LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2021 m. vasario 20 d. – kovo 22 d.
DATA

PATEIKIAMOS
INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Kovo 2 d.
Didžiausias maisto produktų tinklas NL Albert
Heijn paskelbė, kad nuo 2023 m. prekiaus tik
laisvėje auginamų vištų kiaušiniais.
Kovo 9 d.
„Unilever“ nustos vartoti grožio ir asmens priežiūros
produktų pakuotėse bei reklamoje žodį „normalus“,
pradėdama tai, ką ji vadina „nauja teigiama grožio
vizija ir strategija“.
Kovo 19 d.
NL yra pagrindinė veršienos gamintoja Europoje, iš
kurios 90% eksportuojama. Kasmet paskerdžiama
apie 1,5 milijono veršelių, pusė jų gaunama iš NL
ūkių. Žemės ūkio ministerija ir 3 nepriklausomi
biurai teiks siūlymus parlamentui kaip mažinti šį
sektorių, kas kelia didelį ūkininkų pasipiktinimą.
Kovo 22 d.
NL mažėja rūkančiųjų gyventojų dalis. 2020 m. 20%
suaugusių nurodė, kad jie kartais rūko (2019 m. šis
skaičius siekė 22%). Vis tik gyventojų dalis,
suvartojančių didelius alkoholio kiekius, išlieka
panaši.
Balandžio 8 d.
Nemokamas Health Holland seminaras apie tai, kaip
išlaikyti distributorių tinklą (medicinos rinka)

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PASTABOS

https://nltimes.nl/2021/03/02/albert-heijnsell-free-range-chicken-2023
https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/unil
ever-woos-diverse-clientele-by-deletingnormal-from-packaging/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/vea
l-farmers-angry-at-plans-which-could-spellend-of-the-industry/

https://www.cbs.nl/engb/news/2021/10/number-of-adult-smokersdown-in-2020

https://www.healthholland.com/events/2021/04/nlhealthholland-webinar-maintaining-strongdistributor-network-during-pandemic

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Kovo 15 d.
Užsienio investicijų NL tendencijų 2020 m. https://investinholland.com/news/top-trends1

apžvalga.
Vasario 25 d.

from-global-foreign-direct-investment-inthe-netherlands-in-2020/
Inovacijų įmonės, kurios 2020 m. buvo pritrauktos į https://www.innovationquarter.nl/en/innovati
pietinį NL regioną
onquarter-attracts-a-large-number-of-foreigncompanies-to-zuid-holland/

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Kovo 16 d.
Sodininkystės įmonių skaičius per pastaruosius 5 m.
išaugo 30%, o prekybos rūmuose jau įregistruota
apie 13 000 sodininkystės įmonių.
Kovo 10 d.
2020 m. parduota 1,1 mln. naujų dviračių, o
sektoriaus pelnas išaugo 30%. Ypač išaugo
elektrinių dviračių pardavimas - pernai jų parduota
547 tūkst., t.y. 125 tūkst. daugiau nei prieš metus.
Kovo 14 d.
Beveik 80% internetinių pirkėjų bent vieną kartą
pirko užsienio svetainėje. ¼ perkančiųjų nuo
pandemijos pradžios daugiau užsisako per užsienio
internetines parduotuves. Žemesnės kainos buvo
nurodytos kaip svarbiausia priežastis.
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Vasario 28 d.
2020 m. vidaus ir užsienio turistai NL išpirko 30%
mažiau nakvynės dienų.
Vasario 22 d.
Bendra NL ir FR avialinijų bendrovė KLM žengia į
kelionių paketų rinką. Pirmieji naujojo kelionių
operatoriaus pasiūlymai rinką pasieks tuoj po to, kai
bus atlaisvintos rekomendacijos dėl kelionių į
užsienį.
Kovo 16 d.
Prognozuojama, kad turistų išlaidos Amsterdame
šiemet sumažės 8 mlrd. EUR, o turistų skaičius 67%. 2019 m. buvo rekordiniai – turistai išleido 18,6
mlrd. EUR,
Kovo 17 d.
Kelionių agentūros ir agentai šiuo metu turi
įsipareigojimų klientams kelionių vaučeriais už 600

