
Sveiki, 
Jūsų žiniai – Lietuvos ambasados Japonijoje parengta aktualijų verslui 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 arba informuoti apie naujus 
adresatus, kuriuos reikėtų įtraukti į gavėjų sąrašą. 
  
Temos: 

1.       Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija; 
2.       Investicijoms į Lietuvą pritraukti aktuali informacija; 
3.       Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija; 
4.       Turizmo sektoriui aktuali informacija; 
5.      Bendradarbiavimui MTEPI srityse aktuali informacija: mokslas (R&D), inovacijos, gyvybės 

mokslai, medicina; 
6.       Startuoliai, rizikos kapitalas, fintech, informacinės ir ryšių technologijos, inžinerija, robotika, 

nanotechnologijos, fotonika; 
7.       Energetika, transportas, kibernetinis saugumas, aplinka ir klimato kaita, žaliosios technologijos, 

statybos; 
8.       Bendra ekonominė informacija. 

   

Data Pateikiamos informacijos apibendrinimas Informacijos šaltinis   

1.   Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Nuo 2022 m. spalio 11 d. Japonija grąžino bevizį režimą, atvykti be vizų galima turizmo ir verslo tikslais. 
Atvykstant privaloma turėti 3 Covid skiepų sertifikatą arba neigiamo COVID testo, padaryto 72 val. iki 
atvykimo, sertifikatą. Prieš atvykstant reikia iš anksto užsiregistruoti ir užpildyti klausimyną Visit Japan Web 
puslapyje. Atvykus nėra taikomi jokie apribojimai.  

Naujienos, verslo misijos, parodos, renginiai, analizės 
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Get ready for Japan 
The 2-week ‘Get Ready for Japan’ scheme offers EU managers the 
unique opportunity to experience and understand both the cultural 
and economic elements which define and explain Japan's business and 
technological achievements.  
 

Get ready for Japan 

 

  ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro webinarų kalendorius EU-Japan Centre 
events  

  

  ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro ankstesnių webinarų įrašai EU-Japan Centre 
past events 

  

 Ieškantiems partnerių JP rinkoje – platforma J-Bridge, kurioje įmonės 
gali užsiregistruoti ir ieškoti potencialių partnerių ir klientų Japonijoje. 
Prioritetiniai sektoriai yra susiję su skaitmenine transformacija: Carbon 
Neutral, Mobility, Retail, Health Care, Agri & Fisheries, Smart Cities.    

J-Bridge business 
platform 

  

  Kasmėnesinis ES-JP pramoninio bendradarbiavimo 
centro naujienlaiškis 

EU-JAPAN NEWS 

  

  Japonijos pramonės ir verslo politikos naujienos Japanese Industry 
and Policy News 

  

2023 Įvairių sektorių parodų JP tvarkaraštis – galima dalyvauti ir per vietos 
partnerius: 
Trade shows in Japan 2023-2024 
Online Trade Fair Database (J-messe) - Japanese & Overseas Trade Fair 
Search 

 

  

Pagalba eksportuojantiems, duomenų bazės 

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_vaccine.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_test.html
https://www.vjw.digital.go.jp/
https://www.vjw.digital.go.jp/
https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme
https://www.eu-japan.eu/events
https://www.eu-japan.eu/events
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/past-events
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/past-events
https://www.jetro.go.jp/en/j-bridge.html
https://www.jetro.go.jp/en/j-bridge.html
https://www.eu-japan.eu/library?search_title_body=EU+Japan+newsletter
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/japanese_industry_and_policy_news_december_2019.pdf
https://www.eu-japan.eu/library?search_title_body=japanese+industry+and+policy+news&field_tags_tid=&field_publication_type_tid%5b%5d=9
https://www.eu-japan.eu/library?search_title_body=japanese+industry+and+policy+news&field_tags_tid=&field_publication_type_tid%5b%5d=9
https://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_japan.html
https://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/
https://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/


Europos Komisijos internetinė duomenų bazė Access2Markets, itin naudinga 
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. 
 

