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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 
 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 
 

2022 m. sausio 6 – vasario 1 d. 
 
 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 
Sausio 7 d. Plieno gamintojams Nyderlanduose, (didžiausias veikėjas „Tata 

Steel“) leidžiama į JAV eksportuoti daugiau plieno nemokant 
papildomų importo muitų nei jų konkurentams Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje ir Belgijoje kartu paėmus. 

https://www.telegraaf.nl/financieel/191542535
8/amerikanen-doen-poorten-maximaal-open-
voor-nederlands-staal  

 

Sausio 31 d. NL mažmeninės prekybos sektorius 2021 m. pasiekė 4,4% 
apyvartos augimą. Pardavimų apimtys išaugo 2,9%. Apyvarta ne 
maisto sektoriuje augo 2,5%, maisto sektoriuje – 0,6%. Pardavimas 
internetu išaugo 23,6%.  

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/05/retail-
turnover-over-4-percent-up-in-2021  

 

Sausio 26 d. Nuo sausio 26 d. NL atšaukta didelę dalis kovos prieš pandemiją 
priemonių. Su tam tikromis išlygomis duris atvėrė visi verslai. 

https://www.government.nl/topics/coronavirus-
covid-19/news/2022/01/25/press-conference-
25-january-2022  

 

    
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 
    
    
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 
Sausio 11 d. Žmonių, besinaudojančių greito maisto prekių pristatymo 

paslaugomis, tokiomis kaip „Gorillas“ ir „Flink“, skaičius per 
antrąjį 2021 m. pusmetį išaugo daugiau nei 3 kartus. „Gorillas“ yra 
geriausiai žinoma greito pristatymo paslauga Nyderlanduose. Apie 
ją girdėjo apie 5 mln. žmonių, tampa žinomi ir tokie vardai kaip 
Flink, Getir ir Zapp. Tačiau dėl gyventojų nusiskundimų triukšmu 
ir grūstimis, Amsterdamas ėmėsi drausti tokių įmonių prekių 
paskirstymo taškų miesto centre kūrimąsi. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/01/fast-
delivery-services-triple-client-base-in-2021-
survey/  
https://www.dutchnews.nl/news/2022/01/amste
rdam-calls-a-halt-to-fast-delivery-firms-dark-
store-expansion/  
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Sausio 29 d. Dauguma NL profesinių sąjungų federacijos (FNV) apklaustų 
darbuotojų mano, kad popandeminiu laikotarpiu darbuotojai vis tiek 
turėtų turėti galimybę dirbti iš namų. Iš 5 400 apklaustųjų 9 iš 10 
norėjo turėti galimybę patiems spręsti iš kur jie dirbs po pandemijos. 
Daugiau nei 14% nori dirbti tik namuose, o 5% - tik ofise. 

https://nltimes.nl/2022/01/29/employees-want-
keep-opportunity-work-home-pandemic-trade-
union  

 

    
Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 
Sausio 11 d. Washington Post išspausdino straipsnį apie europietišką gyvenimo 

būdo tendenciją – šį kartą aprašomas olandiškas žodis uitwaaien, 
kuris iš esmės reiškia išėjimą įkvėpti gryno oro. Jis siūlomas kaip 
nauja tendencija po daniškojo „hygge“. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/01/is-
going-for-a-walk-a-new-lifestyle-craze-the-
washington-post-thinks-so/  

 

Sausio 4 d. Praėjusiais metais į Schipholio oro uostą, iš ar per jį keliavo 25,5 
mln. žmonių, tai 22 % daugiau nei 2020 m. (20,9 mln. keliautojų) ir 
64 % mažiau, palyginti su 2019 m. (71,7 mln. keliautojų). 
Eindhoveno oro uoste keliautojų skaičius išaugo nuo 2,1 iki 2,7 mln. 
(+28%), Roterdamo Hagos oro uoste – nuo 0,5 iki 0,8 mln. (+48%).  

https://news.schiphol.com/25-million-
travellers-at-schiphol-in-2021/  

 

    
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 
Sausio 25 d. Beveik 3/4 12 metų ir vyresnių NL gyventojų šiuo metu naudojasi 

daiktų internetu. Ypač populiarūs išmanieji vandens, dujų ar 
elektros skaitikliai. NL lenkia kitas Europos šalis pagal gyventojų 
dalį, turinčią išmanųjį elektros skaitiklį, termostatą ar išmanųjį 
apšvietimą. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2021/48/nearly-
three-quarters-of-the-dutch-population-use-
smart-devices  

 

Sausio 18 d. Vienas iš 2 Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge nugalėtojų 
tapo Amsterdame įsikūrusi Lalaland (vienas iš steigėjų lietuvis 
Ugniius Rimša), kuri naudoja dirbtinį intelektą, kad sukurtų 
pritaikytus ir įtraukius skirtingų etninių grupių modelius drabužių 
reklamai. Iššūkyje dalyvavo daugiau nei 430 startuolių ir 
besiplečiančių įmonių iš 22 šalių.  

