LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2021 m. gegužės 15 d. – birželio 10 d.

DATA

PATEIKIAMOS
INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Gegužės 22 d.
NL kyla maisto produktų kainos – lyginant su 2020
m., tas pats prekių vežimėlis kainuoja 3–4%
brangiau.
Birželio 3 d.
„Legend Logistics Group“, kurios būstinė yra
Singapūre ir kuri yra viena didžiausių konteinerinių
krovinių operatorių Azijoje, atidarė pirmąjį filialą
Europoje - Papendrechte, Nyderlanduose.
Birželio 3 d.
NL iki 2024 m. verslui bus uždrausta auginti
kailinius žvėrelius. Nuo š.m. birželio 7 d.
pradedamas audinių naikinamas fermose, kur buvo
patvirtinti Covid-19 atvejai. Planuojama paramos
schema kailinių žvėrelių augintojams, kurie fermas
norėtų savanoriškai uždaryti anksčiau.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PASTA
BOS

https://www.dutchnews.nl/news/2021/05/groceries-rise-upto-4-in-price-but-personal-care-products-are-cheaper/
https://investinholland.com/news/legend-logistics-groupestablishes-its-first-european-office-in-the-netherlands/

https://www.government.nl/ministries/ministry-ofagriculture-nature-and-foodquality/news/2020/06/09/government-adopts-advice-to-cullmink-on-infected-farms

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Gegužės 10 d.
Taisyklės, NL taikomos lengvoms elektrinėms
transporto priemonėms, kurioms netaikomas ES
reglamentas 168/2013. Taisyklės bus 2021 m. bus
paverstos teisiniu reguliavimu.
Gegužės 17 d.
NL būsimoji vyriausybė raginama imtis daugiau
veiksmų, uždrausti tabako produktų rūkymą ir
griežto alternatyvių produktų reglamentavimo.

https://www.government.nl/ministries/ministry-ofinfrastructure-and-watermanagement/documents/publications/2021/05/10/thenetherlands-and-light-electric-vehicles-levs
https://www.dutchnews.nl/news/2021/05/next-governmentmust-increase-efforts-to-ban-smoking-lobby-groups/
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Gegužės 21 d.

Gegužės 28 d.

Infrastruktūros ministerija paskelbė, kad drabužių
pramonė, o ne savivaldybės turi prisiimti
atsakomybę už drabužių surinkimą ir perdirbimą.
Jau anksčiau skelbta, kad iki 2030 m. pusę visų
drabužių turi sudaryti perdirbta arba tvari tekstilė.
2010–2020 m. maisto kainos vidutiniškai NL
padidėjo 18%: sveiko maisto kainos brango daugiau
nei cukraus, sviesto ir perdirbtų mėsos produktų.

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Gegužės 18 d.
2021 m. balandį per Amsterdamo Schipholio oro
uostą vyko apie 787 tūkst. keleivių. Tai 520%
daugiau lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Cargo skrydžių skaičius išaugo dvigubai lyginant su
priešpandeminiu laikotarpiu (2019 m.).
Birželio 3 d.
Vienas didžiausių pramogų parkų NL Eftelingas
plėsis ir keis pavadinimą į „World Efteling“.
Tikimasi, kad įgyvendinus plėtros projektą, parkas
priims 7 mln. lankytojų per metus.
Birželio 10 d.
Amsterdamo miesto taryba birželio 10 d. išplatino
pranešimą spaudai, kuriame deklaruoja, kad nenori
grįžti prie varginančio, mažai pajamų generuojančio
turizmo,
kuriuo
gyventojai
skundėsi
priešpandeminiu laikotarpiu. Tad įveda papildomų
taisyklių, griežtesnį tikrinimą: nebus leidžiama
miegoti automobiliuose, bus ribojama prekyba
alkoholiu savaitgaliais, tikrinamos būsto nuomos
vietos ir kt.

https://www.dutchnews.nl/news/2021/05/clothing-industryshould-be-responsible-for-recycling-minister-says/

https://www.dutchnews.nl/news/2021/05/healthy-foodrises-more-in-price-than-sugar-and-processed-meats/

https://nltimes.nl/2021/05/17/five-fold-passenger-increaseschiphol-april-compared-last-year

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/efteling-tobecome-world-of-the-efteling-after-long-legal-wrangling/

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/dont-come-toamsterdam-nuisance-visitors-told-to-go-elsewhere/

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Gegužės 20 d.
Apie 20 kriptovaliutų paslaugų teikėjų yra https://www.dutchnews.nl/news/2021/05/bitcoin-is-hype-inregistruoti Nyderlandų centriniame banke DNB, the-netherlands-but-number-of-investors-is-unclear/
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MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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tačiau neaišku, kiek žmonių į jas investuoja
(spėjama, kad iki 700 tūkst. olandijos gyventojų).
Gegužės 21 d.
Kinijos technologijų bendrovė „Huawei“ nebeteikia
komponentų pagrindiniams pagrindinių Olandijos
telekomunikacijų tiekėjų 5G tinklams
Gegužės 31 d.
NL įmonė „E-magy“ ruošiasi naujo išradimo –
baterijų automobiliams ir elektriniams dviračiams su
siliciu, gamybai. Silicis brangesnis nei grafitas, bet
baterijos naudojimo laikas prailginamas 40–70%.
Birželio 9 d.
NL
„Lonza“
paskelbė
išplėtusi
savo
bendradarbiavimą su „Moderna“ – didins vaistinės
medžiagos gamybą, skirtą „COVID-19“ vakcinai,
įrengs naują gamybos liniją. Įgyvendinus pilnus
pajėgumus, NL per metus prisidės prie 300 mln.
vakcinos dozių gamybos.
Birželio 30 d.
„Johnson & Johnson Innovation“ nuotolinis
seminaras: Neuroimmunologijos pažanga
Birželio 18, 25, Kassavaitinis pasidalinimas naujienomis fintech
liepos 2, 9 d.
pasaulyje – 30 min renginys anglų kalba.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Gegužės 26 d.
Hagos apygardos teismas paskelbė nutartį,
įpareigojančią tarptautinę naftos ir dujų kompaniją
„Shell“ iki 2030 m. anglies dvideginio išmetimą
sumažinti 45% (lyginant su 2019 m.).
Gegužės 31 d.
Atsinaujinanti energija praėjusiais metais NL sudarė
11% viso suvartojamos energijos kiekio, palyginti su
8,8% 2019 m. Vis tik atsiliekama nuo ES nustatyto
tikslo - 14%.