Access2Markets 

  

How to Import to Japan using the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) 
This  guide  supports  the  requirement  by  the  EU-Japan Economic Partnership 
Agreement (EPA) to provide Small andMedium-sized Enterprises (SMEs) with the 
necessary informationto access and conduct trade overseas. 

How to Import using 
the EU-Japan 
Economic 
Partnership 
Agreement (EPA) 

  

 EU-Japan Centre for Industrial Cooperation siūlo įvairias informacijos ir paramos 
platformas verslui:  

 Logistical Support ("Step In 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)   

 Special Focus: Economic Partnership Agreement 

 

  

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

 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 

  

  

  
JETRO pagalbos linija anglų kalba užsienio įmonėms, dirbančioms Japonijoje (veikia 
internetu ir telefonu) 

JETRO COVID-19 
Helpline   

  
JETRO duomenų bazėje galimai nemokamai skelbti ir atnaujinti informaciją apie 
Lietuvoje vyksiančius tarptautinius renginius, parodas, muges. Kontaktas 
pasiteiravimui: j-messe@totec-net.com. 

Online Trade Fair 
Database (J-messe) 

  

  
Ieškantiems partnerių JP rinkoje – 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. 

J-GoodTech 

  

  
Ieškantiems partnerių JP rinkoje naudingas 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. 

Enterprise Europe 
Network 
Japanese 
companies, who are 
looking for 

  

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/library/epahandbook_2021.pdf
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/library/epahandbook_2021.pdf
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/library/epahandbook_2021.pdf
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/library/epahandbook_2021.pdf
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/library/epahandbook_2021.pdf
https://www.eu-japan.eu/logistical-support-step-japan
https://www.een-japan.eu/
https://www.eubusinessinjapan.eu/
https://www.eu-japan.eu/japan-tax-public-procurement-helpdesk
https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk
https://www.eu-japan.eu/information-desk
https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/news/the-eu-japan-epa-helpdesk
https://eeas.europa.eu/delegations/japan/56981/node/56981_en
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/news/special-focus-economic-partnership-agreement
https://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/modelcase.html
https://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up.html
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-how-to-open-a-representative-office-in-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/all-about-starting-a-business-in-japan-version-2018
https://www.eubusinessinjapan.eu/issues/entry-strategy/about-starting-business-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-financing-sources-for-eu-smes-in-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/news/special-focus-entry-strategy
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/news/landing-pad-in-japan-for-eu-smes---step-in-japan
https://www.jetro.go.jp/en/invest/covid-19/helpline/
https://www.jetro.go.jp/en/invest/covid-19/helpline/
mailto:j-messe@totec-net.com
https://www.jetro.go.jp/j-messe/?action_user_enLogin=true
https://www.jetro.go.jp/j-messe/?action_user_enLogin=true
https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/en/
http://een.ec.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
http://een-japan.eu/opportunities
http://een-japan.eu/opportunities
http://een-japan.eu/opportunities


business, 
technology or R&D 
(Horizon 2020) 
partners in EU 

  
Japan External Trade Organization (JETRO) paleido viešųjų pirkimų duomenų bazę, 
kurioje galima anglų kalba ieškoti viešųjų pirkimų konkursų informacijos. 

Japanese 
Government 
Procurement 
Database 

  

  
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. 

Japan Tax & Public 
Procurement 
Helpdesk // Japan 
Government 
Procurement  
Taxes & Accounting 

  

  
Importo ir investicijų į Japoniją skatinimo organizacija MIPRO (Manufactured Imports 
and Investment Promotion Organization) teikia konsultacijas ir rengia seminarus į JP 
norinčioms importuoti įmonėms.  

Manufactured 
Imports and 
Investment 
Promotion 
Organization  

  

  
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation rengia analizes apie ES verslo galimybes 
eksportuoti arba investuoti į JP. Analizės parengtos konkretiems sektoriams. 