https://www.iamsterdam.com/en/business/news
-and-insights/news/2022/lalaland-winner-of-
tommy-hilfiger-award-for-social-innovation-in-
fashion  

 

    
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Sausio 27 d. NL AMRO bankas paskelbė analitinę apžvalgą apie 4 galimus 
scenarijus kaip Rusijos ir Ukrainos konfliktas gali įtakoti dujų rinką 
Europoje. Pabrėžiama,  kad iki šiol Rusija visada vykdė savo 
įsipareigojimus dėl sutartinių dujų tiekimo į Europą, o mažesnis 
eksportas į Europą šiais metais daugiausia susijęs su tuo, kad kai 
kurios ilgalaikės sutartys pasibaigė ir nebuvo pratęstos ar 
atnaujintos. 

https://www.abnamro.com/research/en/our-
research/russia-ukraine-energy-impact-scenarios  

 

    
Bendra ekonominė informacija 
Sausio 21 d. 2021 m. žemės ūkio prekių eksportas siekė 104,7 mlrd. eurų – tai 

naujas NL rekordas. 1/4 viso žemės ūkio eksporto atiteko Vokietijai 
(26,3 mlrd.). Trys kitos didžiausios rinkos buvo Belgija (12%), 
Prancūzija (8%) ir Jungtinė Karalystė (8%). 

https://www.cbs.nl/en-
gb/news/2022/03/agricultural-exports-
exceeded-100-billion-euros-in-2021  

 

    
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 
Sausio 27 d. 2021 m. knygų pardavimai augo, nors dėl pandemijos padiktuotų 

suvaržymų, knygynai to nepajuto. 2021 m. NL parduota 43 mln. 
knygų – pardavimai internetu kilo 19%, o knygynuose krito 7%. 
Populiauriausios buvo vaikiškos knygos, o knygų anglų kalba 
pardavimai augo net 28%. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/01/book-
sales-reach-peak-but-bookshops-are-struggling-
cpnb/  

 

Sausio 27 d. Tūkstančiai darbdavių turi grąžinti visą 2020 m. pavasarį gautą 
COVID-19 paramą, skirtą padengti išlaidas darbuotojų 
atlyginimams. Išmokomis užsiimanti agentūra UWV sumokėjo 
pinigus nedelsiant ir paprašė darbdavių iki š.m. sausio 10 d. pateikti 
dokumentus apie prarastas apyvartas. Dokumentų nepateikė 5480 
įmonių, kurios dabar turi iš viso grąžinti apie 160 mln. EUR. Iš viso 
pagal šią schemą paramą gavo 132 tūkst. įmonių. 

https://nltimes.nl/2022/01/27/5800-businesses-
pay-back-eu160-million-covid-wage-support  

 

Sausio 18 d. Skaičiuojama, kad vidutinio namų ūkio perkamoji galia šiais metais 
NL sumažėja apie 40 EUR per mėnesį.  

https://nltimes.nl/2022/01/18/nl-households-
eu40-per-month-less-spend-year  

 

Sausio 19 d. Lustų mašinų gamintojui ASML 2021 m. buvo rekordiniai metai. 
Pernai apyvarta išaugo iki 18,6 mlrd. EUR (nuo 14 mlrd. EUR 2020 
m.). Bendrovė uždirbo 5,9 mlrd. EUR pelno (3,6 mlrd. EUR 2020 
m.) 

https://nltimes.nl/2022/01/19/computer-chip-
shortage-boosts-asmls-annual-revenue-28-
eu184-billion  
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Sausio 31 d. 2021 m. dėl prieglobsčio į NL kreipėsi 25 000 žmonių (80% 
daugiau nei 2020 m.), o tai didžiausias skaičius nuo 2015 m., kai 
prašymus pateikė 43 000 žmonių. 1 iš 3 pabėgėlių atvyko iš Sirijos, 
po jų daugiausiai atvykstančiųjų buvo afganai ir turkai. 

https://www.cbs.nl/en-
gb/news/2022/05/asylum-influx-up-in-2021-
mainly-in-second-half  

 

Sausio 26 d. Amsterdame atidarytas didžiausias pasaulyje jūros šliuzas. 500 
metrų ilgio, 70 metrų pločio ir 18 metrų gylio rekordinis Zeesluis 
IJmuiden yra vienas didžiausių infrastruktūros projektų NL. Jis 
leidžia laivams 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 
nepriklausomai nuo potvynio, sklandžiai įplaukti į Amsterdamo 
uostą. 

https://www.iamsterdam.com/en/business/news
-and-insights/news/2022/worlds-largest-sea-
lock-opens-in-amsterdam-region  
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