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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. balandžio 5 – 29 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Balandžio 29 d. NL toliau siautėja paukščių gripas. Vien balandį NL teko sunaikinti 

600 tūkst. ančių ir viščiukų. O per pastarąjį pusmetį – 3 mln. NL yra 

1700 paukštininkystės ūkių, pusė jų tiekia kiaušinius – apie 10 mlrd. 

per metus. Kol kas paukščių gripas aptiktas 30-yje ūkių. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/04/bird-

flu-claims-over-three-million-victims-in-six-

month-outbreak/  

 

Balandžio 15 d. 2021 m. Nyderlandų vežėjai keliais pervežė 702 mln. tonų krovinių, 

2,6% daugiau nei 2020 m. Tai didžiausias kada nors išmatuotas 

svoris. Daugiau nei 4/5 šio kiekio buvo vidaus pervežimai. Belgija 

yra pagrindinė Nyderlandų vežėjų užsienio kryptis. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/15/dutch-

road-hauliers-carried-record-weight-in-2021  

 

Balandžio 6 d. 2021 m. Ukraina buvo didžiausia neapdoroto saulėgrąžų aliejaus ir 

kukurūzų tiekėja NL. 84% žalio saulėgrąžų aliejaus pernai buvo 

importuojami iš Ukrainos. Kukurūzams Ukrainos dalis buvo 42%. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/14/84-

percent-of-sunflower-oil-imports-in-2021-

came-from-ukraine  

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

Balandžio 14 d. Didieji NL prekybos centrai stoja į konkurencinę kovą su ypač 

greito maisto produktų pristatymo tinklais, tokiais kaip Gorillas ir 

Flink. Albert Heijn, Spar pasirašinėja sutartis su Thuisbezorgd ir 

Deliveroo. Tuo tarpu JUMBO renkasi tokią paslaugą teikti per 

Gorillas ir žada užsakymo pristatymą per 10-20 min. (Albert Heijn 

per 20 min). 2021 m. antrąjį ketv. greitojo maisto produktų 

pristatymo įmonių klientų skaičius augo trigubai. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/04/more-

supermarkets-move-into-super-fast-delivery-

market/  

 

Balandžio 26 d. Amsterdamas kovoja su greitojo maisto produktų pristatymo 

įmonių paskirstymo centrais mieste (jų yra 31). Miestas jau liepė 

https://nltimes.nl/2022/04/26/court-closes-

flash-grocers-distribution-point-amsterdam  
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uždaryti 4 tokius centrus, vieno iš jų savininkas kreipėsi į tesimą, 

bet ir tesimo sprendimas sutiko su savivaldybės nurodymu.  

Taisykles tokio pobūdžio verslui Amsterdamo savivaldybė ketina 

parengti gegužės mėn., jos turėtų įsigalioti iki metų pabaigos. 

Balandžio 22 d. Daugelis didelių įmonių griežtina verslo kelionių taisykles – jei 

įmanoma, vykti į komandiruotes siūloma traukiniu arba 

automobiliu, o ne lėktuvu.  

https://nltimes.nl/2022/04/22/companies-

swapping-business-flights-trains  

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

Balandžio 14 d. NL Turizmo taryba skaičiuoja, kad šiais metais turistų skaičiai NL 

dar nepasivys 2019 m. statistikos. Vidaus turizmas turėtų kristi 7%, 

taip pat atvyks mažiau turistų iš JAV ir Vokietijos. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/04/touris

t-numbers-wont-recover-this-year-as-war-and-

coronavirus-impact-holiday-plans/  

 

Balandžio 14 d. 8 iš 10 NL gyventojų šiais metais planuoja atostogas užsienyje – 

52% jų planuoja keliauti lėktuvu (2021 m. keliones lėktuvu planavo 

41%gyventojų). 

https://nltimes.nl/2022/04/14/nl-residents-plan-

go-vacation-year  

 

Balandžio 29 d. Balandžio 23 d. streikavo KLM avialinijų lėktuvus ant žemės 

aptarnaujantys darbuotojai – apie 150 žmonių. Streiko pasekoje 

atšaukta apie 90 skrydžių, į išskridusius lėktuvus bagažas nebuvo 

pristatomas. Oro uosto darbo sutrikimai tęsis bent iki gegužės 8 d. 

https://nltimes.nl/2022/04/29/schiphol-wants-

airlines-scrap-holiday-flights-prevent-chaos  

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

Balandžio 22 d. NL biotechnologijų sektoriaus apžvalga (Holland BIO organizacija) https://www.hollandbio.nl/wp-

content/uploads/2022/04/HollandBIO-

Highlights-ENG_def.pdf?x84737  

 

Balandžio 29 d. Amsterdamas buvo įvertintas kaip viena geriausių agritech ir naujų 

maisto produktų startuolių ekosistemų pasaulyje. 

https://www.iamsterdam.com/en/business/news

-and-insights/news/2022/top-agtech-new-food-

startups-europe  

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

Balandžio 25 d. Dėl augančių elektros energijos kainų, ProRail vertina galimybę 

mažiau užimtu metu stabdyti eskalatorių veikimą traukinių stotyse. 

https://nltimes.nl/2022/04/25/prorail-stop-

escalators-save-energy  

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Eskalatoriai sunaudoja apie 20% visos stočiai reikalingos elektros 

energijos. 

Balandžio 29 d. Balandį infliacija NL siekė 11,2% - kiek mažesnė nei kovo mėn. 

Skaičiuojama, kad infliacijos augimą pavyko šiek tiek suvaldyti 

sumažinant akcizo mokestį benzinui ir dyzeliui. 

https://nltimes.nl/2022/04/29/dutch-inflation-

dips-112-april  

 

Balandžio 14 d. Didžiausia NL anglies jėgainė Eemshavene 2021 m. išleido 

dvigubai daugiau šiltnamio efektą sukeliančių emisijų nei 2020 m. 

