NZ dolerio. ETA bus
taikomas turistams iš šalių, su kuriomis NZ turi bevizį režimą (Europos šalys, Jungtinė
Karalystė, JAV).

INFORMACIJOS ŠALTINIS
Legislation passed for visitor levy and smart
border systems

6. Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės mokslai, medicina
2019-09-23

2020-03-15/18

Su šiais sektoriais susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
VULCANUS IN EUROPE - Host a Japanese intern and get a new input into your R&D
Vulcanus in Europe - host a Japanese intern in
projects // Application deadline: 23 September 2019
R&D
For EU-based industrial companies
The EU-Japan Centre is inviting applications from EU companies to host Japanese
trainees for 8 months, from August 2020.
The trainees come from leading Japanese universities and are students in engineering,
IT, biology, chemistry, and other scientific/high-tech fields. They will be able to
communicate in your company’s local EU language.
EU Company’s advantages: a valuable addition to the R&D workforce and an insight into
the Japanese culture, extremely useful for successful business with Japan. Contact:
Margherita Rosada on +32 2 282 3715 or by e-mail: vulcanus@eu-japan.eu.
EU Gateway | Business Avenues organizuojama verslo misija Europos sveikatos
Healthcare & Medical Technologies | Japan
priežiūros ir medicinos technologijų kompanijoms į JP. Paskutinė diena pateikti paraišką
dėl dalyvavimo misijoje – 2019-11-22.
“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. Beje, EURAXESS turi savo padalinius ne tik JP, bet ir
ASEAN regione, Brazilijoje, Kinijoje, Indijoje, ir Š. Amerikoje.
ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro portalas EU-Japan Technology Transfer Desk EU-Japan Technology Transfer Desk
– platforma įmonėms, norinčioms surasti savo veiklai reikalingas technologijas Japonijoje Webinar # 6: Services offered by the EU-Japan
bei universitetams ir tyrimų centrams, siekiantiems savo technologijas pristatyti JP rinkai. Technology Transfer Helpdesk
Sektorinės aktualijos iš akreditacijos šalių
5
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INFORMACIJOS ŠALTINIS

7. Startuoliai, rizikos kapitalas, fin-tech, informacinės ir ryšių technologijos, inžinerija, robotika, nano-tech,
fotonika
2019-06-28
2019-07-05

2020-01-28/31

2019-06-13

2019-06-14

Su šiais sektoriais susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro parengta JP fotonikos sektoriaus apžvalga.
About Optics & Photonics
Special Focus: Optics and Photonics
Tokyo Metropolitan Government's (TMG) pradėjo akseleravimo programą “Fintech
Fintech Business Camp Tokyo 2019
Business Camp Tokyo”, skirtą užsienio fin-tech srities startuoliams, kurios esmė –
Tokyo Metropolitan Government Accelerator
galimybė konsultuotis su lydriaujančiomis JP finansų sektoriaus kompanijomis, B2B su
Program “FinTech Business Camp Tokyo” Now
kompanijomis Tokijuje.
Accepting Applications
Application Deadline: Friday July 5, 2019, 23:59 JST.
ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro rengiama nano-tech verslo misija į JP ES
NANOTECH Cluster SME Mission
smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Paskutinė diena pateikti paraišką dalyvavimui –
2019-10-03.
Sektorinės aktualijos iš akreditacijos šalių
JP Švietimo, kultūros, sporto, švietimo ir technologijų ministerija jau šį rudenį planuoja
Massive push planned for Japanese AI
parengti nacionalinę dirbtinio intelekto pagrindų mokymų programą, kuri bus taikoma
education
visuose šalies universitetuose.
AU federalinė vyriausybė greitu metu planuoja užbaigti dirbtinio intelekto technologijų
Government prepares artificial intelligence
saugaus naudojimo gaires.
guidelines in bid to keep Australians safe,
employed

8. Energetika, transportas, kibernetinis saugumas, aplinka ir klimato kaita, žaliosios technologijos, statybos
2019-06-28

