LIETUVOS IR JAPONIJOS EKONOMINIAI SANTYKIAI
Dvišalė prekyba (2017)
Prekių eksporto struktūra
Prekybos apyvarta:
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Prekybos partnerė: Nr. 32
Prekybos pokytis:
6,2%

2017
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157,4 mln. EUR

Eksportas: 118,9 mln. EUR
Eksporto partnerė: Nr. 31
Eksporto pokytis:
8,6%

2016
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66%

Eksporto mažėjimą lėmė 23% kritęs tabako gaminių
eksportas.

78%

Tabako gaminiai
Medicinos, stomotologijos, chirurgijos ir veterinarijos aparatai
Diagnostiniai arba laborotoriniai reagentai
Kiti baldai ir jų dalys
Skystųjų kristalų įtaisai, lazeriai
Vėžiagyviai, moliuskai
Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės
Kita

Perspektyvūs sektoriai eksportui: chemikalai ir
chemijos produktai, maisto produktai, tekstilės gaminiai
ir drabužių siuvimas (gamyba), mašinos ir įrenginiai,
optika ir lazeriai, IRT.

Importas: 38,5 mln. EUR
Importo partnerė: Nr. 39
Importo pokytis:
1,7%
Importo struktūra: cheminiai štapelio pluoštai (29%),
transporto priemonės (24%), mašinos ir mechaniniai
įrenginiai (17%), elektros mašinos ir įrenginiai (6%).

Investicijos (2018 06 30)

Didžiausi Japonijos investuotojai LT

Tabako
gaminiai

Verslo
paslaugos

Kompiuterių remontas, IT
paslaugos

Laidai automobiliams

Pardavimai ir rinkodara

Japonijos TUI LT: -1,21 mln. EUR
Pagal TUI dydį: Nr. 95
Investuota į apdirbamąją gamybą, transportą ir
saugojimą ir privataus nekilnojamojo turto įsigijimą ir
pardavimą.

LT TI Japonijoje: konfidenciali
informacija

Pardavimai ir rinkodara

Pagal ekonominės veiklos rūšis ─ didmeninė ir
mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir
motociklų remontas.
Daugiau duomenų neskelbiama dėl įmonių duomenų
konfidencialumo.
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Bendra informacija
Dvišalės sutartys: Lietuvos Respublikos ir Japonijos sutartis
dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių
slėpimo ir vengimo prevencijos įsigalioja ir bus pradėta taikyti
nuo 2019 m.
Bendradarbiavimas mokslo srityje:
 bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos mokslo
tarybos ir analogiškos agentūros Japonijoje „Japan
Society for Promotion of Sciences“ (JSPS);
 2016 m. MITA prisijungė prie ES bendradarbiavimo su
Japonija mokslo ir technologijų srityje EIG CONCERT
Japan, partneriu Japonijos pusėje yra JST („Japan
Science and Technology Agency“);
 susitarimo memorandumas tarp Lietuvos sveikatos
apsaugos ministerijos ir Japonijos medicininių tyrimų
ir plėtros agentūros (AMED). Pagrindinės
bendradarbiavimo sritys: jaunų biomedicinos
mokslininkų mainai klinikinių tyrimų tikslais, retos ir
nediagnozuojamos ligos, onkologija. Kadangi AMED,
JST ir JSPS yra trys pagrindinės Japonijos mokslo
tyrimus remiančios agentūros, Lietuva tampa viena iš
nedaugelio Europos ir pasaulio valstybių, kuri turi visą
atitinkamų bendradarbiavimo su Japonija sutarčių
paketą.
 Sveikatos apsaugos ministerijos ir JP Sveikatos, darbo
ir
gerovės
ministerijos
bendradarbiavimo
memorandumas,
kuriame
numatytas
bendradarbiavimas biomedicinos, klinikinių tyrimų,
retų ir nediagnozuotų ligų bei onkologijos srityse.
Turizmas. JP yra priskirta prie prioritetinių LT turizmo rinkų.
2017 m. LT apgyvendinta 23 tūkst. JP turistų (+1.6%). JP yra
17 atvykstamojo turizmo rinka (1.5% rinkos). Turistai iš JP
2017 m. sudarė didžiausią turistų dalį iš Azijos (Kinija -16
tūkst., Pietų Korėja – 8 tūkst.).

Pagrindinės pramonės šakos: viena iš didžiausių pasaulyje
automobilių, elektronikos, mašinų ir įrengimų, plieno ir
spalvotųjų metalų, laivų, chemijos, tekstilės, maisto produktų
gamintojų;
Eksportuojama produkcija: automobiliai ir jų dalys,
puslaidininkiai, geležies ir plieno produktai, plastikai, energiją
generuojantys įrenginiai;
Importuojama produkcija: benzinas, suskystintos gamtinės
dujos, drabužiai, puslaidininkiai, anglis, audio ir video aparatai;
Eksporto kryptys 2017 m.: JAV (19,3%), Kinija (19%), Pietų
Korėja (7,6%), Taivanas (5,8%), Honkongas (5,1%);
Didžiausios kryptys Europoje: Vokietija (2,7%), JK (2%),
Nyderlandai (1,8%);
Importo kryptys 2017 m.: Kinija (24.,%), JAV (11%), Australija
(5,8%), Pietų Korėja (4,2%), Saudo Arabija (4,1%);
Didžiausios kryptys Europoje: Vokietija (3,5%), Rusija (2,1%),
Prancūzija (1,5%), Italija (1,5%).
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