LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2021 m. birželio 11 d. – liepos 9 d.

DATA

PATEIKIAMOS
INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Birželio 25 d.
Nuo liepos 1 d. įsigalioja naujas prekybos alkoholiu
reglamentavimas: parduotuvėse ir baruose nuolaida
alkoholiniams gėrimams negali viršyti 25%,
draudžiama prekyba stipriaisiais alkoholiniais
gėrimais internetu, numatytos nepilnamečių nuo
alkoholio vartojimo atgrasymo priemonės.
Birželio 30 d.
Mažiau kiaulių augintojų nei tikėtasi atsisakė šio
verslo taip nutolindami vyriausybės siekį sumažinti
taršą, kurią sukelia gyvulininkystė. Iš 430 kiaulių
augintojų, pasirinkusių kompensavimo schemą, tik
278 nebeužsiima šiuo verslu.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PASTABOS

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/cheers-stuntalcohol-promotions-banned-from-july-1/

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/fewer-than-300pig-farmers-pack-it-in-via-government-scheme/

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Birželio 16 d.
NL gyventojai 2020 m. santaupų forma sukaupė 77
mlrd. EUR, tačiau Rabobank apklausos duomenimis,
artimiausiu metu neplanuoja jų išleisti.
Birželio 16 d.
Amsterdame, Utrechte, Roterdame ir Eindhovene
žymiai išaugo laisvų prekybos vietų skaičius.
Pavyzdžiui, nuomos kaina už kvadratinį metrą
patraukliausiose Amsterdamo vietose nukrito nuo
2700 iki 2250 EUR
Birželio 25 d.
Nuo liepos 1 dienos telefoninės rinkodaros įmonėms

https://nltimes.nl/2021/06/16/netherlands-residentsspending-lockdown-savings-rabobank
https://nltimes.nl/2021/06/16/major-dutch-cities-hitincreasing-retail-vacancy

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/the-terror-of1

Birželio 29 d.

Liepos 8 d.

Liepos 9 d.

nebebus leidžiama skambinti rinkodaros tikslais
žmonėms be jų sutikimo. Bendrovės galės skambinti
žmonėms, kurie šiuo metu yra ar anksčiau buvo
klientai.
Nuo liepos 1 d. minimalus mėnesinis suaugusio
asmens atlyginimas NL siekia 1701,8 EUR, vienišo
asmens pensija – 1226,6 EUR. Taip pat nuo liepos 1
d. įsigalioja PVM tarifas visiems pirkiniams
įsigytiems internetu už ES ribų, dovanų serifikatai
privalo būti išduodami 2 m. laikotarpiui ir kt.
Nekilnojamojo turto kainos Nyderlanduose toliau
auga – antrąjį š.m. ketvirtį už gyvenamąjį būstą
mokėta 20% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai
metais.
Pirmąjį š.m. ketvirtį NL gyventojai dažniau
užsisakydavo maisto pristatymą į namus, nei
pasiimdavo iš maitinimo vietos patys. Pristatymo į
namus užsakymų vertė buvo 1,1 mlrd. EUR
pasiėmimo patiems - 991 mln. EUR

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Birželio 15 d.
Amsterdamas 2001 m. turizmo kampanijai skyrė 160
tūkst. EUR – 100 tūkst. EUR savivaldybės lėšų teks
informacijai apie gatvės meną, plastiko žvejybą
kanaluose ir aukščiausias sūpynes, dar 60 tūkst.
investuos įmonės ir kultūros partneriai.
Liepos 2 d.
2020 m. kelionę į užsienį užsisakė/išsipirko apie 40%
gyventojų. 2019 m. į užsienį keliavo 65% gyventojų.

telemarketing-to-end-on-july-1-opt-in-calls-only-from-thatdate/

https://nltimes.nl/2021/06/29/limits-telemarketing-higherminimum-wage-among-law-changes-effective-july-1

https://nltimes.nl/2021/07/08/netherlands-home-pricesrecord-20

https://www.dutchnews.nl/news/2021/07/meal-deliveriesoutstrip-takeaways-with-pizza-and-sushi-leading-the-way/

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/amsterdamlaunches-e160000-tourism-campaign-for-the-right-visitors/

https://nltimes.nl/2021/07/02/many-vacationing-abroadfear-covid-travel-hassle

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Birželio 23 d.
NL mokėjimų bendrovė „Mollie“ tapo viena https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/dutch-fintechdidžiausių žaidėjų Europoje po to, kai per naują mollie-raises-e665m-in-new-funding-round/
1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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Liepos 5 d.