MINERVA PAST 
REPORTS 
(2014~2020) 
Analytical Reports 

  

  
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. 

Analysis of EU-
Japan business 
cooperation in third 
countries 

  

2. Investicijoms į Lietuvą pritraukti aktuali informacija 

2021 JBIC kasmetinės investuotojų užsienyje 2021 m. apklausos rezultatai. Survey Reports on 
Overseas Business 
Operations by 
Japanese 
Manufacturing 
Companies 

  

 
JBIC (Japan Bank for International Cooperation) siūlo įvairias 
investicines paskolas dideliems projektams su japonų partneriais: 
  
1.       Investicinės paskolos (Overseas Investment Loans) – paskolos 
Japonijos įmonėms, investuojančioms į didelius infrastruktūros (ypač 
energetikos ar transporto) projektus ar gamybinius projektus 
užsienyje. Visgi, iniciatyva investuoti turi būti Japonijos įmonės, o ne 
JBIC. Tačiau JBIC yra pasiryžę tarpininkauti tokiuose projektuose. 
Potencialūs projektai – RailBaltica, sinchronizacijos projekto 
komponentai (baterijos ir kt.), Ignalinos AE demontavimas, vėjo ir 
saulės jėgainių parkai, Japonijos įmonių gamyklos Lietuvoje. 
2.       Nesusietos paskolos (Untied Loans) – paskolos, kurias gali gauti 
užsienio valstybių vyriausybės ar įmonės, jei tikslas atitinka Japonijos 
interesus (nebūtinai turi būti konkretus fizinis projektas) 
3.       Dalyvavimas įmonių kapitalo įsigijimuose (Equity participations) – 
parama Japonijos įmonėms įsigyjant įmonių akcijų 

JBIC Profile: Role 
and Function 

  

http://een-japan.eu/opportunities
http://een-japan.eu/opportunities
http://een-japan.eu/opportunities
http://een-japan.eu/opportunities
https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/
https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/
https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/
https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/
http://www.eu-japan.eu/japan-tax-public-procurement-helpdesk
http://www.eu-japan.eu/japan-tax-public-procurement-helpdesk
http://www.eu-japan.eu/japan-tax-public-procurement-helpdesk
http://www.eubusinessinjapan.eu/issues/entry-strategy/government-procurement
http://www.eubusinessinjapan.eu/issues/entry-strategy/government-procurement
http://www.eubusinessinjapan.eu/issues/entry-strategy/government-procurement
http://www.eubusinessinjapan.eu/issues/financial-issues/taxes-accounting
https://www.mipro.or.jp/english/index.html
https://www.mipro.or.jp/english/index.html
https://www.mipro.or.jp/english/index.html
https://www.mipro.or.jp/english/index.html
https://www.mipro.or.jp/english/index.html
https://www.eu-japan.eu/minerva-past-reports-20142020
https://www.eu-japan.eu/minerva-past-reports-20142020
https://www.eu-japan.eu/minerva-past-reports-20142020
https://www.eu-japan.eu/library
https://www.eu-japan.eu/information-request
https://www.eu-japan.eu/information-request
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/publications/docs/report_masami_marbot_april_2020_0.pdf
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/publications/docs/report_masami_marbot_april_2020_0.pdf
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/publications/docs/report_masami_marbot_april_2020_0.pdf
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/publications/docs/report_masami_marbot_april_2020_0.pdf
https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2021/1224-015678.html
https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2021/1224-015678.html
https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2021/1224-015678.html
https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2021/1224-015678.html
https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2021/1224-015678.html
https://www.jbic.go.jp/en/information/press/press-2021/1224-015678.html
https://www.jbic.go.jp/ja/about/role-function/images/jbic-brochure-english.pdf
https://www.jbic.go.jp/ja/about/role-function/images/jbic-brochure-english.pdf


4.       Finansavimas tinkamumo studijoms (feasibility study grant) – ne 
paskola, o tiesioginis finansavimas studijoms, kuriomis būtų 
įvertinamas didesnių investicinių projektų ir technologijų potencialas, 
būtų ieškomos tinkamos technologijos. Paramos gavėjai – akademikai, 
konsultacinės įmonės, tyrimų centrai. 

