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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2021 m. gruodžio 7 – 2022 sausio 5 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Gruodžio 18 d. Nyderlanduose bent iki sausio 14 d. galioja itin griežtos kovos prieš 

pandemiją priemonės – dirba tik būtinųjų prekių parduotuvės, 

uždarytos mokyklos, tačiau nėra rekomenduojama susilaikyti nuo 

nebūtinų kelionių. 

https://business.gov.nl/corona/overview/the-

coronavirus-and-your-company/  

 

Gruodžio 28 d. Nuo 2022 m. sausio 1 d. NL įsigalioja 72 teisės aktų pakeitimai, dėl 

kurių dirbantieji iš namų kiekvieną dieną turės 2 EUR 

neapmokestinamų pajamų išlaidoms kompensuoti, keisis pajamų 

mokestis, keisis ilgai trunkančio Covid sveikatos priežiūros išlaidų 

padengimas, mažinamas hipotekos palūkanų bei pelno mokesčiai. 

Pilietinės integracijos įstatymo pakeitimai įtakos visus naujai 

atvykstančius migrantus.. 

https://nltimes.nl/2021/12/28/72-new-laws-

rules-take-effect-netherlands-january-1-2022  

 

Sausio 4 d. Dabartinė Europoje siaučianti paukščių gripo epidemija yra 

baisiausia, kada nors užklupusi Europą. Vien NL iki šiol buvo 

sunaikinta apie 800 000 viščiukų, įskaitant tuos, kurie buvo 

sunaikinti kaip prevencinė priemonė. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/01/bird-

flu-at-friesland-poultry-farm-takes-cull-total-

to-800000/  

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

Sausio 1 d. NL investuojant į aplinkai nekenksmingą verslo turtą galima iš 

apmokestinamojo pelno atimti tam tikrą savo investicinių išlaidų 

procentą. Taip sumokama mažiau mokesčių. Nuo 2022 m. sausio 1 

d. sąlygos dar palankesnės. 

https://business.gov.nl/amendment/environmen

tal-investment-allowance-mia-increased/  

 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
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https://nltimes.nl/2021/12/28/72-new-laws-rules-take-effect-netherlands-january-1-2022
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Gruodžio 18 d. Paramos pandemijos priemonių paveiktam verslui paketas 

pratęsiamas iki kovo mėn. pabaigos. Šiam laikotarpiui skirta 4,4 

mlrd. EUR. Sąlygos paramai gauti išlieka panašios – pvz., 

darbdavys turi būti praradęs bent 20% apyvartos tam, kad gautų iki 

85% kompensaciją atlyginimų išmokėjimui. Papildomai vyriausybė 

pratęsia garantijų schemą renginiams, kurie privalės būti atšaukti iki 

2022 m. III ketv. 

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

support-measures/corona-support-for-

entrepreneurs/  

 

Gruodis Informacinis filmukas apie tai, kaip susikurti elektroninės prekybos 

parduotuvę Nyderlanduose - Nyderlandų prekybos rūmų (KVK) 

ekspertai supažindina su verslo internete taisyklėmis, PVM 

mokėjimu ir privatumo reglamentu GDPR 

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

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

netherlands/webinar-on-demand/  

 

Gruodžio 24 d. Nuo sausio 1 d. įsigaliojantis naujas įstatymas suteikia miestams 

galimybę nustatyti apribojimus, neleidžiančius investuotojams 

įsigyti būsto. Tokias taisykles planuoja priimti apie 130 

savivaldybių. Amsterdamas nori rezervuoti naujus būstus, kurių 

vertė mažesnė nei 512 000 eurų, tik tiems, kurie planuoja ten 

gyventi. Roterdamas siekia nustatyti panašią ribą namams, kurių 

vertė 355 000 eurų, panašūs planai taip pat svarstomi Utrechte. 

https://nltimes.nl/2021/12/24/hague-nears-ban-

purchasing-low-cost-homes-rental-properties  

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

Gruodžio 20 d. 2022 m. vasarą jau bus galima traukiniu nuvykti iš Amsterdamo į 

Prahą. Kelionė truks apie 12 val., planuojama, kad traukiniai šiuo 

maršrutu vyks 3 kartus per savaitę (maršruto pradžia – Briuselis).  

https://nltimes.nl/2021/12/20/night-train-

netherlands-prague-launch-next-summer  

 

Gruodžio 28 d. Amsterdamo savivaldybė, siekdama atnaujinti miesto turizmo 

industriją, pakeitė oficialias zonavimo taisykles, apimančias 165 

miesto centro pastatus: taip mažinamas turistinių parduotuvių ir 

maisto išsinešimui vietų skaičius, nes šiuose pastatuose tokio 

pobūdžio verslams patalpų nuomos kontraktai nebus pratęsiami. 

