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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2021 m. spalio 11 – lapkričio 9 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Spalio 28 d. Pernai mažėjo mėsos suvartojimas NL – vidutiniškai vienas asmuo 

suvalgė 1,9 kg mažiau mėsos nei ankstesniais metais. Bendras 

mėsos suvartojimas vienam gyventojui buvo 75,9 kg. 2019 m. – 

77,8 kg (siejama su restoranų uždarymu). 

https://nltimes.nl/2021/10/28/consumption-

meat-fell-last-year-mainly-due-restaurant-

closures 

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

Spalio 27 d. Kinų milijardierius, elektroninės prekybos platformos „Alibaba“ 

įkūrėjas Jackas Ma spalio 25 d. lankėsi Nyderlanduose. Jį domino 

žemės ūkio verslai ir žinių institutai, jis aplankė World Horti 

Center, Growers United, daržovių selekcija užsiimantį Rijk Zwaan 

ir augalų selekcija užsiimančią Anthura. Spaudoje cituojama 

Kinijos žiniasklaida: „Jackas Ma jaučia, kad NL gali suteikti 

puikias galimybes žemės ūkio sektoriaus modernizavimui per 

Europos žinių ir Kinijos technologijų derinimą“ 

https://www.euronews.com/next/2021/10/27/ali

baba-ma-netherlands 

 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

Spalio 20 d. Nyderlandų įmonės 2020 m. į aplinkosaugą (klimatui neutralią 

veiklą) investavo 2,1 mlrd. EUR. Tai 931 mln. EUR daugiau nei 

2019 m. 

https://nltimes.nl/2021/10/20/dutch-companies-

doubled-green-investments 

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

Spalio 18 d. Amsterdame 75% sumažėjo Airbnb platformoje nuomojamo 

atostogų būsto vietų. Nuo spalio 1 d. visi laikinos nuomos 

platformose esantys būstai turi būti registruoti Amsterdamo 

savivaldybėje, baudų sistema įsigalios nuo 2022 m. 

https://nltimes.nl/2021/10/18/airbnb-locations-

amsterdam-75-percent 
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Lapkričio 1 d. Amsterdamas išplėtė miesto zonas, kuriose jokiomis aplinkybėmis 

negalima viešbučių plėtra, įtraukdamas miesto centrą ir vakarinę jo 

dalį. 

https://nltimes.nl/2021/11/01/amsterdam-block-

new-hotel-openings-designated-areas 

 

Lapkričio 1 d. Nuo balandžio 7 d. iš Nyderlandų (Eemshaven uosto) kruiziniu 

keltu bus galima persikelti į Norvegijos pietus (Kristiansand). 

Kelionė truks daugiau nei 14 valandų ir kainuos mažiausiai 225 

EUR asmeniui.  

https://nltimes.nl/2021/11/01/new-ferry-

groningen-norway-launching-april 

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

Spalio 14 d.  NL auga slaugos poreikis. Sveikatos priežiūros dabartinė forma 

nėra tinkama ateičiai, reikia teikti daugiau paslaugų paciento 

namuose ir nuotoliniu būdu, geriau bendradarbiauti sveikatos 

priežiūros tinkle, geriau atliepti paciento poreikius. NL skelbia 

sveikatos priežiūros strategines gaires. 

https://www.health-

holland.com/news/2021/10/healthholland-

update-waiting-room-living-room 

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

Spalio 21 d.  Nyderlandų vėjo jėgainių 2022 m. vadovas – reguliavimas, 

technologijos, inovacijos. 

https://english.rvo.nl/sites/default/files/2021/10

/Dutch%20Offshore%20Wind%20Guide%202

022.pdf 

 

Lapkričio 8 d. Kaip atvira ekonomika, NL yra pažeidžiami ne tik kibernetinių 

atakų ir dezinformacijos kampanijų, bet ir hibridinių grėsmių jos 

jūrų infrastruktūrai. Apie grėsmes Šiaurės jūroje – Hagos 

strateginių studijų centro analizė. 

https://hcss.nl/report/high-value-of-the-north-

sea/ 

 

Lapkričio 8 d. NL pasirašė JK inicijuoto vyriausybių įsipareigojimo neberemti 

iškastinio kuro projektų. Nyderlandai yra gana didelė investuotoja 

į iškastinės energijos projektus užsienyje. Per eksporto kredito 

draudiką „Atradius“ Nyderlandai garantuoja apie 1,5 mlrd. eurų 

įmonėms, kurios, pavyzdžiui, užsiima dujų ir naftos gavyba 

Afrikoje. 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/dutch

-do-u-turn-on-oil-and-gas-investments-at-

glasgow-summit-nu-nl/ 

 

    

Bendra ekonominė informacija 

Spalio 27 d. Visų NL gyvenamojo būsto objektų vertė NL, įskaitant žemę, ant https://nltimes.nl/2021/10/27/dutch-home-  

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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kurios jie stovi, 2020 m. padidėjo beveik 174 mlrd. EUR. values-rose-174-billion-one-year 

