LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2022 m. liepos 5 – rugpjūčio 5 d.

DATA

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Liepos 22 d.
Pirmą kartą NL gyventojai nupirko daugiau elektrinių motorolerių
nei varomų benzinu. Iš daugiau nei 18 tūkst. pirmąjį šių metų
pusmetį parduotų motorolerių, 54% buvo elektriniai, o 46%
benzininiai. Pernai tuo pačiu laikotarpiu santykis buvo 41 ir 59%.
Liepos 27 d.
Namų savininkai, norintys instaliuoti šilumos siurblius, prekės turi
laukti bent iki metų pabaigos. Tokią informaciją pateikia
montavimo bendrovė Feenstra, turinti 850 mechanikų ir 14 filialų
NL.

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PASTABOS

https://nltimes.nl/2022/07/22/consumersbought-electric-scooters-petrol-first-time-ever

https://nltimes.nl/2022/07/27/dutch-supplierheat-pumps-sold-end-2022

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Liepos 25 d.
Šiuo metu Nyderlanduose yra rekordinis skaičius žmonių, dirbančių
apmokamą darbą - 9,4 mln. Kiek daugiau nei 4,9 mln. iš jų dirba
visą darbo dieną, o 4,5 mln. – nepilną darbo dieną.
Liepos 26 d.
Olandai vidutiniškai 6,5 val. per savaitę dirba nuotoliniu būdu. Tai
dvigubai daugiau nei prieš pandemiją. Daugiausiai žmonių ofisuose
susirenka antradieniais ir ketvirtadieniais.
Rugpjūčio 1 d.
NL įsigaliojo Skaidrių ir nuspėjamų įdarbinimo sąlygų įstatymas.
Juo siekiama suteikti darbuotojams daugiau reguliarumo ir aiškumo
savo darbe (ypač aktualu dirbantiems nereguliariomis valandomis),
daugiau galimybių dirbti daugiau nei vieną darbą ir įpareigoti
darbdavius dažniau kompensuoti mokymus.

https://nltimes.nl/2022/07/25/half-netherlandsworkers-part-time-jobs
https://nltimes.nl/2022/07/26/hours-workedhome-doubled-since-covid-pandemic
https://nltimes.nl/2022/08/01/new-labor-lawtakes-effect-today-gives-staff-clarityregularity-work
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Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Rugpjūčio 1 d.
Amsterdamo Schiphol oro uostas gali priimti keliais tūkstančiais https://nltimes.nl/2022/08/01/schipholdaugiau keliautojų nei liepos mėnesį. Dėl didesnio darbuotojų allowing-departing-passengers-month
skaičiaus, rugpjūčio mėnesį oro uostas galės aptarnauti 73 000
keleivių.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Liepos 26 d.
Beveik 2 mln. NL gyventojų turi kriptovaliutų, pirmiausia bitkoinų. https://nltimes.nl/2022/07/26/nearly-2-millionTai reiškia, kad 1 iš 7 suaugusiųjų NL turi skaitmeninės valiutos. netherlands-residents-cryptocurrencies
3/4 jų yra 18–34 m. amžiaus vyrai, turintys aukštąjį išsilavinimą
turintys ir gaunantys 3500–5500 EUR bruto mėnesines pajamas.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Liepos 7 d.
„Gasunie“ pasirašė dvi sutartis dėl suskystintų gamtinių dujų (SGD)
tiekimo. CEZ ir Shell Western LNG tieks 7 mlrd. kubinių metrų
dujų per Eeemshaven Groningene.
Rugpjūčio 3 d.
NL vyriausybė oficialiai paskelbė apie sausrą šalyje. Turimos
vandens atsargos bus paskirstytos taip, kad pylimai, durpynai ir
pažeidžiamos gamtos teritorijos būtų kuo ilgiau aprūpintos
vandeniu. Artimiausiomis savaitėmis gali atsirasti daugiau
priemonių.
Rugpjūčio 1 d.
NL vidaus laivyba susiduria su iššūkiais, nes žymiai daugiau laivų,
gabenančių anglį, plaukia į Vokietiją. Susiduriama su laivų trūkumu
gabenant kitas prekes, tokias kaip grūdai, smėlis ar rūda. Tie patys
laivai naudojami ir konteinerių gabenimui, o keli didžiausi laivai
dar metų pradžioje buvo perduoti UA grūdų gabenimui. Vasarą
nusekus vandeniui mažėja ir upių pralaidumas, tad galiausiai
brangsta prekių plukdymo paslauga.

https://nltimes.nl/2022/07/07/two-newliquefied-natural-gas-contracts-guaranteesupply-amid-russia-uncertainty
https://nltimes.nl/2022/08/03/netherlandsofficially-water-shortage-due-ongoing-drought

https://gcaptain.com/drought-hits-rhine-rivershipping/

Bendra ekonominė informacija
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MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos
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Liepos 14 d.

Liepos 26 d.

Liepos 29 d.