2019-11-26/29

2019-06-01/07-02

Su šiais sektoriais susijusios parodos, renginiai, duomenų bazės, verslo misijos, analizės, kitos naudingos nuorodos
ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro apžvalgos apie JP aplinkosaugą, išmaniąją
About Environment
infrastruktūrą ir mietus, atliekų perdirbimą, iškastinių energijos išteklių naudojimą.
Smart Grid
Recycling
Fossil Energy
EU Gateway | Business Avenues organizuojama verslo misija europinėms geležinkelių
Railway Technologies & Services | Japan
technologijų ir paslaugų kompanijoms į JP. Paskutinė diena pateikti paraišką dėl
dalyvavimo misijoje – 2019-07-19.
Sektorinės aktualijos iš akreditacijos šalių
ASEAN regiono šalių energetikos, aplinkos, klimato naujienos.
Žr. I-III laiško priedus.
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PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
Kaip AU mažesni miestai surenka atliekas iš lietaus vamzdynų sistemų ir kaip plastiko
atliekas panaudoja kelių asfaltavimui.
JP planuoja pradėti testuoti savivaldes transporto priemones viešuosiuose keliuose jau
nuo 2020 m. kovo.

INFORMACIJOS ŠALTINIS
Meet the drain sock — a simple pollution
solution taking the world by storm
Japan to start testing unmanned vehicles on
public roads

9. Bendra ekonominė informacija apie akreditacijos valstybes
2019-06-01/07-02

Japonija (JP)
2019-05-31 duomenimis, nedarbo lygis balandžio mėn. JP-oje siekė 2,4% (0,1 proc.
punktu mažiau nei kovo mėn.).
2019-06-04 Pasaulio bankas savo pusmetinėje „Global Economic Prospects“ apžvalgoje
sumažino JP augimo prognozę 0,1 punktu iki 0,8%.
2019-06-05 vyriausybė pristatė 2019 m. ekonomikos augimo strategijos projektą,
kuriame – nurodymas kompanijoms įgalinti darbuotojus dirbti bent iki 70 metų amžiaus,
parama regioninių bankų reorganizavimui ir susiliejimams, ekonomikos skaitmeninimui
(Fintech naudojimo plėtra), efektyviam interneto kompanijų-milžinių veiklos
reguliavimui. Apibendrinus, šių metų pasiūlyme daug dėmesio skiriama regionų
ekonomikų gaivinimui, darbo jėgos stygio problemai, pagyvenusių žmonių gyvenimo
kokybės gerinimui.
2019-06-06 duomenimis JAV prekybos deficitas su JP balandį išaugo 9,6% (iki 7,24 mlrd.
JAV dolerių). Tai – didžiausias rodiklis per pastaruosius 11 metų. JP yra 3-ioje vietoje
pagal prekybos deficitą po Kinijos ir Meksikos.
2019-06-06 spauda informavo, kad Fiat-Chrysler atsiėmė savo 35 mlrd. JAV dolerių
vertės susijungimo su Renault pasiūlymą teigdami, kad prancūzų politikai kišasi ir trukdo
deryboms bei sprendimo priėmimui. Tuo tarpu pastarieji paprašė atidėti susijungimo
sprendimą tikėdamiesi užsitikrinti Nissan paramą (Renault, Nissan ir Mitsubishi yra
sudarę aljansą, taip pat Nissan valdo 15% Renault akcijų). Nissan nuomonė dėl šio
galimo sandorio neaiški.
2019-06-07 paskelbtais duomenimis, naujagimių skaičius šalyje 2018 m. buvo
rekordiškai žemas – 918 397 (3 metus iš eilės fiksuojama mažiau nei 1 mln.). Taip pat
fiksuotas didžiausias populiacijos sumažėjimas nuo šios statistikos rinkimo pradžios 1899
m. (-444 085 žmonių per 2018 m.). Moterų vaisingumo rodiklis per metus sumažėjo
0,01 punkto iki 1,42 (dabartinė vyriausybė nusirodžiusi tikslą pasiekti 1,8 gimstamumą
iki 2026 m.).
2019-06-08/09 Tsukuboje vykusiame G20 prekybos ir skaitmeninės ekonomikos
ministrų susitikime sutarta dėl būtinybės reformuoti PPO, tačiau nebeliko pažado kovoti
su protekcionizmu. Analitikai teigia, kad tai pirmiausiai JAV ir Kinijos prekybos ir tarifų
7

