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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2021 m. lapkričio 10 – gruodžio 6 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Lapkričio 22 d. Visos transporto priemonės, kurios važiuoja viešaisiais keliais ir 

gali važiuoti greičiau nei 6 km/h, turės būti oficialiai įregistruotos 

iki sausio 1 d. Tad turės būti įregistruota daugiau nei 0,5 mln. 

motorinių transporto priemonių – nuo traktorių ir keturračių iki 

golfo vežimėlių ir vejapjovių, kurių plotis didesnis nei 1,3 metro. 

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

rs-golf-carts-and-big-lawn-mowers-need-to-be-

registered-by-january/  

 

Lapkričio 26 d.  Dėl aukšto naujų užsikrėtimų Covid-19 skaičiaus, NL stiprina 

kovos prieš pandemiją priemones. Paskutinis priemonių paketas 

paskelbtas lapkričio 26 d. Nuorodoje - iki gruodžio 19 d. NL 

galiojantys apribojimai. 

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

of-economic-affairs-and-climate-

policy/news/2021/11/26/press-conference-26-

november  

 

Lapkričio 26 d. Kovojant prieš pandemiją apribojus didelės dalies verslo veiklą 

(ribojant darbo laiką ir lankytojų skaičių), vėl grąžintos paramos 

verslui priemonės. Detaliau – nuorodoje. 

https://business.gov.nl/corona/financial-

support-measures/corona-support-for-

entrepreneurs-after-1-october-2021/  

 

Gruodžio 14 d. Nemokamas seminaras anglų kalba kaip įsteigti elektroninės 

prekybos parduotuvę NL. Registracija atidaryta, seminarui skirti 

2 laikai – gruodžio 14 d. 11:00 ir tą pačią dieną 21:00. Seminaro 

metu kalbės ekspertai iš Nyderlandų prekybos rūmų (KVK), 

Nyderlandų mokesčių ir muitų administracijos (Belastingdienst) ir 

Vartotojų ir rinkų tarnybos (ACM). 

https://business.gov.nl/webinars-and-

videos/how-to-start-an-online-shop-in-the-

netherlands/announcement-webinar-how-to-

start-an-online-shop-webshop-in-the-

netherlands/  

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

Lapkričio 16 d. Izraelio bendrovė „Redefine Meat“ tapo naujausia mėsos pakaitalų 

įmone, pradėjusia veiklą NL. Bendrovė teigia pasirinkusi Besto 

miestelį, nes čia jau įsikūrusios kelios panašios įmonės, bet NL yra 

gana aukštas pakaitalų vartojimas. Gamykloje NL bendrovė gamins 

produkciją Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos rinkoms. 

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

-firm-is-latest-meat-substitute-company-to-set-

up-in-nl/  
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Lapkričio 18 d. „Unilever“ parduos savo arbatos padalinį investuotojui „CVC 

Capital Partners“. Sandorio vertė - 4,5 mlrd. EUR. „Unilever“ 

duomenimis, arbatos padalinys, žinomas pavadinimu „Ekaterra“, 

yra didžiausia arbatos įmonė pasaulyje. Jį sudaro 34 prekių ženklai, 

įskaitant tokius gerai žinomus pavadinimus kaip Lipton, Pukka ir 

Tazo. „Ekaterra“ metinė apyvarta 2020 metais siekė 2 mlrd. EUR. 

https://nltimes.nl/2021/11/18/unilever-sells-

lipton-pukka-tea-businesses-eu45-billion-deal  

 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

Lapkričio 16 d. Darbo jėgos trūkumas NL siekia naujas aukštumas - rugsėjo 

pabaigoje 100 bedarbių teko 126 laisvos darbo vietos, III ketv. pab. 

NL buvo 371 000 laisvų darbo vietų, 45 000 daugiau nei birželio 

pabaigoje. Tendencija stebima jau antrą ketv. iš eilės. 

https://nltimes.nl/2021/11/16/tightness-labor-

market-126-vacancies-per-100-unemployed  

 

Lapkričio 17 d. Beveik du trečdaliai (65%) prekybos centrų prekėms skirtų 

plastikinių pakuočių yra neperdirbamos arba perdirbamos dalinai. 

Perdirbimą apsunkina ir prie plastikinės pakuotės priklijuotas 

popierinis lipdukas. 

https://nltimes.nl/2021/11/17/two-thirds-

supermarket-plastics-easily-recyclable  

 

Lapkričio 19 d. Remiantis nacionalinės statistikos agentūros tyrimu, maždaug 2/3 

įmonių, kurios iki šiol galėjo suteikti galimybę darbuotojams dirbti 

iš namų, tai darys ir toliau. Didelės įmonės – tos, kuriose dirba 

daugiau nei 250 darbuotojų – ruošiasi nuolatiniam mišriam darbui. 

