LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2021 m. kovo 23 d. – balandžio 16 d.
DATA

PATEIKIAMOS
INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Kovo 25 d.
Prekybos tinklas Albert Heijn planuoja iki 2021 m.
pabaigos atsisakyti nemokamų plastikinių maišelių
vaisių ir daržovių skyriuose. Kaip alternatyva bus
pasiūlyti daugkartiniai nailono maišeliai už 30 cnt.
Kovo 25 d.
2020 m. NL importas iš Afrikos sudarė 10,9 mlrd.
EUR, 11% mažiau nei 2019 m. NL eksportas į
Afriką sumažėjo 10% iki 15,0 mlrd. EUR.
Kovo 27 d.
Po to, kai kovo mėn. prekybos tinklas Albert Hejn
pranešė nuo 2023 m. prekiausiantis tik laisvėje
augintų vištų kiaušiniais, netrukus analogišką
sprendimą priėmė ir prekybos tinklas Jumbo.
Kovo 26 d.
Sodo prekėms olandai 2020 m. išleido 2 mlrd. EUR
arba 20% daugiau nei 2019 m.
Kovo 29 d.
Ryžiai, makaronai, konservuota žuvis, daržovės ir
tualetinis popierius buvo tos prekės, kurių olandai
pirko daugiausiai 2020 m. kovo mėn., per pirmąją
karantino bangą, bet smarkiai krito kramtomos
gumos ir čiulpinukų pardavimai.
Kovo 29 d.
2020 m. pirkėjai maisto prekių parduotuvėse
dažniau rinkosi „Private Label“ produktus, 100
didžiausių „Private Label“ ženklų pardavimai,
lyginant su rinka, augo 10,7%.
Lapkričio 23-24 d. Maisto produktų paroda Amsterdame „Free From
Functional“ Organizatoriai kviečia įkurti Lietuvos
nacionalinį pavilioną.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PASTABOS

https://nltimes.nl/2021/03/28/free-plasticbags-fresh-produce-section-albert-heijn

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/12/11percent-fewer-goods-imported-from-africa
https://nltimes.nl/2021/03/27/lidl-sellexclusively-free-range-chicken-2023

https://nltimes.nl/2021/03/26/2020-recordyear-gardening-sector
https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/rice
-sales-soared-in-the-lockdown-but-webought-fewer-breath-fresheners/

https://nltimes.nl/2021/03/29/dutchconsumers-opted-private-labels-often-2020

https://www.freefromfoodexpo.com/
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Balandžio 13 d.

NL taikomi su pandemija susiję ribojimai ir https://business.gov.nl/corona/overview/thevalstybės pagalbos verslui priemonės
coronavirus-and-your-company/

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Balandžio 16 d.
Daugiau nei 440 bankininkystės ir finansų įmonių iš https://www.dutchnews.nl/news/2021/04/atJK perkėlė arba perkelinėja dalį savo verslo, least-48-london-financial-firms-open-officespersonalo, turto ar juridinių asmenų į ES. 48 iš jų in-amsterdam-post-brexit/
persikelia į Amsterdamą
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Kovo 31 d.
Tikimasi, kad maždaug 40 azartinių lošimų https://www.dutchnews.nl/news/2021/03/onli
bendrovių nuo spalio, kai įsigalios nauji įstatymai, ne-gambling-allowed-in-nl-some-40prašys licencijos veiklai internete.
companies-to-apply-for-licence/
https://nltimes.nl/2021/04/04/gamblingcompanies-eager-enter-dutch-market
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Balandžio 1 d.
Apklausa parodė, kad 45% olandų šiais metais
vasaros atostogas planuoja praleisti Nyderlanduose
ir į užsienį nekeliauti.
Balandžio 1 d.
Gegužės 18-22 d. vyksianti Eurovizija bus laikoma
eksperimentiniu renginiu, todėl gyvai bus kviečiama
dalyvauti apie pusė įprastos auditorijos.
Balandžio 12 d.
NL suorganizuota pirmoji eksperimentinė turistinė
kelionė į užsienį. 186 NL gyventojai lėktuvu skrido į
Rodo salą, kurioje negalėjo palikti viešbučio, Covid19 testai buvo atliekami prieš ir po kelionės.
Balandžio 13 d.
Nyderlanduose toliau tęsiami eksperimentiniai
renginiai / lankytinų vietų atvėrimas. Pasiteisinus
pirmiesiems bandymams, Vyriausybė suteikė
leidimus šimtams kitų lankytinų vietų atverti duris
(vis dar pilotinio projekto vardu) – muziejams,
kultūros
įstaigoms,
konferencijų
centrams,
stadionams, zoologijos sodams, parkams (įskaitant