3. Žemės ūkio ir maisto sektoriui aktuali informacija 

 EUfood2Japan – nauja platforma ekologiško maisto gamintojams, kurie 
nori eksportuoti į JP.  Platforma jungia ES maisto gamintojus ir 
Japonijos importuotojus, pirkėjus ir partnerius. Nemokama 
registracija.  

EUfood2Japan 

 

  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. 
Report: Dairy In Japan; Factsheet: EPA & Dairy Products 
Alcohol; Soft Drinks; Factsheet: EPA & Wine; Factsheet: EPA and Spirits 
& Beer Products 
Special Focus: Food & Beverage 
Special Focus: Agroindustry 
Cereals; Confectionery 
Functional & Health Foods  
Factsheet: EPA & Geographical Indications 

 

  

  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. 

CHAFEA - 
Promotion of 
Agricultural 
Products Portal   

  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. 

https://europa.eu/f
ood-match-
japan/en/perfect-
match 
  

  

4. Turizmo sektoriui aktuali informacija 

Sausio mėn. užsienio lankytojų skaičius Japonijoje siekė 1,5 mln., kas sudaro 55 % 2019 metų sausio mėn. 
lygio. Reikšminga įtaka JP ekonomikai tikėtina atsigavus turizmui iš Kinijos, kuris vis dar yra minimalus. 
 
JP piliečių, keliaujančių į užsienį, skaičius atsigauna vis dar labai lėtai. 2023 m. sausio mėn. iš šalies išvyko vos 
443 200 japonų (palyginimui – 2019 m. sausį išvyko 1,4 mln.). Kol kas aktyvesnį išvykstamąjį turizmą riboja 
silpna jena, pasaulinė infliacija ir aukštos skrydžių kainos, taip pat japonų turistų nuogąstavimai dėl Covid 
grėsmių ir saugumo situacijos užsienyje (ypač centrinėje-rytų Europoje dėl karo Ukrainoje). 
 

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

2023-10-
11/13 

BioJapan 2023  
Didžiausia gyvybės mokslų paroda Azijoje.  

BioJapan 2023 
 

 

https://www.eufood2japan.eu/en
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/report-dairy-in-japan
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/factsheet-epa-dairy-products
https://www.eubusinessinjapan.eu/sectors/food-beverage/alcohol
https://www.eubusinessinjapan.eu/sectors/food-beverage/soft-drinks
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/factsheet-epa-wine
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/factsheet-epa-and-spirits-beer-products
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/factsheet-epa-and-spirits-beer-products
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/news/special-focus-food-beverage
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/news/special-focus-agroindustry
https://www.eubusinessinjapan.eu/sectors/food-beverage/cereals
https://www.eubusinessinjapan.eu/sectors/food-beverage/confectionery
https://www.eubusinessinjapan.eu/sectors/food-beverage/functional-health-foods
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/publication/factsheet-epa-geographical-indications
http://ec.europa.eu/chafea/agri/
http://ec.europa.eu/chafea/agri/
http://ec.europa.eu/chafea/agri/
http://ec.europa.eu/chafea/agri/
https://europa.eu/food-match-japan/en/perfect-match
https://europa.eu/food-match-japan/en/perfect-match
https://europa.eu/food-match-japan/en/perfect-match
https://europa.eu/food-match-japan/en/perfect-match
file:///C:/Users/krmine/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/YGN809QW/BioJapan%202023


The EU-Japan Centre is preparing a Biotech mission which will include 
a joint booth and matchmaking opportunities. 
Norinčioms dalyvauti ES misijoje įmonėms susisiekti mark.rijnties@eu 
japan.or.jp      

 Coronavirus Global R&I Collaboration Portal 
This portal is a collaborative tool supporting research and innovation 
projects conducted by organizations and researchers across the globe 
who are involved in Coronavirus related research and focusing 
primarily on the socio-economic aspects of the pandemic. 