Japan machinery orders grow 5.2% in April on
automation demand
Japan's April unemployment rate drops to 2.4%
Japan to support creation of 300,000 jobs for
long-term unemployed
Japan aims to create 300,000 regular jobs for
people in 30s-40s
Japan wants employees working until 70
Japan has world's lowest proportion of
working-age people, U.N. report says
Cabinet OKs reforms to address Japan's labor
market woes
Japanese carmakers could take hit as Trump
vows tariffs on Mexico over illegal immigration
Japan automakers worried about U.S. tariffs on
Mexico
Toyota says U.S. tariffs on Mexico could cost its
supplier $1 billion
Japan Inc to keep up investment despite trade
war worries
Japan's business spending up 6.1% on year in
Jan.-March
Trade tensions dent global, Japan growth for
2019: World Bank
Trade tensions denting growth both globally
and for Japan in 2019, World Bank says
Japan holds its own debate on Modern
Monetary Theory
Government to raise consumption tax as
planned

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS
ginčo išdava. Susitikime taip pat buvo priimtos dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gairės
DI kūrėjams ir vystytojams, kurie privalo/privalės: 1) laikytis įstatymo viršenybės,
privatumo, lygybės, įvairovės principų, tarptautiniu mastu pripažįstamų darbo teisių; 2)
įsipareigoti laikytis skaidrumo ir atsakingo duomenų atskleidimo DI kontekste principų;
3) užtikrinti DI patikimumą, saugumą; 4) apsvarstyti ilgalaikes viešąsias investicijas ir
skatinti privačias investicijas į DI technologijų kūrimą ir vystymą; 5) remti perėjimą nuo
DI mokslinių tyrimų ir plėtros etapo prie DI diegimo ir eksploatavimo etapo; 6) užtikrinti
sąžiningas galimybes darbuotojams mokytis, kad galėtų persikvalifikuoti ir toliau išlikti
darbo rinkoje.
Tuo pačiu metu Fukuokoje vykusiame G20 finansų ministrų ir centrinių bankų vadovų
susitikime bendrame pareiškime sutarta, jog bet koks prekybinių ginčų eskalavimas gali
neigiamai atsiliepti pasaulio ekonomikos augimui. Pabrėžta, kad G20 šalys naudos visas
galimas politikos priemones, kad būtų minimizuoti bet kokie neigiami padariniai globaliai
ekonomikai. Susitikimo pirmininkė JP-ja taip pat iškėlė pasaulinės einamosios sąskaitos
disbalanso problematiką ir pabrėžė, jog prekybos deficitas yra ne vienintelis prie šio
reiškinio prisidedantis faktorius. Anot JP-jos atstovų, siekiant bet kokių ekonominių
disbalansų sprendimo, šalys turi imtis jų situacijai tinkamų makroekonominės politikos
priemonių ir struktūrinių reformų. Susitikime bendrai pasveikinta OECD iniciatyva
sukurti naujas mokesčių taisykles, orientuotas į per kelias valstybes veikiančius
skaitmeninės ekonomikos gigantus (pvz. Google, Facebook ir kt.), kurios leistų teisingiau
paskirstyti apmokestinamąjį pelną tarp jų veiklos jurisdikcijų.
2019-06-10 paskelbtais vyriausybės duomenimis, metinis šalies ekonomikos augimo
tempas 2019 m. IQ buvo didesnis nei tikėtasi – ne 2,1%, kaip buvo skaičiuojama
preliminariai, o 2,2%. Prie to daugiausiai prisidėjo aktyvesnis korporatyvinis
investavimas. Ekonomikos augimo rodiklis buvo itin akylai stebimas, nes daugėjo
pasisakančiųjų, kad, vartojimui išliekant vangiam ir dėl to lėtėjant ūkio plėtrai, premjero
Sh. Abe vyriausybė vis tik nuspręs atidėti PVM didinimą nuo 8% iki 10%, kuris
suplanuotas 2019-10-01. Ministrų kabinetas dar kartą patvirtino, kad PVM didinimas
atidėtas nebus.
2019-06-13 pasirodžiusiame JAV ambasadoriaus W. Hagerty interviu akcentuojama, kad
JAV prezidentas D. Trump yra stipriai nusivylęs lėta derybų dėl laisvos prekybos sutarties