https://www.dutchnews.nl/news/2021/04/alm
ost-half-of-holiday-makers-will-stay-in-thenetherlands/
https://nltimes.nl/2021/04/01/eurovisionevent-experiment-half-audience-welcome
https://nltimes.nl/2021/04/12/dutchvacationers-depart-greece-first-covid-freetest-holiday
https://nltimes.nl/2021/04/13/negative-covidtest-soon-required-visit-museums-zoostheme-parks-report
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žymųjį Keukenhof gėlių parką) ir kt.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Kovo 25 d.
NL Gyvybės mokslų ir sveikatos
apžvalga 2021 m.

sektoriaus https://www.healthholland.com/news/2021/03/just-launchedyear-preview-2021
Kovo 28 d.
Vyriausybė skyrė 24 mlm. EUR strat-up‘ams, https://nltimes.nl/2021/03/28/cabinetdirbantiems dirbtinio intelekto, medicinos ir vandens releases-24-million-euros-start-ups
technologijų srityse.
Balandžio 7 d.
Siekiant
paankstinti
Alzheimerio
ligos https://www.dutchnews.nl/news/2021/04/dut
diagnozavimą ir individualų gydymą, buvo įsteigta ch-consortium-aims-to-boost-early-detectionviešoji ir privati partnerystė, kurią sudaro 30 and-treatment-of-alzheimers/
ligoninių,
draudimo
kompanijų,
labdaros
organizacijų ir įmonė „Philips“. Planuojamas
ateinančių 5 m. biudžetas – 8,8 mln. EUR.
Gegužės 7, 14, 21, Kassavaitinis pasidalinimas naujienomis fintech https://hollandfintech.com/events/
28 d.
pasaulyje – 30 min renginys anglų kalba.
Gegužės 20 d.
Nemokamas webinaras apie galimybes NL verslui https://www.healthCentrinėje ir Rytų Europoje Life Sciences&Health holland.com/events/2021/05/central-easternsektoriuje
europe-cee-nl-healthholland-digital-meet
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Kovo 28 d.
PwC vertinimu, tikėtina, kad NL pasieks tikslą nuo
2030 m. pardavinėti automobilius tik su elektriniu
varikliu. Tuo metu kas penktas automobilis gatvėje
bus varomas elektra. Tam reikia plėsti ir krovimo
stotelių tinklą – nuo 230 tūkst. iki 1,5 mln.
Balandžio 9 d.
Ørstedas, pasaulio vėjo energetikos lyderis, turi
ambicijų plėtoti didžiausią pasaulyje atsinaujinančio
vandenilio gamyklą Nyderlanduose.
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https://nltimes.nl/2021/03/28/enoughelectric-cars-netherlands-2030-reach-climategoals

https://investinholland.com/news/orsted-todevelop-one-of-the-worlds-largestrenewable-hydrogen-plants-in-thenetherlands/

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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Bendra ekonominė informacija
Kovo 25 d.
Pernai įvyko beveik 224 tūkst. gyvenamojo būsto
pirkimo sandorių, 12% daugiau nei 2019 m. Būsto
kainos augo apie 10%.
Balandžio 12 d.
Informacija apie NL plastikų sektorių „Žiedinė
plastikų
ekonomika:
paverskime
iššūkius
galimybėmis“. TNO ir „Holland Circular Hotspot“
pateikia savo įžvalgas ir sprendimus tarptautiniu
lygiu ir dalijasi gerąja patirtimi.
Balandžio 8 d.
Studija apie galimybes derinti asmens duomenų
privatumą ir poreikį pasinaudoti sukaupta
informacija. TNO sukūrė saugius sprendimus, be
kita ko, finansų, sveikatos priežiūros ir eismo
sektoriuose.

https://nltimes.nl/2021/03/25/covid-impacthousing-market-homes-sold-higher-prices
https://www.tno.nl/en/abouttno/news/2021/4/launch-of-the-newbrochure-a-circular-economy-for-plastics/

https://www.tno.nl/en/tnoinsights/articles/advanced-data-linkingwithout-breaching-privacy/

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Kovo 25 d.
„Philips“ parduoda savo namų ūkio technikos
https://nltimes.nl/2021/03/25/philips-sellspadalinį Kinijos investuotojui „Hillhouse Capital“ už home-appliance-division-chinese-firm-eu444,4 mlrd. EUR. Tikimasi, kad sandoris bus baigtas III billion
šių metų ketvirtį.
Balandžio 8 d.