Mažesnėse įmonėse, kurios sukuria apie 60 % darbo vietų, taip pat 

tęsiamas mišrus darbas, tačiau tik 34% teigia, kad planuoja jį 

skatinti. 

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

d-home-working-is-here-to-stay-companies-

say/  

 

Lapkričio 18 d. Aplinkosaugos organizacijos „ClientEarth“ ir „Plastic Soup 

Foundation“ apskundė Aholdo Delhaize, Albert Heijn ir Etos 

prekybos tinklų savininką NL finansų reguliavimo institucijai AFM 

dėl plastiko naudojimo skaidrumo stokos. Grupė kaltinama 

pažeidus ES taisykles, nes viešai neatskleidžia, kiek jų plastiko 

naudojama jos parduotuvėse ir koks to galimas poveikis aplinkai. 

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

aigners-complain-to-afm-on-ahold-delhaize-

plastic-use/  

 

Lapkričio 22 d. Šie metai taps rekordiniais įmonių susijungimų ir įsigijimų metais 

NL. Per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje įvyko 495 susijungimai ir 

įsigijimai, 55% daugiau nei tuo pat metu 2020 m. 

https://nltimes.nl/2021/11/22/record-number-

takeovers-expected-nl-year  

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 
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Lapkričio 19 d. Nyderlanduose, kaip ir pernai, šiais metais vėl uždrausti 

Naujametiniai fejerverkai. Motyvuojama ne tik susibūrimų 

vengimu dėl Covid-19, bet ir mažesniu skubios pagalbos pacientų 

skaičiumi ligoninėse dėl susižalojimo fejerverkais, kurios ir taip 

patiria didelį spaudimą dėl pandemijos.  

https://nltimes.nl/2021/11/19/netherlands-bans-

fireworks-new-years-due-covid  

 

Lapkričio 18 d. Paneigdamas žemesnės instancijos teismo sprendimą, Nyderlandų 

Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad „Airbnb“ nepažeidžia 

įstatymų, imdama paslaugų mokestį tiek iš būsto savininko, tiek iš 

kliento.  

https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/18738

9/  

 

Lapkričio 30 d. NL viešbučiai, kempingai ir poilsio parkai III-iąjį ketvirtį pranešė 

sulaukę mažiau lankytojų iš užsienio, tačiau vietinių turistų skaičius 

išaugo 12%. Per vasarą NL apsilankė 2,7 mln. užsienio turistų, 13% 

mažiau nei 2020 m.  

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

-foreign-tourists-but-lots-more-dutch-people-

had-holidays-at-home/  

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

Lapkričio 18 d. Kelių danga gali atlikti svarbų vaidmenį gaminant saulės energiją 

dideliu mastu. „SolaRoad“ konsorciume TNO dirba su 

technologijomis ir konstrukcijomis, inkorporuojant saulės 

elementus į kelio dangą. Technologiją ištestavus NL, toliau dirbama 

su DE ir BE. Skaičiuojama, kad NL tokiu būdu galėtų generuoti 

10% visos šaliai reikalingos energijos. 

https://www.tno.nl/en/tno-

insights/articles/trials-with-new-generation-of-

solar-road-surfacing/  

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

Lapkričio 17 d. NL žurnalistinių tyrimų platforma paskelbė savo atliktą tyrimą, 

kuriame teigiama, kad didelėje Nyderlandų dalyje atsakingos 

aplinkosaugos tarnybos potencialiai taršių įmonių tikrinimus atlieka 

retai ir beveik niekada neskiria baudų už pažeidimus. Net jei bauda 

ir skiriama, sunku nustatyti ar ji buvo sumokėta. 

https://nltimes.nl/2021/11/17/dutch-businesses-

rarely-sanctioned-environmental-violations-

report  

 

Lapkričio 29 d. NL Oostvoornse ežere pradėtos testuoti plaukiojančios (lanksčios) 

saulės energijos panelės (iki 2022 m. vasaros). Vėliau šios panelės 

bus testuojamos Šiaurės jūroje, o 2024 m. – bus pradedamas 

komercinis projektas. 

https://www.tno.nl/en/about-

tno/news/2021/11/launch-of-study-on-new-

flexible-solar-energy-systems-for-offshore-

application/  

 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Gruodžio 2 d. Remiantis nacionalinės statistikos agentūros CBS skaičiavimais, 

naudojant biomasę, pavyzdžiui, medžio drožles, kaip kurą, 2020 m. 

buvo išmetama 19 megatonų anglies dvideginio. Apskritai, anglies 

dioksido emisijos dėl biomasės padidėjo 16%, pranešė. Biomasė 

sudaro daugiau nei pusę Nyderlanduose pagaminamos 

atsinaujinančios energijos, po to seka vėjas (23 %) ir saulė (14 %). 