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

rdam-changes-zoning-laws-to-stop-more-

tourist-development/  

 

Sausio 3 d. Avialinijos KLM 2021 m. pripažintos saugiausiomis Europoje ir 

antromis pagal saugumą pasaulyje. 

https://nltimes.nl/2022/01/03/klm-named-

europes-safest-airline-second-safest-globally  

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

                                                           
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Gruodžio 28 d. Gyvybės mokslų inkubatorius Leidene kviečia iki sausio 30 d. 

aplikuoti į 11 mėnesių trukmės programą, skirtą pradedantiems 

verslą biotechnologijų srityje. Programa padės nustatyti verslo 

modelio akląsias vietas ir sukurti strategiją. 

https://www.health-

holland.com/news/2021/12/take-your-life-

sciences-health-startup-next-level-unlocks-

incubation-programme  

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

Gruodžio 13 d. Vyriausybei priėmus sprendimą nesikišti į dujų tiekimo komercinę 

rinką, spaudoje ekspertai dalinasi, jog nėra garantijų, kad žiemos 

metu dujų tiekimas pramonei bus pakankamas, nors namų ūkių dujų 

trūkumas neturėtų pasiekti. NL turi nedaug ilgalaikių dujų tiekimo 

kontraktų, o nuo dujų priklauso net 44% energijos tiekimo. 

https://nltimes.nl/2021/12/13/dutch-govt-cant-

guarantee-gas-supply-businesses-winter-report  

 

Gruodžio 22 d. NL veikia 189 profesionalūs duomenų centrai (jie sunaudoja apie 

2% visos šalies elektros energijos), jau yra gauti prašymai dėl dar 

25 tokių centrų steigimo, bet sprendimai dėl naujų duomenų centrų 

kūrimo nebus priimti tol, kol vyriausybė nepatvirtins šio sektoriaus 

strategijos. 

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

-throws-spanner-in-works-of-facebooks-giant-

data-centre-plans/  

 

Gruodžio 11 d. Pasenę elektros tinklai Nyderlanduose ne visada pajėgūs atlaikyti 

didėjantį saulės baterijų skaičių - perkrauti elektros kabeliai saulės 

baterijas išjungia saulėtomis dienomis, kai jos generuotų 

daugiausiai energijos. Dėl šios problemos 2021 m. gauta skundų iš 

daugiau nei 3000 gyventojų. 

https://nltimes.nl/2021/12/11/dated-electric-

cabels-switch-solar-panels-sunny-days  

 

Gruodžio 15 d.  Sausio 10 d. NL prisieks naujoji vyriausybė. Koalicijos susitarime 

numatyta dviejų naujų atominių elektrinių ir atitinkamų atliekų 

saugyklos statybos.  

https://nltimes.nl/2021/12/15/coalition-deal-
presented-eu35b-climate-nuclear-power-eu500m-
tax-cuts  

 

    

Bendra ekonominė informacija 

Gruodžio 22 d. Rabobank prognozuoja, kad būsto kainos NL augs ir 2022 m. (apie 

12,4%, kai tuo tarpu 2021 m. augo apie 14,9%). NL būsto rinkoje 

dar niekada nebuvo tokia menka pasiūla, o statybų sektorius 

susiduria su medžiagų ir darbo jėgos trūkumu.  

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

021/december/price-growth-hit-its-peak-but-

dutch-housing-market-is-far-from-cooling-

down/  

 

Gruodžio 20 d. Rabobank skaičiavimu, 2021 m. NL ekonomika augo 4,5%, o 2022 

m. augs 2,9%. Žemesnės kitų metų augimo prognozės siejamos su 

griežtomis pandemijos valdymo priemonėmis ir aukšta infliacija. 