Liepos 8 d.

Liepos 8 d.

Liepos 22-23 d.
Rugsėjo 28 d.

Liepos 8 d.

finansavimo etapą buvo surinkta 665 mln. EUR, o
įmonės vertė pakilo iki 6,5 mlrd. USD.
Ranka-robotas (11 m. ilgio), kurią sukonstravo
bendrovė Leidene, praėjus 35 m. po jos pirmojo
projekto, netrukus bus perkelta į tarptautinę kosminę
stotį ISS, kur atliks sunkių objektų perkėlimus.
Projekto kaina 360 mln. EUR, iš jų 235 mln. EUR
padengė NL.
NL yra tarp šalių, kurių gyventojai už internetą moka
daugiausiai Europoje (vidutiniškai 41 EUR/mėn.).
Pigiausiais internetas – Ispanijoje.
JK privataus kapitalo namai „Pollen Street Capital“
investuoja 193 mln. EUR į NL internetinį banką
„Bunq“ mainais už mažiau nei 10% akcijų, bendrovė
vertinama 1,6 mlrd. EUR
Amsterdame vyksta karjeros mugė startuoliams
Hello Amsterdam, ypač laukiami STEM (startuoliai,
technologijos, verslumas ir valdymas) talentai.
Akceleratoriaus HealthInc organizuojama 3 mėn.
online programa healthtech kūrėjams
Iki rugsėjo 1 d. pildomas NL Fintech žemėlapis 2021
Vakcinų gamintojų Nyderlanduose ekosistemos
pristatymas

https://www.dutchnews.nl/news/2021/07/dutch-roboticarm-finally-reaches-into-space/

https://nltimes.nl/2021/07/08/internet-access-costsnetherlands-compared-europeans
https://nltimes.nl/2021/07/08/clubs-choosing-close-covidoutbreaks-nightlife

https://helloamsterdam.org/

https://healthinc.io/program/
https://hollandfintech.com/resources/dutch-fintech-map/
https://investinholland.com/news/how-the-netherlandsbecame-a-key-player-for-vaccine-development/

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Liepos 7 d.
NL centrinis bankas paragino bankus, vyriausybę ir https://www.dutchnews.nl/news/2021/07/cash-is-still-kingkitas agentūras užtikrinti, kad NL grynieji pinigai central-bank-calls-for-action-to-keep-notes-and-coins/
liktų lengvai prieinami bent ateinančius 5 m., nes
grynųjų pinigų naudojimas šalyje toliau mažėja ir tai
gali tapti problema, sutrikus elektroninėms mokėjimo
sistemos.
Bendra ekonominė informacija
Birželio 14 d.
NL Centrinio banko vertinimu, NL ekonomika šiais https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/economy-set-to3

Birželio 25 d.

Birželio 28 d.

Liepos 7 d.

Liepos 7 d.

metais augs 3%, 2022 m. – 3,7%. Tuo tarpu
nekilnojamo turto kainos šiais metais augs 10%, o
2022 m. – 5,5%.
Nyderlandai yra didžiausia mėsos eksportuotoja ES.
Šalis pernai eksportavo mėsos už 8,8 mlrd. EUR, iš
kurių 85% - NL gyvulininkystės ūkiai, o 15% reeksportas.
NL importas ir eksportas per uostus, palyginti su
2019 m., sumažėjo 8,2%. ai didžiausias kritimas nuo
finansinės krizės 2009 m.
Midijų sezono metu, olandai suvalgo apie 10 mln. kg
vietoje augintų midijų. Apie 65% viso NL midijų
derliaus eksportuojama į Belgiją, Prancūziją.
Dažniausiai jas valgo vyresni nei 50 m. žmonės,
nežinoma, kodėl 25–35 m. asmenys vengia midijų
NL apdirbamosios pramonės pridėtinė vertė 2020 m.
sumažėjo 2,6%. Nuosmukis buvo ne toks
reikšmingas kaip daugelyje kitų Europos šalių.
Vidutiniškai apdirbamoji gamyba ES sumažėjo
daugiau nei 7%.