Coronavirus Global 
R&I Collaboration 
Portal   

  “Vienas langelis” mokslininkams, tyrėjams ir inovatoriams, norintiems 
bendradarbiauti su 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. 

EURAXESS Japan 

  

  ES-JP pramoninio bendradarbiavimo centro portalas EU-Japan 
Technology Transfer Desk – platforma įmonėms, 
norinčioms surasti savo veiklai reikalingas technologijas 
Japonijoje bei universitetams ir tyrimų centrams, siekiantiems savo 
technologijas pristatyti JP rinkai. 

EU-Japan 
Technology 
Transfer Desk   
 

  

6. Startuoliai, rizikos kapitalas, fintech, ICT, inžinerija, robotika, nano-tech, fotonika 

2023 JBIC planuoja antrą rizikos kapitalo fondo NordicNinja etapą, kuriam 

bus pritraukta 200 mln. EUR iš JP įmonių ir bankų. Fondas veikia 

Helsinkyje ir investuoja į NB8 šalių startuolius (yra investavęs į LT 

įmones Ziticity ir DappRadar) 

 

  

2022 JBIC planuoja steigti naują rizikos kapitalo fondą centrinėje ir rytų 

Europoje su partneriu GP Partners (lenkų įsteigta įmonė JAV). Ieškoma 

investuosiančių JP įmonių, taip pat planuojamas business matching 

tarp JP įmonių ir ES startuolių. LT taipogi pateks į fondo aprėpiamą 

teritoriją. 

 

  

  JP finansinių paslaugų agentūra atidarė naują specialų biurą, 
kuris padės užsienio finansų įmonėms pradėti verslą Japonijoje. Bus 
teikiamos konsultacijos, veiklos priežiūra, o visa komunikacija bus 
prieinama anglų kalba. Be to, siekiant pritraukti daugiau užsienio 
įmonių, planuojamos pajamų ir paveldėjimo mokesčių lengvatos. 

The Financial 
Market Entry Office 

  

  NordicNinja Baltijos šalyse toliau ieško perspektyvių technologijų 
įmonių, į kurias galėtų investuoti. Prioritetinės sritys – mobility as a 
service, autonomous driving, AI, cybersecurity, IT in healthcare ir kiti 
inovatyvūs technologiniai sprendimai. 
  
Reikalavimai įmonėms: 
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. € 

NordicNinja 
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4. Naujos įmonės, į kurias investuojama, turi nebūti jau dabar 
NordicNinja portfelyje esančių įmonių tiesioginiai konkurentai 

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

2023-04-
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WorldSmart Energy Week 2023 + EU trade mission 
The EU-Japan Centre is preparing a Green Transition mission which will 
include a joint booth and matchmaking opportunities. 
Norinčioms dalyvauti įmonėms susisiekti mark.rijnties@eu japan.or.jp     
 

WorldSmart Energy 
Week 2023 
 

8. Bendra ekonominė informacija 

Makroekonominiai rodikliai 
 
Japonijos BVP 2022 m. 4 ketv. augo 0,6 %.  2023 m. 1 ketv. prognozuojamas 1,06 % augimas. TVF prognozuoja 
net 1,8 % augimą, kas yra aukštesnis rodiklis negu JAV ar ES augimo prognozės.  
 