Kritikai sako, kad reikia atsižvelgti į poveikį pasaulyje, pvz., 

Baltijos šalių deforistizaciją. 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/12/burni

ng-biomass-in-power-plants-pushes-up-carbon-

dioxide-emissions-16/ 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/48/co2-

emissions-from-biomass-burning-on-the-rise 

 

 

    

Bendra ekonominė informacija 

Lapkričio 22 d. Įvertinta, kad priemonės, kurių ėmėsi vyriausybė kovojant prieš 

mokesčių slėpimą per „pašto dėžutės įmones“, kol kas nesumažino 

pinigų srautų į palankesnio mokesčių klimato šalis. 

https://nltimes.nl/2021/11/22/netherlands-anti-

tax-avoidance-measures-much-effect  

 

Lapkričio 30 d. Lapkričio mėn. infliacija NL siekė 5,6%, tad infliacija NL yra 

aukštesnė nei ES vidurkis, bet žemesnė nei kaimyninėse Vokietijoje 

ir Belgijoje. 

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

-inflation-rate-rises-to-5-6-well-above-

eurozone-average/  

 

Lapkričio1 d. Remiantis konsultacijų ir inžinierių organizacijos „Arcadis“ 

tyrimais, Nyderlandai dabar yra pasaulinė elektromobilių prekybos 

lyderė. Šalyje yra daug įvairių elektromobilių modelių, o 

elektromobilių rinkos dalis savo augimu lenkia benzininius ir 

dyzelinius automobilius. 

https://nltimes.nl/2021/11/14/netherlands-

becomes-global-market-leader-electric-cars-

study  

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

Lapkričio 15 d. Shell planuoja pagrindinę būstinę perkelti į JK ir tapti pilnai britiška 

bendrove. JK mokesčiai nuo dividendų nemokami, o NL – būtini. 

Dėl tos pačios priežasties kiek anksčiau į JK persikėlė ir Unilever. 

https://nltimes.nl/2021/11/15/shell-move-head-

office-uk-become-fully-british  

 

Lapkričio 14 d. ING banko ekonomistai paskaičiavo, kad NL gyventojai 

pandemijos laikotarpiu sutaupė 22 mlrd. EUR daugiau nei būtų 

sutaupę įprastomis aplinkybėmis. Vis tik sutaupytų pinigų 

gyventojai neplanuoja artimiausiu metu išleisti. 

https://nltimes.nl/2021/11/14/people-spending-

billions-saved-covid-ing  

 

Lapkričio 14 d.  Amsterdame šiuo metu brangiausias nuomai siūlomas būstas 

kainuoja 16 tūkst. EUR per mėnesį, automobiliui vieta šio būsto 

nuomoje nenumatyta. 

https://nltimes.nl/2021/11/14/expensive-

amsterdam-rental-home-listed-eu16000-per-

month-amid-housing-crisis  

 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/12/burning-biomass-in-power-plants-pushes-up-carbon-dioxide-emissions-16/
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https://nltimes.nl/2021/11/14/expensive-amsterdam-rental-home-listed-eu16000-per-month-amid-housing-crisis
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Lapkričio 15 d. Vandens valdyba, atstovaujanti Rijn ir IJssel regionui į rytus nuo 

Arnhemo netoli Vokietijos sienos, pareiškė, kad ateinančiais metais 

investuos 5,5 mln. EUR, kad išspręstų sausros sukeltas problemas. 

https://nltimes.nl/2021/11/15/millions-euros-

invested-tackle-drought-eastern-netherlands  

 

Lapkričio 15 d. Ahold Delhaize, motininė Albert Heijn, Etos ir Gall & Gall įmonė, 

2022 m. antroje pusėje planuoja dalinai listinguoti savo internetinę 

parduotuvę bol.com, išlaikant kontrolinį akcijų paketą. 

https://nltimes.nl/2021/11/15/partial-bolcom-

ipo-planned-2022  

 

Lapkričio 17 d. Priešingai nei daugelyje kitų Europos šalių, Nyderlanduose gimimų 

skaičius šiemet smarkiai auga. Statistikos specialistai tikisi, kad 

gimimų skaičius šiemet pasieks aukščiausią lygį per dešimt metų. 

https://nltimes.nl/2021/11/17/netherlands-sees-

highest-number-births-decade  

 

Lapkričio 23 d. Skaičiuojama, kad kompensacijų suma už uždarytus audinių ūkius 

NL sieks 162,6 mln. EUR. Kompensacijos paprašė 147 įmonės. 