Balandžio 6 d.

Balandžio 8 d.

JAV „Stonepeak Infrastructure Partners“ ir Švedijos
„EQT AB“ ruošiasi pirkti didžiausią NL
telekomunikacinių paslaugų tiekėją „Royal KPN
NV“. Sandorio vertė gali būti 12,6 mlrd. EUR.
Dar šį ketvirtį „ABN Amro“ per „Android“ programą
siūlys „Google Pay“. Anot banko, tarp klientų yra
didelė
paklausa
mobiliesiems
mokėjimams,
palaikomiems „Android“ įrenginiuose. Pati „Google
Pay“ programa NL dar nepasiekiama.
Tyrimas atskleidė, kad 80% NL parduodamų saulės
kolektorių gamina Kinijos kompanijos, ir beveik
visos jos turi ryšių su tiekėjais, kurie įtariami
besinaudojantys priverstiniu darbu. Tokios plokštės
naudojamos ne tik masiniuose vyriausybės

https://nltimes.nl/2021/04/08/investorspreparing-eu126-billion-takeover-offer-kpn

https://nltimes.nl/2021/04/06/abn-amrooffer-google-pay-netherlands-july

https://nltimes.nl/2021/04/08/solar-panelssold-nl-often-made-uighur-forced-laborersreport
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Balandžio 7 d.

Balandžio 8 d.

Balandžio 11 d.

Balandžio 14 d.

Balandžio 15 d.

projektuose, bet ir įrenginėjant privačius kolektorius.
2020 m. NL iš 46 mažiausiai išsivysčiusių šalių https://www.cbs.nl/enimportavo prekių už 2,9 mlrd. EUR. Apie pusę gb/news/2021/13/half-of-all-importedimportuojamų drabužių atsivežta iš Bangladešo.
goods-from-low-income-countries-areclothes
Nyderlandų aplinkosaugos sektorius (privačios https://www.cbs.nl/enįmonės ir viešieji subjektai, kurie gamina prekes ir gb/news/2021/13/dutch-environmentalteikia paslaugas aplinkos apsaugai ir gamtos išteklių sector-continues-to-grow-steadily
valdymui) 2019 m. sukūrė pridėtinės vertės už 18,8
mlrd. EUR 2019 m. arba 2,3% BVP. Pirminis 2020
m. vertinimas rodo, kad BVP dalis pernai išaugo iki
2,4%.
ING banko klientai, kurių sąskaitoje yra daugiau nei https://nltimes.nl/2021/04/11/ing-starts100 tūkst. EUR, nuo liepos 1 d. turi sumokėti 0,5% charging-negative-interest-savings-eupalūkanų. Tad bankas mažina neigiamų palūkanų 100000
ribą nuo 250 tūkst. iki 100 tūkst. EUR.
NL gyvulininkystės pramonėje sojos naudojimas https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloa
pašaruose sąlygojo tai, jog NL tarp Europos šalių ds/stepping_up___the_continuing_impact_o
įvardijami kaip labiausiai prisidedantys prie atogrąžų f_eu_consumption_on_nature_worldwide_f
miškų naikinimo, sakoma gamtos apsaugos grupės ullreport_low_res.pdf
WWF ataskaitoje.
ETT atmetė NL prašymą panaikinti impulsinės https://nltimes.nl/2021/04/15/europeanžvejybos draudimą. Šį metodą žvejai naudoja court-upholds-ban-electric-pulse-fishinggaudydami plokščias žuvis (pvz., jūrų liežuvius). blow-dutch-sector
Pasak NL žvejų, impulsinė žvejyba tralu ir
elektriniais impulsais yra saugesnė jūros dugnui ir
išmetama mažiau CO2, nes kateriams reikia mažiau
degalų.

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