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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. gegužės 1 – birželio 3 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Gegužės 3 d. Pirmą kartą nuo 2010 metų NL išaugo fizinių parduotuvių skaičius. 

2022 m. sausio 1 d. veikė 83 801 parduotuvė, 655 daugiau nei 2021 

m. pradžioje. Sparčiausiai, beveik 5%, padaugėjo parduotuvių, 

prekiaujančių duona, pyragaičiais ir saldainiais. Taip pat padaugėjo 

„pasidaryk pats“ tipo parduotuvių. 2021 m. buvo sunkūs 

knygynams - NL šiuo metu yra 590 knygynų, 8% mažiau nei pernai. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/05/food-

for-thought-bookshops-close-while-sale-of-

edibles-increases/  

 

Gegužės 10 d. Augant nepasitenkinimui greitojo maisto produktų pristatymo 

tinklais ir jų keliama netvarka miesto centre, 4 didžiausi tinklai 

(Flink, Getir, Gorillas, Zapp) pasirašė darbo tvarkos taisykles. Taip 

tikimasi „susitaikyti“ su vietos gyventojais. 

https://nltimes.nl/2022/05/10/rapid-grocery-

deliverers-code-conduct-improve-relations-

neighborhoods  

 

Gegužės 14 d. AMRO banko atliktas tyrimas parodė, kad infliacija neskatina NL 

gyventojų labiau taupyti – balandžio mėn. olandai maistui, 

elektronikai ir baldams išleido 21% daugiau nei prieš pandemiją. 

https://nltimes.nl/2022/05/14/netherlands-

residents-spending-despite-increasing-prices  

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

 Informacija apie ukrainiečių apgyvendinimą, registraciją ir 

įdarbinimo tvarką Nyderlanduose. 

https://ind.nl/en/ukraine/Pages/Ukraine.aspx   

Gegužės 17 d. NL darbo rinkoje vis labiau trūksta žmonių. Nors šalyje dirba 11,2 

mln. gyventojų, pirmąjį šių metų ketvirtį 100 darbo ieškančių 

asmenų buvo siūlomos 133 darbo vietos. 

https://nltimes.nl/2022/05/17/dutch-labor-

market-super-tight-133-vacancies-per-100-

unemployed  
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Gegužės 18 d. Nors anksčiau vyriausybė buvo sutarusi minimalų atlyginimą 2024-

2025 m. padidinti 7,5%, pirmasis padidinimas įvyks dar 2023 m. ir 

per tris etapus 2025 m. pasieks  numatytą padidėjimą. 

https://nltimes.nl/2022/05/18/substantial-

minimum-wage-increase-set-next-year-report  

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

Gegužės 6 d. Gegužės mėn. Amsterdamo Schiphol oro uoste nepavykus suvaldyti 

didelių keliautojų srautų (atšaukinėjami ar atidedami skrydžiai, 

ilgos eilės prie patikros, nesuvaldyti bagažo srautai), kelionių 

agentūra Corendon atostogų krypčių plėtrą perkėlė į Vokietijos oro 

uostus. Tikėtina, kad su keleivių srautų valdymo sutrikimais 

Schiphol oro uoste bus susiduriama ir vasarą. 

https://nltimes.nl/2022/05/06/corendon-selling-

holidays-germany-schiphol-chaos 

 
Schiphol airport braces itself for summer of long 
queues and chaos - DutchNews.nl 

 

Gegužės 16 d. Šiais metais Keukenhof gėlių parką, duris atvėrusį nuo kovo 24 d. 

iki gegužės 15 d., aplankė 1,1 mln. žmonių. 

https://nltimes.nl/2022/05/16/11-million-

people-visited-keukenhof-2022  

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

Gegužės 31 d. Biotechgate, pirmaujanti pasaulinė biotechnologijų duomenų bazė, 

paskelbė kasmetinę NL gyvybės mokslų sektoriaus tendencijų 

ataskaitą. 2021 m., palyginti su 2020 m., naujų biotechnologijų 

įmonių skaičius išaugo 2%, o kuriamų produktų kiekis 

(iki)klinikinėje fazėje – 22%. Nors pastebima naujų įmonių ir 

produktų augimo tendencija, nuo 2018 m. naujų biotechnologijų 

įmonių augimo tempas kasmet mažėja. Perkelti naujoves į verslą 

sunku. 