Spalio 29 d. Nuo 2023 m. sausio 1 d. įmonių ir valstybės įstaigų biuruose 

kavos/arbatos puodeliai turi būti plaunami arba ne mažiau kaip 

75% procentai vienkartinių turi būti surinkti perdirbimui. 

https://nltimes.nl/2021/10/29/netherlands-

reduce-single-use-plastics-workplace 

 

Lapkričio 5 d.  Rabobank vertinimu, Nyderlandų ekonomika susiduria su 

iššūkiais, daugiausia dėl darbo jėgos trūkumo, tiekimo grandinės 

sutrikimo ir menko (neapdorotų) žaliavų prieinamumo. Rabobank 

ekspertai tikisi, kad infliacijos kilimas bus laikinas, tačiau 

užsitęsusio sparčiai augančių vartotojų kainų periodo rizika auga. 

https://economics.rabobank.com/publications/2

021/november/netherlands-gdp-back-at-pre-

covid-level/ 

 

Lapkričio 3 d. Per metus nuo pandemijos pradžios (t. y. 2020 m. kovo mėn. – 

2021 m. vasario mėn., palyginti su praėjusiais metais) darbuotojų, 

kurių pajamos sumažėjo bent 10 proc., skaičius išaugo 2,3%. Tai 

sudaro 190 000 darbuotojų.  

https://www.abnamro.com/research/en/our-

research/increase-in-income-deprivation-

among-employees-during-pandemic-in-the-

Netherlands 

 

Lapkričio 5 d. NL Centrinis bankas pastebi, kad didesnės kainos, su kuriomis 

pastaraisiais mėnesiais susidūrė įmonės, vis dažniau virsta 

aukštesnėmis kainomis vartotojams. Įmonėms smarkiai išaugo 

žaliavų, tarpinių prekių ir transporto paslaugų kainos. 

https://www.dnb.nl/en/actueel/dnb/dnbulletins-

2021/supply-bottlenecks-visible-in-inflation/ 

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

Spalio 26 d. Didžiausias NL pensijų fondas ABP paskelbė nutraukiantis 

investicijas į iškastinį kurą dėl šios pramonės šakos poveikio 

klimatui. Didžiąją dalį jau esamų investicijų (15 mlrd. EUR arba 

3% viso ABP investicinio kapitalo) fondas planuoja parduoti iki 

2023 m. pirmo ketvirčio pabaigos. Dėl augančio spaudimo 

tikėtina, kad netrukus šiuo pavyzdžiu paseks ir mažesni pensijų 

fondai. 

https://www.ft.com/content/425d7c82-e69a-

4fe2-9767-8c92bda731e7 

 

Spalio 28 d. Nyderlandų aplinkos vertinimo agentūra (PBL) apskaičiavo, kad 

pagal dabartinius planus šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

išmetimas iki 2030 m., palyginti su 1990 m., bus sumažintas 38–

48%, vietoje įsipareigotų 49%. Tad artimiausiais metais 

Nyderlandai savo klimato tikslų greičiausiai nepasieks net ir pagal 

palankiausią scenarijų. 

https://www.reuters.com/business/cop/netherla

nds-set-miss-2030-climate-goals-without-

further-action-2021-10-28/ 

 

Lapkričio 2 d. Pagal kasmetinį „Quote“ turtingiausių žmonių sąrašą, NL yra 

daugiau milijardierių nei bet kada anksčiau. Šių metų Quote 500 

https://nltimes.nl/2021/11/02/netherlands-

billionaires-ever 
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sąraše yra 45 olandai, kurių turtas viršija milijardą eurų. 

Lapkričio 5 d. Remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu atliktais 

tyrimais, apie 80 % prekybos centruose akcijomis reklamuojamų 

produktų neprisideda prie sveikos mitybos. 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/unhea

lthy-food-dominates-supermarket-special-

offers/ 

 

Lapkričio 9 d. Nuo dabartinio paukščių gripo protrūkio pradžios spalio pabaigoje, 

jau utilizuota apie 230 000 vištų, ančių ir kitų naminių paukščių. 

Virusas buvo nustatytas penkiuose dideliuose ūkiuose ir dviejuose 

mažuose ūkiuose šalies centre ir šiaurėje. 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/bird-

flu-cull-total-hits-230000-as-virus-is-found-on-

seven-farms/ 

 

Lapkričio 5 d. Užimtumas Nyderlanduose yra labiau koncentruotas įmonėse, 

kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, priešingai nei tokiose 

šalyse kaip Italija, Ispanija ar Skandinavijos šalys, o tai apsunkina 

verslo dinamiką ir prisitaikymą (taip pat mažiau darbo vietų 

sukuria startuoliai) – sako NL Centrinio banko priežiūros 

padalinio vadovas. 

https://www.dnb.nl/en/actueel/dnb/speeches-

2021/speech-olaf-sleijpen-about-failing-small-

in-order-not-to-fail-big/ 
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