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

021/december/new-corona-wave-and-high-

inflation-dampen-economic-growth-in-2022/  
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Gruodžio 7 d. ING banko ekonominės prognozės optimistiškesnės, bet 

pripažįstama, kad NL pramonės augimą stabdys kvalifikuotos darbo 

jėgos trūkumas, augs atlyginimai, o infliacija bus dar didesnė nei 

2022 m. 

https://think.ing.com/articles/three-calls-for-

the-dutch-economy-in-2022  

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

Gruodžio 8 d. Nuo kitų metų NL prekybiniams laivams bus leista turėti privačią 

ginkluotą apsaugą kertant Adeno įlanką – taip siekiama suvaldyti 

piratų keliamą grėsmę. 2020 m. su NL vėliava plaukiojo 1220 laivų 

(23 vieta pasaulyje pagal turimų laivų skaičių). Tais pačiais metais 

jūrų sektoriaus eksportas sudarė 5,7 mlrd. EUR. Apyvarta siekė 6,7 

mlrd. EUR, o sektoriuje dirba daugiau nei 23 000 žmonių. Šie 

skaičiai yra šiek tiek mažesni nei 2019 m., bet kita vertus, pridėtinė 

vertė padidėjo 8 % iki 1,7 mlrd. EUR. 

https://business.gov.nl/amendment/seagoing-

vessels-armed-private-security/ 

https://netherlandsnewslive.com/armed-

security-guards-are-allowed-on-dutch-

ships/298008/  

 

Gruodžio 20 d. 2021 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais Nyderlandų mėsos, pieno 

produktų, žuvies, vaisių ir daržovių eksportas į Jungtinę Karalystę 

sumažėjo 8,1%, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., ir sudarė 

2,2 mlrd. EUR Tuo tarpu metu bendras NL šių produktų eksportas 

išaugo 5,4%. Tai sumažino JK dalį NL maisto produktų eksporte 

nuo 8,7% iki 7,6%. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/51/fewer-

food-products-crossing-the-channel  

 

Gruodžio 24 d. Westonų šeima pardavė savo legendinę Didžiosios Britanijos 

mažmeninės prekybos įmonę „Selfridges & Co.“, kuriai nuo 2011 

m. priklauso „De Bijenkorf“ Nyderlanduose. Pardavimo kontraktas 

sudarytas su „Central Group“ ir „Signa Holding“. „Central Group“ 

yra Tailando įmonė, priklausanti Chirathivat šeimai, vienai 

turtingiausių Azijoje, įmonės vertė 12,9 mlrd. Jie dalijasi 50–50 

akcijų su viena didžiausių Austrijos nekilnojamojo turto holdingo 

bendrovių „Signa“. Manoma, kad pardavimo vertė siekia apie 4 

mlrd. svarų (4,73 milijardo eurų). 

https://nltimes.nl/2021/12/24/selfridges-owner-

dutch-department-store-de-bijenkorf-taken-

thai-austrian-group  

 

Gruodžio 27 d. 2021 m. NL žemės ūkio sektoriaus pajamos buvo 1% didesnės nei 

2020 m. Gyvulininkystės produkcijos apimtys 2021 m. buvo 

mažesnės nei 2020 m., bet pasėlių produkcija išaugo.  

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

gb/news/2021/51/agricultural-income-up-by-1-

percent-in-2021  
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Gruodžio 22 d. Per pirmuosius 8 mėn. nuo tada, kai JK oficialiai pasitraukė iš ES, 

NL importui iš JK buvo taikomi muitai, kurių bendra suma sudarė 

121 mln. EUR. Nepaisant „Brexit“ išstojimo sutarties, pagal kurią 

ES ir JK prekyba vyksta nuliniais tarifais ir nulinėmis kvotomis, 

buvo sumokėta muitų už 2,1 mlrd. EUR vertės prekes, kurios 

nebuvo pagamintos arba iš esmės perdirbtos JK. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/51/121-

million-euros-paid-in-duties-on-imports-from-

the-uk  

 

Sausio 4 d. Nyderlandų draudikų asociacija pranešė, kad Naujųjų metų naktį 

automobiliams ir namams padaryta žala vertinama apie 10 mln. 

EUR. Tai tik žala privačių asmenų turtui 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/01/firew

orks-vandals-caused-e10m-in-damage-to-

private-property-at-new-year/  

 

Gruodžio 7 d. Blogiausiu 2021 verslo įmonės šūkiu pripažintas Benny‘s mėsinės 

šūkis „“My balls weigh 130 grams” 

https://nltimes.nl/2021/12/07/balls-weigh-130-

grams-named-worst-business-slogan-2021  

 

 

Parengė: 

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