Life science trend analysis | 2020 (biotechgate.com)  

Spalio 9-16 d Amsterdam Fintech Week https://hollandfintech.com/resources/amsterda

m-fintech-week/  

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

Gegužės 12 d. Pristatytas NL UR ministerijos užsakymu atnaujintas tarptautinis 

vandenilio vadovas. Jame apžvelgiama naujausia vandenilio plėtra 

Nyderlanduose ir 150 šiame sektoriuje dirbančių įmonių profiliai. 

Vadovas pristatytas Pasaulinio vandenilio viršūnių susitikimo 

Roterdame proga. 

https://english.rvo.nl/sites/default/files/2022/05

/NL-Dutch-solutions-for-a-hydrogen-economy-

V-April-2022-DIGI_0.pdf  

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://nltimes.nl/2022/05/18/substantial-minimum-wage-increase-set-next-year-report
https://nltimes.nl/2022/05/18/substantial-minimum-wage-increase-set-next-year-report
https://nltimes.nl/2022/05/06/corendon-selling-holidays-germany-schiphol-chaos
https://nltimes.nl/2022/05/06/corendon-selling-holidays-germany-schiphol-chaos
https://www.dutchnews.nl/news/2022/06/schiphol-airport-braces-itself-for-summer-of-long-queues-and-chaos/
https://www.dutchnews.nl/news/2022/06/schiphol-airport-braces-itself-for-summer-of-long-queues-and-chaos/
https://nltimes.nl/2022/05/16/11-million-people-visited-keukenhof-2022
https://nltimes.nl/2022/05/16/11-million-people-visited-keukenhof-2022
https://resourcecenter.biotechgate.com/wp-content/uploads/2022/05/Netherlands_TrendAnalysis_May2022.pdf
https://hollandfintech.com/resources/amsterdam-fintech-week/
https://hollandfintech.com/resources/amsterdam-fintech-week/
https://english.rvo.nl/sites/default/files/2022/05/NL-Dutch-solutions-for-a-hydrogen-economy-V-April-2022-DIGI_0.pdf
https://english.rvo.nl/sites/default/files/2022/05/NL-Dutch-solutions-for-a-hydrogen-economy-V-April-2022-DIGI_0.pdf
https://english.rvo.nl/sites/default/files/2022/05/NL-Dutch-solutions-for-a-hydrogen-economy-V-April-2022-DIGI_0.pdf


3 
 

Gegužės 19 d. Ekonomikos ir klimato ministerija patvirtino, kad Nyderlandai, 

bendradarbiaudami su Vokietija, Belgija ir Danija, Šiaurės jūroje 

nori pastatyti dešimtis vėjo jėgainių. Šios iki 2050 metų turi 

pagaminti bent 150 gigavatų galios. 

https://nltimes.nl/2022/05/19/netherlands-

teaming-germany-denmark-offshore-wind-

farms  

 

Gegužės 31 d. NL vyriausybė nusprendė siekti iki metų pabaigos visiškai 

atsisakyti dujų, naftos ir anglies pirkimo iš Rusijos. Vyriausybės 

prašymu TNO (pagrindinė NL nepriklausoma inovacijų ir tyrimų 

organizacija, jungianti per 3400 ekspertų) parengė kelis scenarijus 

kaip atsisakyti priklausomybės nuo Rusijos dujų. 

Industry calls for more gas from Groningen after 
Russia cuts supply - DutchNews.nl  

 

Gegužės 30 d. Nuo gegužės 30 d. NL veikia subsidijų schema, kuria siekiama iki 

lapkričio 1 d. užpildyti didžiausią dujų rezervuarą Vakarų Europoje 

- Alkmaare. Vyriausybė atidėjo 623 mln. EUR, kurie bus skirti 

kompensuoti nuostoliams toms bendrovėms, kurios dujas pirks 

aukšta kaina dabar, bet vėliau dujų kaina rinkoje kris. Jei dujų kaina 

rinkoje išliks aukšta, atidėtas piniginis fondas gali būti ir nepilnai 

panaudotas. Šiuo metu NL yra užpildyta apie 38% dujų saugyklų 

talpos. 