grow-strongly-and-smoothly-says-central-bank/

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/25/the-netherlands-isthe-eu-s-largest-meat-exporter

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/coronavirus-hitsdutch-sea-ports-coal-and-metal-ore-imports-down/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/07/mussel-in-dutchseafood-sector-tells-youngsters/

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/27/dutchmanufacturing-industry-declined-less-than-the-eu-averagein-2020

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Birželio 15 d.
„Philips“ iš apyvartos atšaukia nuo 3 iki 4 mln. https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/philips-tomiego ir kvėpavimo priežiūros prietaisų dėl galimo upgrade-millions-of-breathing-machines-over-foam-fears/
pavojaus sveikatai.
Birželio 15 d.
Birželio 18 d.

2020 m. NL užaugintas rekordinis kiekis braškių – 78
mln. kg, dvigubai daugiau nei 2010 m.
Vienintelis automobilių gamintojas NDL Nedcar
(Limburgo provincija) iki 2028 m. gamins
elektromobilius JAV startuoliui Canoo. Susitarimas
pasirašytas prieš pat pasibaigiant sutarčiai su BMW,
pernai NL pagaminta 125 tūkst. BMW automobilių
(Mini ir X1, kurių gamyba bus stabdoma nuo 2023
m.).

https://nltimes.nl/2021/06/15/record-78-million-kilosstrawberries-grown-nl-last-year
https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/not-the-end-ofthe-assembly-line-american-start-up-pulls-dutch-carfactory-back-from-the-brink/
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Birželio 21 d.
Birželio 23 d.

Liepos 5 d.

Liepos 7 d.

Birželio 30 d.

Liepos 9 d.

Nyderlandų prekybos rūmai pardavinėdami įmonių
duomenis (daugiausiai tiesioginės rinkodaros tikslais)
per pastaruosius 6 m. uždirbo daugiau nei 3,3 mln.
Dar šiais metais planuojamas dviejų NL komercinių
transliuotojų RTL Nederland ir Talpa Network
susijungimas – gavus EK ir NL vartotojų tarnybos
leidimus, beveik visi komerciniai olandų kalba
transliuojami kanalai priklausys vienai bendrovei.
Daugiau nei 13 tūkst. įmonių, nuo 2020 m. balandžio
iki 2021 m. kovo gavusių vyriausybės paramą dėl
pandemijos, galiausiai užsidarė. Tai kiek daugiau nei
2% iš 586 tūkst. įmonių, pasinaudojusių valstybės
parama.
Finansų ministerija pranešė, kad 7 iš 10 verslų, kurie
praeitais metais kreipėsi dėl vyriausybės paramos
darbo užmokesčiui, sekėsi geriau nei tikėtasi ir jie
turės grąžinti dalį arba visus gautus pinigus.
Skaičiuojama, kad bus grąžinta apie 4,2 mlrd. EUR.
2021 m. NL žemės ūkio naudmenų plotai, skirti
pasėliams, padidėjo 1,8 tūkst. ha (0,3 proc.) iki 529
tūkst. ha. Labiausiai augo sėklinių svogūnų plotas, o
miežių ir bulvių auginimo plotas sumažėjo 2021 m.
Tyrimas, kurį atliko darbdavių asociacija AWVN,
parodė, kad daugiau nei 50% darbdavių moka
kompensaciją
savo
namuose
dirbantiems
darbuotojams, palyginti su 20% prieš penkis
mėnesius. Didelės įmonės ypač dažnai moka išmokas
nuo 26 iki 43 eurų per mėnesį..

https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/kvks-made-morethan-e3-3m-in-last-years-of-illegal-data-sale/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/06/commercialtelevision-shake-out-rtl-nederland-and-talpa-plan-tomerge/

https://nltimes.nl/2021/07/02/13000-businesses-toppleddespite-getting-corona-support

https://www.dutchnews.nl/news/2021/07/70-of-companieswill-have-to-pay-back-some-coronavirus-support/
https://nltimes.nl/2021/07/07/80-businesses-must-payback-covid-wage-support
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/26/arable-crop-areaslightly-larger-in-2021

https://nltimes.nl/2021/07/09/new-deals-let-people-wantwork-home-continue

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