su JP eiga. Anot ambasadoriaus, prezidentas tikisi, kad sutartis bus sudaryta rugpjūtį.
Visgi, atsižvelgiant į tai, kad prezidentas siekė sutartį pasirašyti dar pernai, rodo, kad nuo
jo pirminio plano smarkiai atsiliekama. JP pusė tuo tarpu yra pasirengusi iš karto
sumažinti tarifus JAV žemės ūkio ir maisto produkcijai iki CPTPP lygio. Tą pačią dieną T.
Motegi, JP ekonomikos gaivinimo ministras taip pat atsakingas už prekybos derybas su
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JAV, užsiminė, kad JP ir JAV sieks principines derybas dėl dvišalės prekybos sutarties
pabaigti po liepą vyksiančių rinkimų į JP parlamento aukštuosius rūmus. Tai buvo pirmas
kartas kai JP pusė įvardijo konkrečią derybų pabaigos datą.
2019-06-15/16 Karuizawoje vyko G20 aplinkos ir energetikos ministrų susitikimas. G20
šalys: 1) sutarė sukurti tarptautinę sistemą, orientuotą į vandenynų užterštumo plastiku
mažinimą; 2) pabrėžė būtinybę siekti tvaraus, aplinkai saugaus ekonominio augimo; 3)
pasiūlė visoms G20 šalims, išskyrus JAV, dar kartą patvirtinti savo įsipareigojimą
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos; 4) pabrėžė stabilaus energijos
tiekimo ir stabilių energijos rinkų svarbą.
2019-06-19/20 po dvi dienas trukusio valdybos susirinkimo, JP centrinis bankas paliko
galioti ultra-lengvą monetarinę politiką. Informuojama, kad prireikus netgi gali būti
imamasi papildomų priemonių siekiant 2% infliacijos tikslo.
2019-06-21 duomenimis, infliacija gegužės mėn. siekė 0,8%.
2019-06-28 duomenimis, nedarbo lygis gegužės mėn. siekė 2,4%. 100 ieškančiųjų darbo
teko 162 darbo vietos.
2019-06-28 G20 lyderių samito paraštėse vykusiame dvišaliame JP premjero Sh. Abe ir
JAV prezidento D. Trump susitikime abi pusės sutarė: 1) stiprinti JP ir JAV partnerystę; 2)
stumti į priekį dvišalę prekybos sutartį; 3) stiprinti bendradarbiavimą saugumo srityje (Š.
Korėja ir Iranas). Anot JP spaudos, D. Trump šiame susitikime palietė klausimą dėl
poreikio peržiūrėti jo nuomone „nesąžiningą“ JP-JAV saugumo sutartį, tačiau JP pusė tą
skubiai paneigė teigdama, kad kalbos apie tai tarp lyderių nei anksčiau, nei per šį
susitikimą nebuvo. Sh Abe savo ruožtu papildomai akcentavo būtinybę diplomatinėmis
pastangomis siekti įtampos Vidurio Rytuose sumažinimo ir D. Trumpo bendradarbiavimo
G20 formate. Tuo tarpu D. Trump pabrėžė poreikį mažinti prekybos deficitą su JP-ja ir
pasiūlė JP-jai visokeriopą paramą sprendžiant Š. Korėjos pagrobtų JP-jos piliečių
susigrąžinimo klausimą.
2019-06-29 G20 lyderių samito paraštėse vykusiame dvišaliame JP premjero Sh. Abe ir
Rusijos prezidento V. Putino susitikime proveržio derybose dėl ginčijamų salų Ochotsko
jūroje ar dėl formalios taikos sutarties sudarymo po II pasaulinio karo pasiekta nebuvo.
Priešingai, spauda susitikimo rezultatą įvardina kaip „failure to find common ground“.
Abi pusės sutarė, kad, kol nėra bendro teritorinio sutarimo, bus siekiama vykdyti
jungtines ekonomines veiklas ginčijamose salose.
2019-06-28/29 Osakoje vyko G20 lyderių samitas, kuriame G20 sutarė skatinti laisvą ir
sąžiningą prekybą, tačiau jau antrus metus iš eilės bendrame lyderių pareiškime nėra
rašytinio įsipareigojimo kovoti su protekcionizmu (pagrinde dėl JAV-Kinijos tarifų karo).
Apibendrinant dviejų dienų lyderių diskusijas, sutarta, kad intensyvėjant prekybinėms ir
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geopolitinės įtampoms bus imamasi visų reikalingų politinių priemonių išsaugoti tvarią