Didesnis anglies jėgainių eksploatavimas siejamas su augančiomis 

dujų kainomis. Visos 4 NL esančios anglies jėgainės iki 2030 m. 

turi persiorientuoti į biomasę. Jų išmetamos dujos sudaro apie 7% 

visų NL emisijų. 

https://nltimes.nl/2022/04/14/netherlands-

emitted-slightly-co2-last-year-breaking-

declining-trend  

 

Balandžio 12 d. Paskelbtas atnaujintas NL bioenergetikos sektoriaus vadovas. Jame 

užsienio įmonėms pateikiama Nyderlandų sektoriaus apžvalga, 

šiame sektoriuje veikiančių įmonių profiliai. 

https://english.rvo.nl/news/update-nl-biobased-

energy-guide-now-available  

 

    

Bendra ekonominė informacija 

Balandžio 22 d. 2021 m. dvišalę NL prekybą su Prancūzija sudarė 47,4 mlrd. eurų 

vertės eksportas ir 18,7 mlrd. eurų importas. Rafinuoti naftos 

produktai yra viena iš pagrindinių eksportuojamų į Prancūziją 

prekių, toliau seka telekomunikacijų įranga, tokia kaip modemai, 

maršrutizatoriai ir išmanieji telefonai. Tuo tarpu rafinuotų naftos 

produktų importas iš FR sumažėjo daugiau nei perpus. Smarkiai 

išaugo puslaidininkių, procesorių ir mikroschemų importas. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/16/france-

imports-47-4-bn-euros-in-goods-from-the-

netherlands  

 

Balandžio 22 d. Nyderlandų statistikos tarnybos (CBS) ir Žemės registro 

duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį buvo parduoti 49 923 būstai. 

Daugiausiai per 6 metus. Sausio, vasario ir kovo mėnesiais vidutinė 

būsto kaina buvo daugiau nei penktadaliu didesnė nei prieš metus – 

tai didžiausias augimas nuo tada, kai statistikos biuras pradėjo sekti 

šiuos skaičius. Kovo mėnesį metinis kainų augimas siekė 19,5 proc. 

https://nltimes.nl/2022/04/22/home-sales-

prices-195-percent-year-housing-shortage-

intensifies  

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

Balandžio 25 d. „Philips“ atidėjo dar 165 mln. EUR miego apnėjos prietaisų 

atšaukimui. Pinigai skirti prietaisų defektams taisyti. „Philips“ šiam 

atšaukimui anksčiau skyrė 725 mln. EUR. 90% iš 5,5 mln. įrenginių 

https://nltimes.nl/2022/04/25/philips-reserves-

another-eu165-mil-sleep-apnea-machine-recall 
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jau buvo suremontuoti pernai. Vis tik ši situacija pakenkė Philips – 

įmonė paskelbė apie 151 mln. EUR pirmojo ketvirčio nuostolį, 

palyginti su 40 mln. eurų grynuoju pelnu prieš metus. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/04/tricky

-start-to-the-year-for-philips-as-it-posts-a-first-

quarter-loss/  

Balandžio 28 d. Skaičiuojama, kad nuo karo UA pradžios, per Roterdamo oro uostą 

į Europą pateko 2,8 mlrd. EUR vertės rusiškų dujų, naftos ir anglių. 

EUR. Rusija per karą iš eksportuoto kuro uždirbo apie 63 mlrd. 

EUR. 71% eksporto atiteko Europai. 

https://nltimes.nl/2022/04/28/eu28-billion-

russian-oil-gas-moved-rotterdam-port-since-

war-began  

 

Balandžio 22 d. NL vyriausybė planuoja iki metų pabaigos visiškai nutraukti visus 

Rusijos dujų, naftos ir anglies pirkimus, vyriausybė siūlys paskatas 

įmonėms kaupiant dujas, įskaitant kompensacijas įmonėms, 

įsigijusioms dujas aukšta kana, jei vartojimo metu kaina yra 

žemesnė. Tam numatyta 623 mln. EUR. 

https://nltimes.nl/2022/04/22/netherlands-stop-

purchasing-russian-gas-end-year  

 

Balandžio 14 d. NL vyriausybė investuos 5 mlrd. EUR (dar 1,3 mlrd. EUR rezerve) 

į 28 projektus, kuriais siekiama tvaraus augimo NL. Nacionalinio 

augimo fondo lėšos bus naudojamos aukštojo mokslo ir vidurinio 

profesinio mokymo skaitmeninimui finansuoti, žaliojo vandenilio 

projektams ir ikiklinikinių vėžio tyrimų tobulinimui. 

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

of-economic-affairs-and-climate-

policy/news/2022/04/14/government-earmarks-

%E2%82%AC5-billion-for-sustainable-

economic-growth-and-future-prosperity  

 

Balandžio 14 d. Almerėje, atidaryta tarptautinė sodininkystės paroda Floriade. Kartą 

per dešimtmetį rengiama paroda pasirinko temą „Žaliųjų miestų 

auginimas“. Nuo 2022 m. balandžio 14 d. iki spalio 9 d. specialiai 

pastatytame Floriade parke daugiau nei 400 olandų įmonių ir 

tarptautinių parodos dalyvių, pristato ekologiškus miesto planavimo 

sprendimus - kaip miestai gali būti tvaresni ir tinkamesni gyventi – 

nuo maisto auginimo miestuose iki švarios energijos gamybos.  

https://floriade.com/en/   

 

Parengė: 

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