2022 m. pabaigoje BVP augimas buvo kelis kartus mažesnis negu prognozuota dėl ribotos kai kurių prekių 
pasiūlos ir COVID protrūkių. 2023 metų prognozės sąlyginai pozityvios BVP augimui – COVID gegužę JP bus 
klasifikuotas kaip endeminė liga, kas turėtų kiek atlaisvinti gyventojų komercinį aktyvumą, taip pat tikėtina 
mažėjanti infliacija ir atsigaunantis atvykstamasis turizmas. 
 
Vartojimo prekių infliacija sausio mėn. sudarė 4,2 %. Tai yra sparčiausias kainų augimo tempas nuo 1981 m. 
JP kontekste tai yra dramatiška infliacija, tačiau reikšmingai vartojimo nesumažino (0,2 % augimas). Visgi, 
tarp pažangių ekonomikų JP infliacija yra viena mažiausių – tai lemia itin pigios paskolos, daugelio prekių 
subsidijavimas ir sąlyginai stagnuojanti vidaus rinka. 
 
Atlyginimų augimas JP pastaruoju metu išaugo, bet vis dar yra lėtesnis negu infliacija ir daugelyje sektorių 
nekonkurencingas globaliame kontekste, kas apsunkina talentų pritraukimą į JP (neskaitant daugybės kitų 
sunkumų įsidarbinant užsieniečiams).  
 
Matomas didelis darbo jėgos trūkumas, atsigaunant turizmui ryškėja darbo jėgos trūkumas apgyvendinimo 
ir maitinimo sektoriuose. Pramonėje jaučiamas bent 40% darbuotojų trūkumas. Moterų ir pensininkų 
įsitraukimas į darbo rinką auga, tačiau iki galo negalės kompensuoti demografinių šalies problemų, mažo 
darbo našumo ir beveik neegzistuojančios imigracijos.  

  

Japonijos jenos kursas 
 
2022 m. rudenį jenos kursas JAV dolerio atžvilgiu susilpnėjo iki naujų 32 metų žemumų (151,95 jenos už JAV 
dolerį), tad JP vyriausybė atliko valiutos intervencijas, kurių bendra vertė siekė 6,35 trln. jenų. Po jų jena 
sustiprėjo daugiau kaip 10 %, vėliau buvo paskelbta apie JP vyriausybės planą intensyviau įsigyti 
vyriausybines obligacijas. Po šių žinių 2023 m. pradžios jenos kursas yra stipriausias nuo 2022 vasaros – 130 
jenų už USD. Visgi, JAV ir ES artimiausiu metu menkai tikėtinas palūkanų normų mažinimas, tad artimiausiais 
mėnesiais nėra tikėtinas reikšmingas jenos stiprėjimas. 
 

 

Naujasis Japonijos Banko gubernatorius 
 
Nominuotas būsimasis Japonijos Banko gubernatorius Kazuo Ueda, kuris yra gerbiamas ekonomistas 
akademikas, turintis gilių ryšių tarptautiniuose finansuose dėl savo akademinės veiklos, populiarios fiskalinės 
politikos komunikacijos ir geros anglų kalbos. Visgi, didelių fiskalinės politikos reformų nenumatoma, nes 
dabartinė JP skolinimosi politika yra itin inertiška ir reikėtų dešimtmečių ją saugiai pakeisti.  
 
Nors Japonijos Bankas oficialiai yra nepriklausomas, jaučiamas jo itin glaudus ryšys su JP vyriausybe, kuri 
neturi planų keisti JP fiskalinę politiką. Kol kas nepradėjęs eiti pareigų Ueda laikomas labiau nepriklausomu 

 

https://www.wsew.jp/spring/en-gb.html
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negu esamas gubernatorius Kuroda, ką iliustruoja JP spaudos citata:  "It is hard to say if he is hawk or a dove, 
but at least he's not a parrot like Kuroda, constantly repeating what the government is saying " 
 

