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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2021 m. liepos 10 – rugpjūčio 5 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 

INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Liepos 20 d. NL yra didžiausi alaus eksportuotojai Europoje ir 

antri pagal dydį pasaulyje (po Meksikos), tačiau juos 

sparčiai vejasi Belgija.Net 37% NL alaus eksporto 

tenka JAV. 

https://nltimes.nl/2021/07/20/netherlands-still-largest-beer-

exporter-europe-second-world 

 

Liepos 23 d. Sparčiai kylant žaliavų ir transporto kainoms, maisto 

gamintojai, tokie kaip „Unilever“ ir „Procter & 

Gamble“, didina savo kainas. Pranešama, kad jūrinio 

konteinerio transportavimo iš Šanchajaus į 

Roterdamą kaštai per metus išaugo 2-5 kartus. 

https://nltimes.nl/2021/07/23/nl-residents-may-soon-pay-

groceries 

 

Liepos 29 d. NL transporto įmonei pavesta 10 Vengrijos 

sunkvežimių vairuotojų sumokėti kompensaciją už 

tai, kad šiems nebuvo mokėtas atlyginimas pagal NL 

nustatytus reikalavimus. Kompensacija gali siekti 

šimtus tūkst. EUR. Teisminis procesas buvo pradėtas 

dar 2014 m. 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/07/hungarian-lorry-

drivers-win-pay-claim-against-dutch-transport-firm/ 

 

Liepos 26 d. Atvykstant į Nyderlandus iš kitos ES valstybės narės, 

saviizoliacija nėra reikalinga (nebent vėliau atsirastų 

pavojinga viruso atmaina), atvykstant iš aukštesnės 

rizikos šalių reikalingas tik įrodymas dėl 

vakcinacijos arba Covid-19 testas (PCR – ne daugiau 

kaip 48 val. iki kelionės pradžios, antigenų – ne 

daugiau kaip 24 val. iki kelionės pradžios). 

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-

economic-affairs-and-climate-policy/news/2021/07/26/the-

netherlands-adjusts-policy-on-travelling-within-eu 

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 



2 
 

Rugpjūčio 2 d. Telekomunikacijų bendrovė „Delta“ investuoja 2 

mlrd. EUR į tinklo plėtrą, sukurdama konkurencinį 

iššūkį rinkos lyderiams KPN ir „Ziggo“. „Delta“ 

siekia iki 2025 m. Padvigubinti savo abonentų bazę 

nuo maždaug 900 tūkst. iki 2 mln., kas sudarytų 25% 

visos rinkos 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/08/delta-to-invest-

e2bn-in-glass-fibre-cable-and-double-subscriber-base/ 

 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

Liepos 15 d. Tam, kad gyventojai neprivalėtų būti namuose 

siuntinio pristatymo metu, PostNL pristato naujieną – 

prie namo fasado tvirtinamą metalinę spintelę (46 x 

46 x 23 cm). Laukiant siutinio spintelė paliekama 

atidaryta, o pristatymo metu ji užtrenkiama. Spintelės 

kaina - 79,95 EUR.  

https://www.dutchnews.nl/news/2021/07/worlds-longest-

solar-panel-bike-bath-opens-in-utrecht/ 

 

Liepos 26 d. 2021 m. I ketv. NL vartotojai ES internetinėse 

parduotuvėse (ne NL) išleido 63% daugiau pinigų 

(viso 778 mln. EUR) palyginti su tuo pačiu 

laikotarpiu praėjusiais metais. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/29/eu-webshop-sales-

over-63-percent-up-in-the-netherlands 

 

Rugpjūčio 3 d.  Trys draudimo kompanijos – Lloyds, Chubb ir VLC 

atsisakė savo klientams kompensuoti nuostolius, 

patirtus regioną nusiaubus potvyniams. Tuo tarpu NL 

draudikų asociacijos narės deklaravo padengsiančios 

nuostolius. 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/08/three-insurers-

turn-down-millions-in-claims-from-flood-damaged-

businesses/ 

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

Rugpjūčio 3 d. Antrąjį 2021 m. ketvirtį į vieną iš Nyderlandų 

nacionalinių oro uostų arba iš jų keliavo 3,9 mln. 

keleivių. Tai keturis kartus daugiau nei tuo pačiu 

metu 2020 m. ir 18 mln. mažiau nei tuo pačiu metu 

2019 m. Tuo tarpu cargo skrydžių skaičius augo. 