https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/de
mand-for-gardeners-shoots-up-ascoronavirus-turns-gardens-into-refuges/
https://nltimes.nl/2021/03/10/bicycle-salessoared-pandemic

https://nltimes.nl/2021/03/14/nl-residentscomplained-foreign-web-stores

https://nltimes.nl/2021/02/28/overnightstays-tourists-30-percent-2020
https://skift.com/2021/02/22/dutch-airlineklm-extends-reach-with-launch-of-aholidays-package-brand/

https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/cor
onavirus-will-have-a-lasting-impact-onamsterdam-tourism/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/holi
day-vouchers-made-valid-for-longer-due-to2

Kovo 19 d.

mln. EUR. Pirmųjų vaučerių galiojimas turėjo
baigtis kovo 17 d., tačiau terminas pratęstas dar 2
mėn. Laukiama vyriausybės žadėto paramos fondo
steigimo.
Nuo liepos mėnesio NL galės būti organizuojami
festivaliai ir kiti masiniai renginiai (jei jie buvo
organizuoti anksčiau, nėra rengiami pirmą kartą),
Vyriausybė patvirtino fondą, kuris kompensuos
nuostolius organizatoriams, jei renginys negalės
vykti.

guarantee-fund-delays/

https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/eve
nts-can-be-organised-from-july-as-ministersset-up-cancellation-fund/

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Kovo
26
, Kassavaitinis pasidalinimas naujienomis fintech https://hollandfintech.com/Events/flashbalandžio 2, 9, 16, pasaulyje – 30 min renginys anglų kalba.
friday-staying-ahead-of-the-fintech-news-11/
23, 30 d.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Vasario 24 d.
Žaliosios energijos, gaunamos iš vėjo parkų,
biomasės ar saulės baterijų, kiekis NL per
pastaruosius metus padidėjo 40 proc.
Kovo 1 d.
Praėjusiais metais labai padidėjo įsilaužimų, kuriais
siekiama pavogti asmens duomenis, skaičius. 2020
m. Asmens duomenų apsaugos tarnyba gavo 1173
pranešimus apie tokius duomenų įsilaužimus, 30%
daugiau nei prieš metus. 2019 m. šis skaičius augo
25%.
Kovo 4 d.
38
organizacijos,
pradedant
energetikos
kompanijomis
ir
baigiant
aplinkosaugos
organizacijomis, ragina kitą NL vyriausybę daugiau
investuoti į žaliąjį vandenilį. Švaraus vandenilio
gamybai ir saugojimui reikalingos 2,5 mlrd. EUR
investicijos
1

https://nltimes.nl/2021/02/24/solar-parksbecome-popular-green-energy-rises-40percent
https://nltimes.nl/2021/03/01/massiveincrease-hacks-personal-data-theft

https://nltimes.nl/2021/03/04/energy-sectorwants-next-cabinet-invest-fully-hydrogen

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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Kovo 4 d.

Kovo 15 d.

2020 m. elektros energijos pagaminta 1,3 mlrd.
KWh daugiau nei 2019 m. – tai aukščiausias kada
nors buvęs lygis. Atsinaujinančios elektros energijos
gamyba padidėjo 9,2 mlrd. KWh, o elektros
energijos gamyba iš anglies sumažėjo 9,7 mlrd.
KWh.
2020 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija
per metus sumažėjo 8% iki 166 megatonų CO2
ekvivalento.