Puslaidininkių pramonė 
 
JP vyriausybės remiamas JP lustų gamintojas "Rapidus Corp." pranešė, kad Hokaido saloje, Japonijos šiaurėje, 
statys gamyklą, kurioje per penkerius metus sieks pradėti masinę lustų su modernia 2 nanometrų 
technologija gamybą. Bendrovė atsisakė pateikti naujos gamyklos investicijų planą, tačiau teigė, kad masinei 
gamybai pradėti išleis 5 trilijonus jenų (37 mlrd. JAV dolerių), įskaitant išlaidas moksliniams tyrimams ir 
plėtrai. Siekiama, kad gamykla taptų lustų gamybos centru Japonijoje (konkuruojant su Kiūšiū sala). Japonijos 
vyriausybė aktyviai subsidijuoja puslaidininkių tyrimus ir gamybos plėtrą, nes siekia atgaivinti apmirusį 
puslaidininkių sektorių ir sumažinti priklausomybę nuo puslaidininkių importo. 
 
Japonija, Jungtinės Valstijos, Pietų Korėja ir Taivanas surengė pirmąjį aukšto lygio susitikimą pagal naują JAV 
vadovaujamą sistemą, kuria siekiama padėti užtikrinti stabilų puslaidininkių tiekimą. Vasario 16 d. keturių 
šalių pramonės organizacijų pareigūnai dalyvavo virtualioje "Chip 4" aljanso konferencijoje, kurioje buvo 
aptarti būdai, kaip išlaikyti tiekimo grandinės atsparumą stichinių nelaimių ir kitų nenumatytų atvejų metu. 
Ši iniciatyva yra JAV strategijos, kuria siekiama sukurti atsparią lustų tiekimo grandinę ir sumažinti Kinijos 
dalyvavimą, dalis.  
 

 

Tarptautinė prekyba 
 
JP prekybos deficitas sausį išaugo iki rekordinių 3,5 trln. jenų (25 mlrd. Eur). Tai jau 18-asis iš eilės deficitinis 
mėnuo ir pirmą kartą viršyta 3 trln. riba. Bendras JP eksportas sausį augo tik 3,5 %. Eksportas į Kiniją smuko 
17,1%, nulemtas dėl mažesnio automobilių, automobilių dalių ir mikroschemų gamybos  įrenginių eksporto 
sumažėjus tiek pasiūlai, tiek paklausai. Eksportas į JAV ir Europą augo atitinkamai 10,2% ir 9,5%. Importas 
išaugo 17,8 % dėl pabrangusio naftos ir dujų importo ir JP įmonių iš anksto įsakytų prekių iš Kinijos prieš 
naujuosius Kinijos metus. Prekybos deficitas turėtų mažėti vasario mėnesį. 
 
Paskutiniais PPO vertinimais, 2019 m. įsigaliojus ES-JP ekonominės partnerystės sutarčiai (EPA), JP ir ES 
prekybos santykiai tapo vis atsparesni krizėms – net Covid metu prekybos apimtys sumažėjo mažiau, nei su 
kitais parneriais. 2022 m. duomenys rodo, kad prekybos apimtys didėjo, importas iš JP augo 11 proc., 
eksportas į JP augo 15 proc. Auga ES eksporto į JP apimtys gyvulininkystės, chemijos, farmacijos, maisto, 
mechanikos, tekstilės pramonės sektoriuose. Verslas naudojasi EPA susitarimo privalumais – preferenciniais 
mechanizmais naudojasi 70 proc. ES eksportuotojų ir 65 % JP eksportuotojų. Prekyba yra subalansuota, 
augimas visuose sektoriuose tiek ES, tiek JP pusėje. Identifikuotos tebelikusios problemos prekyboje tarp ES 
ir JP: SPS, viešieji pirkimai (taisyklės yra, problemos su įgyvendinimu JP pusėje), jūrinių vėjo jėgainių plėtra 
Japonijoje (labai potenciali rinka ES, bet JP vėluoja su reguliavimu).  

  

 
Rengėjas: Rokas Danilevičius, LR ambasada Japonijoje 