https://nltimes.nl/2021/08/03/flights-dutch-airports-

picking-still-pre-pandemic-levels 

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Liepos 14 d. Maartensdijk mieste atidarytas dviračių takas, 

pastatytas iš saulės kolektorių (padengtų apsauginiu 

sluoksniu), kuriančių  pakankamai elektros energijos 

40 namų. 330 m.  

https://www.dutchnews.nl/news/2021/07/worlds-longest-

solar-panel-bike-bath-opens-in-utrecht/ 

 

Liepos 19 d. Nyderlandų startuolių asociacija ir „Techleap“ 

praneša, kad per pirmuosius 6 š.m. mėnesius NL 

startuoliai iš viso surinko 3,1 mlrd. EUR investicijų - 

tai yra naujas rekordas, tiek pat, kiek sulaukta 

investicijų per visus 2019 ir 2020 metus. 

https://nltimes.nl/2021/07/19/nl-startups-raised-record-3-

billion-six-months 

 

Liepos 19 d. NL Vartotojų ir rinkų tarnybą (ACM) skyrė 19,5 

mln. EUR baudą Italijos vaistų gamintojui 

„Leadiant“ už tai, kad padidino receptinių vaistų, 

skirtų retam medžiagų apykaitos sutrikimui gydyti, 

kainą. „Leadiant“ įgijo teisę gaminti šiuos vaistus 

2008 m. Įsigijimo metu vaistas kainavo 46 EUR už 

100 kapsulių pakuotę, tačiau 2017 m. tų pačių vaistų 

kaina pakilo iki 14 tūkst. EUR 

https://nltimes.nl/2021/07/19/italian-firm-fined-eu196-

million-inflating-drug-price-30000-netherlands 

 

Rugpjūčio 4 d. Holland Fintech įžvalgos apie finansinių paslaugų 

poreikį/pritaikymą LGBT+ bendruomenėje. 

https://hollandfintech.com/2021/08/amsterdam-pride-and-

the-financial-landscape/ 

 

 NL įmonių, dirbančių gyvybės mokslų srityje, 

duomenų bazė  

https://www.hollandbio.nl/business-solutions/dutch-life-

science-database/ 

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

Rugpjūčio 23-27 d. Konferencija ‘Building Resilience Faster’, skirta 

Pasaulinei vandens dienai. Auditorija – verslas, 

vyriausybinės institucijos, NVO Dalyvavimas 

nemokamas, registracija reikalinga, renginys anglų 

kalba 

https://english.rvo.nl/news/events/world-water-week-2021  

    

Bendra ekonominė informacija 

Liepos 13 d. AMRO banko prognozės dėl nekilnojamo turto kainų 

augimo Nyderlanduose. Teigiama, kad būsto kaina 

šiais metais augs 12,5%, kitais – 5%. 

https://insights.abnamro.nl/en/2021/07/housing-market-

monitor-housing-market-is-heated/ 

 

Liepos 22 d. Gegužę vartotojų išlaidos NL išaugo beveik 9%, bet https://www.dutchnews.nl/news/2021/07/consumer-  
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šiek tiek sumažėjo lyginant su balandžiu, kuomet 

9,7% augimas buvo didžiausias nuo WWII. 

spending-boom-continues-with-9-rise-in-may/ 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

Liepos 16 d. Rabobank skaičiuoja, kad vyriausybės parama verslui 

pandemijos laikotarpiu išsaugojo 230 tūkst. 

gyventojų nuo atleidimo iš darbo, apie 5300 įmonių 

išvengė bankroto.  

https://nltimes.nl/2021/07/16/230000-jobs-5300-

businesses-saved-govt-covid-support-rabobank 

 

Liepos 17 d. Geriausiai apmokamas CEO NL dirba investuotojui į 

technologijas „Prosus“. Praėjusiais metais 48 metų 

„Prosus“ valdybos pirmininkas Van Dijk iš viso 

uždirbo 15 mln. EUR. 

https://nltimes.nl/2021/07/17/best-paid-boss-netherlands-

works-prosus 

 

Rugpjūčio 3 d. Dėl ilgėjančių pristatymo terminų ir globalaus 

mikroschemų, būtinų automobilių gamybai, trūkumo, 

NL krenta automobilių pardavimai. 

https://nltimes.nl/2021/08/03/dutch-car-sales-continue-

sink-due-chip-shortage-fragile-economic-recovery 

 

 

Parengė: 

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