2021 m. bendras įvežamų ir išvežamų krovinių kiekis į ir iš NL jūrų
uostų išaugo 6,4% iki 593 mln. EUR. Lyginant su praėjusiais metais
ypač išaugo krovinių iškrovimas – 7,5%. Bendras iš Nyderlandų
išgabentų prekių svoris siekė 200 mln. tonų, ty 4,2%.
2020 metais į NL iš Rusijos ir Ukrainos iš viso atkeliavo 84 mln.
tonų prekių, kurių vertė – 32 mlrd. EUR. Iš Rusijos gabenama 76
mln. tonų krovinių, kurių vertė – 29 mlrd. EUR. Daugiau nei 7
milijonai tonų prekių, kurių numatoma vertė siekia beveik 4 mlrd.
EUR, atkeliavo iš Ukrainos.
Infliacija NL liepą lyginant su birželiu vėl išaugo. Metinė infliacija
liepą buvo 11,6%, o birželį – 9,9%. Kovą vartotojų kainoms
padidėjus 11,7 proc., balandį, gegužę ir birželį infliacija palaipsniui
mažėjo. Tuo tarpu atlyginimai liepą augo 3,4%.

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Visi darbo teisės aktų pakeitimai, įsigaliojantys 2022 m. III-iąjį
ketvirtį.
Liepos 7 d.
2021 m. NL buvo didžiausia ES tiesioginė žemės ūkio prekių
importuotoja iš Brazilijos. Brazilijos ŽŪ produktų eksportas
pastaraisiais metais labai išaugo; dabar šalis yra trečia pagal dydį
žemės ūkio produktų eksportuotoja pasaulyje po JAV ir NL.
Liepos 22 d.
Roterdamo uosto bendras krovinių kiekis pirmąjį pusmetį buvo
0,8% didesnis (233,5 mln. t) nei per tą patį 2021 m. laikotarpį (231,6
mln. t). Daugelyje segmentų karas UA sukėlė didelių pokyčių.
Liepos 29 d.
Pagal kasmetinį EK reitingą, NL užima 3-ią vietą tarp labiausiai
skaitmenizuotų šalių ES. Geriau sekasi tik Suomijai ir Danijai. Vis
tik pažymimą, kad siekiant išlikti reitingo viršūnėje, NL turi
daugiau investuoti į AI.
Liepos 12 d.
62 mln. tonų iš beveik 470 mln. tonų perkrovimų (transhipment)
pernai Roterdamo uoste buvo susiję su Rusija (13 proc.). Rusija per
Roterdamą daugiausia eksportuoja tokius produktus kaip plienas,
varis, aliuminis ir nikelis. ING banko analitikai skaičiuoja, kad
nuostolius dėl rusiškos produkcijos draudimo iš dalies kompensuos
importas iš kitų šalių, tad dideli naftos, metalų ir anglies srautai vis

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/28/cargothroughput-at-dutch-seaports-recovered-in2021
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/30/84million-tonnes-of-goods-from-russia-andukraine-to-the-netherlands

https://nltimes.nl/2022/07/29/netherlandsinflation-rising-116-percent-july
https://nltimes.nl/2022/08/01/wages-still-risingwell-inflation

https://business.gov.nl/changes-law-andregulations-3rd-quarter-2022/
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/27/thenetherlands-largest-eu-importer-of-brazilianagricultural-goods
https://www.portofrotterdam.com/en/news-andpress-releases/total-throughput-slightly-higherdespite-declining-trade-with-russia
https://nltimes.nl/2022/07/29/netherlands-thirddigitized-country-eu

https://www.trouw.nl/economie/derotterdamse-haven-heeft-pijn-en-een-beetjevoordeel-van-de-oorlog-inoekraine~b6627b45c/
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Rugpjūčio 2 d.

Rugpjūčio 3 d.

tiek bus įvežami Roterdamo uostą. Tikimasi ir reikšmingo SGD,
suskystintų gamtinių dujų, perkrovimo augimo, padidėjusio
biomasės perkrovimo (tai pasimatys antrosios metų pusės
statistikoje, pirmąjį pusmetį numatomas 4% perkrovimų
smukimas).
Nuo rugpjūčio 2 d. tėvai NL pirmaisiais vaiko gyvenimo metais gali
išeiti 9 savaičių apmokamų vaiko priežiūros atostogų per kurias
gaus 70% savo atlyginimo. Naujos atostogos papildo esamą
atostogų tvarką, pvz., partnerio atostogas ir motinystės atostogas.
Rabobank vertinimu, NL ekonomika II-ąjį ketvirtį augo kukliai, dėl
ekonominės situacijos įmonės yra optimistiškesnės nei vartotojai,
bankas ir toliau prognozuoja du ketvirčius iš eilės neigiamo augimo
2022 m. ketvirtį ir 2023 m. pirmąjį ketvirtį.

https://nltimes.nl/2022/08/02/netherlandsparents-can-now-take-paid-parental-leave

https://economics.rabobank.com/publications/2
022/augustus/the-netherlands-slight-downturnahead/

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