JAPONIJA
- „Sumitomo“ korporacija pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su lietuviška mobilumo platforma „Trafi“.
Lietuvoje kuriami išmanaus mobilumo sprendimai bus naudojami vystant „Sumitomo“ transporto
programinę įrangą.
- „NordicNinja“ Baltijos šalyse toliau ieško perspektyvių technologijų įmonių, į kurias galėtų
investuoti. Reikalavimai įmonėms:
1. Įmonė turi būti jauna/maža, bet perspektyvi ir turi turėti realų produktą/paslaugą bei 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. Eur.
Naujos įmonės, į kurias investuojama, negali būti jau dabar „NordicNinja“ portfelyje esančių įmonių
tiesioginiai konkurentai.
- Japonijos vyriausybė toliau plėtoja 2 mlrd. Eur programą, kuria Japonijos verslas skatinamas iškelti
gamybą iš Kinijos. Paramą gavo pirmoji įmonė – „Iris Ohyama“, kuri gamins apsaugines kaukes nebe
Kinijoje, o Japonijoje. Didžiausias dėmesys teikiamas gamybos perkėlimui į Japoniją. Vienintelė kita viešai
svarstoma alternatyva – gamybos perkėlimas į ASEAN valstybes. Japonijos gamyklų perkėlimas iš Kinijos
į ES kol kas viešai nėra svarstomas, nors kai kuriais atvejais tikėtinas, jei perkeltos gamyklos aprūpintų
kitas JP įmonių gamyklas, jau esančias ES.
- Atšaukus bevizį režimą, sustabdžius vizų galiojimą ir galiausiai nebeįleidžiant turistų iš visų pasaulio
valstybių, į Japoniją atvyko 99,9 proc. mažiau turistų negu pernai (2600 per mėnesį). Per pirmąjį 2020 m.
pusmetį bendras užsienio svečių skaičius tepasiekė 4 mln. – tik 10 proc. Vyriausybės 2020 m. užsibrėžto
40 mln. tikslo.
- Didžiausia gyvybės mokslų paroda „BioJapan“, kaip ir planuota, vyks spalio 16-18 dienomis, tačiau
užsienio svečiai galės dalyvauti tik nuotoliniu būdu.
- Japonijos vyriausybė paskelbė savo „Beyond 5G“ strategiją, kuria ruošiamasi 6G mobilaus ryšio
technologijoms ir jų atneštiems pokyčiams.
- Japonija vis dar yra recesijoje: BVP 2019 m. IV ketv. sumažėjo 7,1 proc. 2020 m. sausio-kovo mėnesiais
užfiksuotas 2,2 proc. BVP augimas, tačiau balandžio-birželio periodo duomenys, prognozuojama, parodys
20-30 proc. kritimą. Po nepaprastosios padėties atšaukimo Vyriausybė tebesprendžia sudėtingą rebusą,
kaip rasti optimalią pusiausvyrą tarp ekonomikos atsigavimo ir viruso ribojimo priemonių.
- Liepos pabaigoje „Nikkei 225“ akcijų indekso vieneto vertė buvo 2,6 proc. mažesnė negu birželio
pabaigoje. Investuotojai nerimauja ne tik dėl pasaulinio pandemijos poveikio (ypač JAV ekonomikai), bet
ir dėl COVID-19 protrūkio Tokijuje ir kitose Japonijos dalyse. Kitas rodiklis, sumažinęs investuotojų
entuziazmą, yra jenos kurso kritimas (8,8 proc. kritimas lyginant su euru nuo gegužės mėnesio).
Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Japonijoje informaciją.