https://www.government.nl/latest/news/2022/0

4/22/government-announces-halt-to-energy-

purchases-from-russia-by-the-end-of-the-year-

and-measures-to-fill-gas-storage-facilities  

 

Birželio 1 d.  NL Vyriausybė šiemet skyrė 71 mln. EUR naujų elektromobilių 

pardavimui subsidijuoti, tačiau biudžetas jau išleistas. 22 000 

gyventojų galėjo pasinaudoti 3 350 EUR subsidija elektromobiliui 

įsigyti. Subsidija buvo skirta transporto priemonėms, kurių 

minimalus atstumas tarp įkrovimų yra 120 km ir kurių kaina iki 45 

000 EUR. 2000 EUR subsidijos taip pat skiriamos naudotiems 

elektromobiliams, ir šis fondas (20,4 mln. EUR), dar nėra tuščias. 

Electric car subsidy scheme a success, €71 million 
has been spent - DutchNews.nl 

 

    

Bendra ekonominė informacija 

Gegužės 4 d. Nyderlanduose daugėja namų, kurių vertė viršija 1 mln. eurų, ir 

dabar jie sudaro 3 % viso būsto fondo. Iš viso tai apie 143 tūkst. 

namų. Dar 2013 m. šis skaičius siekė vos 15 tūkst. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/05/the-

netherlands-has-143000-homes-that-would-

cost-more-than-e1-million/  

 

Gegužės 25 d. 2022 m. kovą NL prekių eksportas į Ukrainą lyginant su pernai 

metais sumažėjo 84%. Eksportas į Rusiją taip pat smarkiai krito – 

67%. Eksporto į Rusiją vertė kovo mėnesį sumažėjo 453 mln. EUR, 

o eksportas į Ukrainą – 97 mln. EUR. Kovo mėnesį importas iš 

Ukrainos sumažėjo 10% pagal vertę, bet 31% pagal svorį. Importas 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/21/sharp-

drop-in-exports-to-ukraine-and-russia  
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iš Rusijos smarkiai išaugo savo verte (115%), tačiau svoriu 

nežymiai. 

Gegužės 24 d. 2021 metais NL prekių eksportas į JK siekė 40,5 mlrd. EUR. Tai 

21% mažiau nei 2019 m., kai JK dar buvo ES dalis. Reeksportas 

sumažėjo beveik perpus. Tuo pačiu metu paslaugų eksportas išaugo 

13% iki 29 mlrd. EUR. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/21/fewer-

goods-more-services-to-the-uk-in-2021  

 

Gegužės 30 d. Pirmąjį ketvirtį NL ekonomikos augimas nebuvo ryškus, tačiau 

tikimasi, kad jis padidės antrąjį ketvirtį. Taip pat skaičiuojama, kad 

2023 m. infliacija sumažės, bet išliks gana aukšta dėl didelių 

energijos kainų. 

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

research/the-netherlands-growth-to-pick-up-

before-inflation-starts-to-bite  

 

Gegužės 31 d. 2022 m. pirmąjį ketvirtį NL motorinių transporto priemonių ir 

motociklų sektoriaus apyvarta išaugo 21,5 proc. Tai iš dalies lėmė 

pastaraisiais mėnesiais augančios kainos, taip pat elektromobilių 

populiarumas. 

Turnover up in car and motorcycle sector, despite 
shortages (cbs.nl) 

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

Gegužės 6 d. Dėl karo Ukrainoje per pusę sumažėjo ING ketvirčio pelnas. 

Finansų grupė galimai negražintinoms paskoloms įmonėms atidėjo 

834 mln. Po šios operacijos pelno eilutė siekia 429 mln. EUR. Tuo 

pat metu pernai pelnas siekė kiek daugiau nei 1 mlrd. EUR 

https://nltimes.nl/2022/05/06/war-ukraine-cut-

ing-profits-half  

 

Gegužės 7 d. Augant energijos kainomis brangsta ir gėlės, tačiau gėlių eksporto 

statistika rodo rekordinius skaičius – per pirmuosius 3 š.m. 

mėnesius dekoratyvinių augalų buvo eksportuota už 2,1 mlrd. EUR. 

https://nltimes.nl/2022/05/07/dutch-flower-

exports-record-high-mothers-day-approaches  

 

 

Parengė: 

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