globalinę ekonomiką (bendro lyderių pareiškimo tekste sakoma: „We strive to realize a
free, fair, non-discriminatory, transparent, predictable and stable trade and investment
environment, and to keep our markets open“). Lyderių pareiškimo santrauka:
 Nėra rašytinio įsipareigojimo kovoti su protekcionizmu;
 Nors globalinis ekonomikos augimas atrodo „stabilizuojantis“, pripažintos
esamos rizikos, kurios gali turėti neigiamą poveikį;
 Reikia būti pasirengus imtis veiksmų reaguojant į ekonomines rizikas;
 Įspėta, kad suintensyvėjo prekybinės ir geopolitinės įtampos;
 Įsipareigota naudoti „visas politikos priemones“ siekiant stipraus, tvaraus,
subalansuoto ir įtraukiančio ekonominio augimo;
 Sutarta siekti „laisvos, sąžiningos, nediskriminuojančios, skaidrios, nuspėjamos ir
stabilios“ prekybos;
 Sutarta remti PPO reformą ir jos funkcijų gerinimą;
 Pabrėžta, kad tarpvalstybiniai duomenų srautai sukuria galimybes didesniam
produktyvumui ir technologinėms inovacijoms;
 Pabrėžta infrastruktūros plėtros būtinybė siekiant ekonominio augimo, tačiau
kartu akcentuotas poreikis išsaugoti viešųjų finansų tvarumą;
 G19 (išskyrus JAV) dar kartą patvirtino įsipareigojimą siekti Paryžiaus klimato
sutarties įgyvendinimo;
 Sutarta iki 2050 m. sustabdyti vandenynų taršą plastiko atliekomis – „Osaka
Blue Ocean Vision“ iniciatyva.
2019-06-28 G20 lyderiai taip pat pritarė derybų formato „Osaka Track“ paleidimui. Jo
esmė – tarptautinės e-prekybos ir duomenų perdavimo taisyklių kūrimas. Šią iniciatyvą
gan skeptiškai sutiko Kinijos, Indijos ir Pietų Afrikos atstovai, nes šios šalys turi savo
požiūrį į informacijos ir duomenų perdavimo valdymo reikalus.
Spaudos konferencijoje 2019-06-29 susitikimui pirmininkavęs JP premjeras Sh. Abe
teigė, kad buvo gana sunku vienu trumpu vadovų „prisėdimu“ atrasti tinkamus
sprendimus tokiems globaliniams iššūkiams kaip daugiašalė prekybos sistema ir jos
optimizavimas, duomenų valdymas, klimato kaita (tai 3 daugiausiai diskusijų sulaukę
klausimai). Kai kurie analitikai teigia, kad Osakos G20 buvo ypatingai sudėtingas, nes
pasirengimui tiesiog fiziškai trūko laiko (Osakos G20 vyko praėjus tik 7 mėn. po
paskutiniojo G20 Buenos Airėse), taip pat dėl to, kad pati darbotvarkė nuolat pildėsi
(pvz. tik World Economic Forum Davose metu Sh. Abe informavo, kad papildoma laisvo
duomenų judėjimo tarp valstybių tema įtraukiama į Osakos G20 darbotvarkę). Vertinant
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Osakos G20 samitą reikia turėti omenyje ir tai, kad JP-jai šie metai ypatingi – balandžio
30 d. abdikavo senasis imperatorius, gegužės 1 d. į sostą įžengė naujasis imperatorius, o
spalio mėn. rengiamasi oficialiai jo inauguracijai. Sėkmingam sosto perdavimui, taip pat
kovo mėn. vykusiems nacionaliniams rinkimams buvo sutelkta itin daug biurokratinio
aparato. Visi šie veiksniai bent dalinai prisidėjo prie to, kad pirmininkaujančiai JP-jai
nepakako laiko siekti platesnio konsensuso (įtraukiant ne tik G20 šalių lyderius, bet ir
verslo bei NVO segmentus) dėl ambicingesnių G20 tikslų.
2019-07-01 iškart po G20 vykusiame dvišaliame JP premjero Sh. Abe ir Turkijos prezidento
R. T. Erdogan susitikime sutarta greitinti derybas dėl dvišalės ekonominės partnerystės
susitarimo (tikimasi derybas pabaigti dar 2019 m.). Tarp kitų dvišalio bendradarbiavimo
plėtros sričių paminėtas švietimas, stichinių nelaimių prevencija, energetika.
Filipinai (PH)
Gegužės mėn. infliacija PH-uose siekė 3,2%. Tai pirmas infliacijos padidėjimas nuo pernai
rugpjūčio-rugsėjo.
2018 m. išlaidos infrastruktūrai siekė 5,5% BVP.