Bendra ekonominė informacija
Kovo 9 d.
2020 m. NL užsidarė 20% daugiau verslų nei 2019
m. Didžioji dalis jų neturėjo samdomų darbuotojų
(self-employed).
Kovo 11 d.
Rabobank savo naujausiame vertinime sako, kad NL
ekonomika grįš į priešpandeminį lygį dar šių metų
pabaigoje.
Kovo 19 d.
2021 m. NL didmenininkai greičiausiai daugiau nei
kompensuos apyvartos nuostolius, kuriuos patyrė
2020 m.. Praėjusiais metais apyvartai sumažėjus
3,4%, ING banko ekonomistai tikisi, kad 2021 m.
sektorius augs 5 %.
Kovo 22 d.
Vasarį užfiksuotas didžiausias gyvenamojo būto
kainų šuolis per 20 metų – 10,4% (lyginant su tuo
pačiu laikotarpiu pernai metais).

https://www.cbs.nl/engb/news/2021/09/electricity-production-hitsrecord-level-in-2020

https://www.cbs.nl/engb/news/2021/10/greenhouse-gas-emissions8-percent-down-in-2020

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/10/20percent-more-business-closures-in-2020
https://nltimes.nl/2021/03/11/dutcheconomy-recover-end-2021-rabobank
https://nltimes.nl/2021/03/19/wholesalersmake-2020-loss-year-ing

https://www.cbs.nl/engb/news/2021/12/biggest-house-priceincrease-in-almost-20-years

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Kovo 9 d.
66 bendrovės, įtrauktos į „Euronext Amsterdam“
https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/list
vertybinių popierių biržą, 2020 m. sumažino bendras ed-companies-cut-over-30000-jobs-butinvesticijas ir dividendus akcininkams bei atsisakė 30 most-are-in-good-shape-fd/
000 darbo vietų.
Kovo 9 d.

NL vis dar yra vienas pagrindinių mokesčių rojų https://nltimes.nl/2021/03/09/netherlandspasaulyje, užimantis 4-ąją vietą pagal Tax Justice worlds-4th-biggest-tax-haven
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Kovo 7 d.

Kovo 9 d.

Kovo 16 d.

Kovo 18 d.

Kovo 18 d.

Kovo 19 d.

Network kas dvejus metus rengiamą mokesčių rojų
reitingą. Tik Britanijos Mergelių salos, Kaimanų
salos ir Bermudai pelnė prastesnę reputaciją.
„PostNL“ pelnas pernai, palyginti su 2019 m., išaugo
daugiau nei dvigubai - nuo 72 mln. EUR 2019 m. iki
209 mln. EUR 2020 m.
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas 2019 m.
ES buvo 14,1%. Nyderlanduose jis siekė 14,6%.
NL yra mažai priklausomi nuo šalių importuojant
produktų grupes, kurių vertė bent 250 mln. EUR.
Išimtis būtų nebevnt kukurūzai ir anglis.
Kovo 18 d. NL duris atvėrė didžiausias ir
brangiausias prekybos centras šalyje. Jo statybos
kainavo 630 mln. EUR
Pasak ABN Amro banko ekonomistų, vertinant
politinių partijų rinkimines programas ir parlamento
rinkimų rezultatus, minimalus atlyginimas NL
padidės. Valstybinės pensijų ir socialinės paramos
išmokos taip pat gali padidėti. Jei ministrų kabinetas
bus sudarytas iš centro dešiniųjų koalicijos,
greičiausiai minimalus darbo užmokestis bus
padidintas iki 10%.
Mažiausiai trys stambios užsienio kompanijos,
paprašiusios NL Vyriausybės paramos dėl
pandemijos metu patirtų nuostolių, akcininkams
moka milijonus eurų dividendų - šveicarų personalo
agentūra „Adecco“, Prancūzijos „Daf Trucks“ ir
Prancūzijos IT įmonė „Atos“.

https://nltimes.nl/2021/03/07/postnl-seeslarge-profit-increase-pandemic
https://nltimes.nl/2021/03/09/women-stillpaid-less-men-eu-146-less-netherlands
https://www.cbs.nl/engb/news/2021/10/low-import-dependencyin-the-larger-product-groups
https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/the
-netherlands-biggest-shopping-mall-openssome-of-its-doors/
https://nltimes.nl/2021/03/18/electionresults-will-almost-certainly-increaseminimum-wages-abn-amro

https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/for
eign-firms-claim-dutch-wage-support-butpay-shareholders-dividends/

Parengė:
Giedrė Geleževičienė, LR ambasados Nyderlandų Karalystėje antroji sekretorė, tel. + 31646752333, el. paštas giedre.gelezeviciene@urm.lt
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