https://nltimes.nl/2021/05/21/huawei-blocked-core-5gnetworks-major-dutch-providers
https://nltimes.nl/2021/05/31/dutch-inventors-create-newsilicon-battery-cars-e-bikes-much

https://www.health-holland.com/news/2021/06/substancemanufacturing-covid-19-vaccine-moderna-netherlands

https://www.health-holland.com/events/2021/06/johnsonjohnson-innovation-webinar-advances-neuroimmunology
https://hollandfintech.com/events/

https://www.bbc.com/news/world-europe-57257982
https://nltimes.nl/2021/05/26/hague-court-orders-shell-cutemissions-45-percent-first-its-kind-ruling
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/22/11-percent-ofenergy-consumption-from-renewable-sources-in-2020

Bendra ekonominė informacija
Gegužės 18 d.
NL nedarbo lygis per pirmuosius tris 2021 m. mėn. https://www.dutchnews.nl/news/2021/05/unemploymentkrito iki 3,6%, nes daugiau žmonių susirado darbą ir rate-falls-and-job-vacancies-rise-as-economy-opens-up/
padaugėjo žmonių, kurie apskritai nustojo ieškoti
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Gegužės 18 d.

Gegužės 27 d.

darbo. 2020 m. rugpjūtį nedarbas pasiekė 4,6%,
tačiau nuo to laiko jis nuolat mažėja.
NL patyrė antrąją ekonominę recesiją per mažiau nei
metus. Išankstiniai duomenys rodo, kad BVP 2021
m. I ketv. sumažėjo 0,5%, 0,1% BVP sumažėjimas
užfiksuotas 2020 m. IV ketv.
NL Vyriausybė paramos verslui priemones pratęsė
iki spalio 1 d.

https://nltimes.nl/2021/05/18/netherlands-enters-secondrecession-since-start-pandemic

https://www.government.nl/ministries/ministry-ofeconomic-affairs-and-climatepolicy/news/2021/05/27/support-package-for-jobs-andeconomy-to-be-continued-in-third-quarter

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Gegužės 31 d.
Švedijos energetikos bendrovė „Vattenfall“ ragina https://www.dutchnews.nl/news/2021/05/vattenfall-toNL vyriausybę parengti ilgalaikę klimato politikos build-massive-boiler-in-diemen-following-biomass-debate/
viziją. Bendrovė pasiruošusi didelėms investicijoms,
kad šalia Amsterdamo esančią dujomis kūrenamą
jėgainę didele biomasės jėgaine. „Vattenfall“ jau turi
reikiamą leidimą gamyklai, tačiau dėl vietos
gyventojų protestų ir politinio netikrumo kol kas
planas buvo atidėtas (pagal dabartinį reguliavimą,
gaunama energija nebūtų tvari (tik neutrali klimato
atžvilgiu), o Amsterdamas užsibrėžęs tikslą iki 2040
m. mietui tiekti tik tvarią energiją).
Birželio 1 d.

Birželio 3 d.

Birželio 9 d.

Nuo liepos 1 d. degalinėse ir didžiuosiuose prekybos
centruose bus pradėti supirkinėti maži plastikiniai
gazuotų gėrimų ir vandens buteliukai. Atitinkamai
nuo 2023 m. bus pradėtos supirkinėti ir gėrimų
skardinės. Jų vertė – 15 ct.
NL patvirtintas įstatymas, kuriuo nustatoma, kad nuo
2023 m. naminiams gyvūnams ir gyvuliams turėtų
būti sudarytos sąlygos gyventi kuo arčiau jiems
natūralių sąlygų. ŽŪM tikslinasi kokį praktinį
poveikį gali turėti ši nuostata.
Viešojo transporto bendrovės iki metų pabaigos tikisi

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/small-fizzydrinks-and-water-bottles-now-carry-15-cents-deposit/

https://nltimes.nl/2021/06/02/dutch-senate-approvesamendments-animal-law-farmers-concerned

https://nltimes.nl/2021/06/09/public-transit-companies4

Birželio 10 d.

Birželio 9 d.

susigrąžinti bent 70-80% keleivių (lyginant su
ikipandeminiu laikotarpiu)
Rabobank prognozuoja, kad NL ekonomika atsigaus
greičiau nei manyta ir šiais metais augs 3,8%, o ne
2,3%.

launching-campaign-get-travelers-back

https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/juni/robu
ust-herstel-nederlandse-economie-uit-coronacrisis/
https://nltimes.nl/2021/06/10/dutch-economy-recoveringcovid-crisis-faster-expected-rabobank
Beveik suaugusieji NL tiki, kad klimatas keičiasi; 3/4 https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/22/three-quarters-ofgyventojų yra susirūpinę dėl klimato kaitos poveikio dutch-concerned-about-impact-of-climate-change
ateities kartoms. Didžioji dauguma nori mažiau
iškastinio kuro ir daugiau žaliosios energijos.
Dauguma žmonių pasisako už vėjo jėgaines, tačiau
nenori, kad jos būtų kaimynystėje.

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