2019-06-01/07-02

Indonezija (ID)
Gegužės mėn. infliacija šalyje buvo dždiausia per pastaruosius 12 mėn. – 3,3%. Prie to
labiausiai prisidėjo dėl musulmoniškų švenčių (Ramadanas ir Idul Fitri) augusi paklausa
maistui ir transportavimo paslaugoms. Balandį infliacija siekė 2,8%.

2019-06-01/07-02

Australija (AU)
Vis labiau sudėtingėjant globalios ekonomikos sąlygoms 2019-06-04 AU centrinis bankas
(Reserve Bank of Australia, RBA) pirmąkart per 3 metus sumažino palūkanų normas 25
punktais iki 1,25% tikėdamasis pratęsti rekordinius 28 metus trunkantį ekonomikos
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augimą. Šalyje didėjant nedarbui, mažėjant atlyginimams, lėtėjant nekilnojamojo turto
rinkai ir žemos infliacijos sąlygomis auga nerimas dėl galimos ekonomikos recesijos.
Ekonomika paskutiniuosius du 2018 m. ketvirčius augo atitinkamai 0,3% ir 0,2%, 2019
m. IQ – 0,4%.

Naujoji Zelandija (NZ)
2019-06-07 paskelbtoje Nacionalinės produktyumo komisijos apžvalgoje akcentuojama,
kad NZ produktyvumo lygis yra gerokai žemesnis nei OECD vidurkis ir yra “užstrigęs
pirmoje pavaroje” nuo 1996 m. Apžvalgoje teigiama, kad NZ gerovės kūrimas stipriausiai
reiškiasi paslaugų sektoriuose Oklende ir Velingtone ir yra žemesnis šalies regionuose.
Informacijos, medijų, telekomunikacijų, mažmeninės prekybos, finansų ir draudimo
paslaugos pasižymi stipriu darbo produktyvumo augimu ir tai atsispindi šalies BVP. Nors
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statybos, profesinių, mokslo ir techninių paslaugų indėlis į BVP ir padidėjo, tačiau darbo
produktyvumas šiose srityse išlieka žemiau vidurkio. Galiausiai, apžvalgoje teigiama, kad
menkas darbo produktyvumo augimas yra pagrindinė priežastis kodėl NZ BVP per capita
yra 30% mažesnis nei pirmojo dvidešimtuko OECD narių.
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