Kompensavimo mechanizmas buvo sukurtas po to, kai NL 

vyriausybė nusprendė audinių ūkius uždrausti jau nuo 2020 m. 

pabaigos, o ne 2024 m. kaip buvo skelbta anksčiau.  

https://nltimes.nl/2021/11/23/compensation-

mink-farmers-much-expensive-anticipated  

 

Lapkričio 29 d. Skaičiuojama, kad apie pusė NL gyventojų yra finansiškai 

pažeidžiami. Tik kiek daugiau nei ketvirtadalis NL gyventojų yra 

laikomi finansiškai saugiais. 

https://nltimes.nl/2021/11/29/quarter-nl-

residents-financially-healthy  

 

Lapkričio 29 d.  Kiek daugiau nei ketvirtadalis NL jaunimo (18-30 m.) turi įsigiję 

kriptovaliutos. Į ją dažniau investuoja vyrai nei moterys. Maždaug 

dešimtadalis jaunuolių tiki, kad investuoti galima tik tuos pinigus, 

kuriuose gali sau leisti prarasti. 

https://nltimes.nl/2021/11/29/quarter-dutch-

young-adults-cryptocurrency  

 

Gruodžio 1 d. NL uždaroma viena iš 4 anglies pagrindu veikiančių jėgainių Onyx, 

kurios veikla generavo apie 2% visų šalies anglies dioksido emisijų. 

JAV investuotojai jos uždarymui NL vyriausybės subsidijomis gaus 

212 mln. EUR. 

https://www.dutchnews.nl/news/2021/12/e212-

5m-in-subsidies-agreed-to-close-and-

dismantle-coal-fired-power-plant/  

 

Lapkričio 30 d. Katalikų bažnyčios NL susiduria su finansiniais sunkumais – 2020 

m. parapijos bendrai neteko 15 mln. EUR pajamų. Maždaug 3,7 

mln. NL gyventojų yra Katalikų bažnyčios nariai, nors tik 4% arba 

apie 150 000 žmonių reguliariai lanko pamaldas. 

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

-catholic-church-in-trouble-four-in-five-

parishes-have-financial-problems/  

 

Lapkričio 23 d. Nyderlandai ir toliau užima pirmąją vietą pasaulyje pagal anglų 

kalbos mokėjimą, praneša 2021 m. Education First English 

Proficiency Index (EF EPI). Olandai nuolat patenka į geriausių 

trejetuką nuo 2011 m., kuomet buvo pradėtas toks lyginimas. 2021 

m. jis pagrįstas 2 mln. suaugusiųjų iš 112 šalių ir regionų apklausos 

https://investinholland.com/news/the-

netherlands-continues-to-rank-1-for-english-

skills/  

 

https://nltimes.nl/2021/11/15/millions-euros-invested-tackle-drought-eastern-netherlands
https://nltimes.nl/2021/11/15/millions-euros-invested-tackle-drought-eastern-netherlands
https://nltimes.nl/2021/11/15/partial-bolcom-ipo-planned-2022
https://nltimes.nl/2021/11/15/partial-bolcom-ipo-planned-2022
https://nltimes.nl/2021/11/17/netherlands-sees-highest-number-births-decade
https://nltimes.nl/2021/11/17/netherlands-sees-highest-number-births-decade
https://nltimes.nl/2021/11/23/compensation-mink-farmers-much-expensive-anticipated
https://nltimes.nl/2021/11/23/compensation-mink-farmers-much-expensive-anticipated
https://nltimes.nl/2021/11/29/quarter-nl-residents-financially-healthy
https://nltimes.nl/2021/11/29/quarter-nl-residents-financially-healthy
https://nltimes.nl/2021/11/29/quarter-dutch-young-adults-cryptocurrency
https://nltimes.nl/2021/11/29/quarter-dutch-young-adults-cryptocurrency
https://www.dutchnews.nl/news/2021/12/e212-5m-in-subsidies-agreed-to-close-and-dismantle-coal-fired-power-plant/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/12/e212-5m-in-subsidies-agreed-to-close-and-dismantle-coal-fired-power-plant/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/12/e212-5m-in-subsidies-agreed-to-close-and-dismantle-coal-fired-power-plant/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/dutch-catholic-church-in-trouble-four-in-five-parishes-have-financial-problems/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/dutch-catholic-church-in-trouble-four-in-five-parishes-have-financial-problems/
https://www.dutchnews.nl/news/2021/11/dutch-catholic-church-in-trouble-four-in-five-parishes-have-financial-problems/
https://investinholland.com/news/the-netherlands-continues-to-rank-1-for-english-skills/
https://investinholland.com/news/the-netherlands-continues-to-rank-1-for-english-skills/
https://investinholland.com/news/the-netherlands-continues-to-rank-1-for-english-skills/


6 
 

rezultatais. Be Nyderlandų, užėmusios aukščiausią šalies reitingą, 

Amsterdamas užėmė pirmą vietą tarp pasaulio miestų. 

 

Parengė: 

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