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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. rugpjūčio 6 – rugsėjo 2 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Rugpjūčio 31 d.  Europos statistikos tarnyba Eurostat skelbia, kad 2021 m. NL vėl 

buvo didžiausia alaus eksportuotoja Europoje. 2021 m. NL 

eksportavo apie 1,9 mlrd. litrų alaus, o tai  daugiau nei penktadalis 

viso iš Europos eksportuojamo alaus kiekio. 

https://www.brusselstimes.com/280734/the-

netherlands-is-a-bigger-beer-country-than-

belgium  

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

Rugsėjo 1 d. Užsienio verslininkams, norintiems atvykti į NL, kartais vizos tenka 

laukti mėnesius. Dėl to dažnai suplanuotu laiku jie negali atvykti į 

NL – tokia išvada padaryti po susitikimo su verslo klubais NL 

Užsienio reikalų ministerijoje. 

https://nltimes.nl/2022/09/01/netherlands-long-

visa-waiting-times-frustrating-foreign-

entrepreneurs  

 

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

Rugpjūčio 21 d.  ABN AMRO banko analitikai paskaičiavo, kad NL verslinės 

žvejybos laivynas per ateinančius 5 m. sumažės 10–15%. Daugelis 

žvejų šiuo metu susiduria su tokiomis problemomis kaip mažėjanti 

apyvarta (Brexit ir ofšorinė energetika) ir didelės kuro sąnaudos. 

Sektorius kasmet pateikia 80 mln. kg žuvies, kurios vertė – 250 mln. 

EUR. 

https://nltimes.nl/2022/08/21/dutch-fisheries-

will-shrink-considerably-coming-years  

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

Rugpjūčio 23 d. Artėjant slidinėjimo sezonui, kelionių agentūra TUI paleis naktinį 

traukinį iš Amsterdamo į Austriją, išplėsdamas dabartinį 

bendradarbiavimą su GreenCityTrip. TUI Ski Express važiuos 

kiekvieną penktadienį į Austrijos žiemos sporto vietas nuo gruodžio 

23 iki kovo 31 d. 

https://nltimes.nl/2022/08/23/tui-launching-ski-

express-night-train-amsterdam-austria-

december  
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Rugpjūčio 26 d. Nepaisant eilių, chaoso ir darbuotojų trūkumo Amsterdamo ir 

kituose grupės oro uostuose, „Royal Schiphol Group“ per 

pirmuosius 6 šių metų mėnesius uždirbo 65 mln. EUR pelno (pernai 

tuo pačiu laikotarpiu nuostoliai siekė 140 mln. EUR). Per šį 

laikotarpį grupės oro uostuose aptarnauti daugiau nei 27 mln. 

keleivių, beveiki 24 mln. jų rinkosi Schiphol oro uostą. 

https://nltimes.nl/2022/08/26/schiphol-booked-

eu65-mil-profit-despite-staff-shortage-chaos 

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

Rugpjūčio 24 d. 6 naujovės, kuriomis NL grindžia kelią tvariai ateičiai: plastiko 

perdirbimo technologija, žiedinės ekonomikos ciklo įsisavinimas, 

klimatui draugiškesnės medžiagos, naujos kartos baltymai, 

organinės baterijos, išmanus mobilumas. 

https://investinholland.com/news/6-sustainability-
innovations-in-the-netherlands/  

 

Rugpjūčio 27 d. Zeewolde mieste atidarytas didžiausias Nyderlandų vėjo jėgainių 

parkas arba didžiausias vėjo jėgainių parkas pasaulyje, kuris 

visiškai priklauso aplinkiniams gyventojams. Vėjo parke yra 83 

vėjo jėgainės, kurias valdo per 200 ūkininkų ir kitų vietos 

gyventojų. Vėjo turbinos aprūpins žaliąja energija apie 300 000 

namų ūkių. 

https://nltimes.nl/2022/08/27/worlds-largest-

locally-owned-onshore-wind-farm-opens-

zeewolde  

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

Rugpjūčio 24 d. „Eneco“ mažina kompensacijas saulės baterijų savininkams, kurie 

tiekia elektrą atgal į elektros tinklą. Nuo rugsėjo 5 d. jie gaus 9 cnt. 

už kilovatvalandę (kWh). Šiuo metu mokestis yra susietas su 

elektros kaina ir gali siekti daugiau nei 50 centų už kWh. Maždaug 

1/4 iš 1,8 mln. namų ūkių, turinčių saulės baterijas, kasmet 

pagamina 900 kWh daugiau nei patys gali sunaudoti. 

https://nltimes.nl/2022/08/24/eneco-slashing-

rate-paid-excess-solar-panel-energy  

 

Rugpjūčio 30 d. Per pirmuosius šešis 2022 m. mėnesius NL sunaudojo 17,6 mlrd. 

m3 gamtinių dujų. Tai 25% mažiau nei pirmąjį 2021 m. pusmetį. 

Dujų suvartojimas energijai imlioje pramonėje, palyginti su tuo 

pačiu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo per 30%. Ypatingai 

mažėjimas buvo pastebimas naftos (-59%) ir chemijos (-32%) 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/35/natural-
gas-consumption-25-percent-lower-in-first-half-of-
2022  

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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pramonėje. Elektrinės sunaudojo 28% mažiau dujų, šiltnamių 

sektorius – 23%, o namų ūkiai – apie 16% mažiau. 

Rugpjūčio 31 d. NL namų ūkių su kintamu energijos tarifu skaičius pastaruoju metu 

išaugo nuo 50% iki 56%. NL vartotojų ir rinkų tarnybos (ACM) 

duomenimis, dėl stipriai svyruojančių kainų ir neaiškumų energijos 

rinkoje, energetikos įmonės iš esmės nustojo sudarinėti fiksuotų 

tarifų sutartis. 

https://nltimes.nl/2022/08/30/energy-

companies-making-households-sign-variable-

rate-contracts  

 

    

Bendra ekonominė informacija 

Rugpjūčio 10 d. NL gyventojai už bakalėjos prekes prekybos centruose liepos mėn. 

mokėjo vidutiniškai 18,5% daugiau nei 2021 m. rugsėjį. Daug 

pabrango makaronai, duona, virtuviniai rankšluosčiai. Tuo tarpu 

bananai, šokoladas, valymo priemonės pabrango nežymiai. 

https://nltimes.nl/2022/08/10/supermarket-

prices-185-less-year  

 

Rugpjūčio 10 d. Liepą NL dujų kaina buvo aukščiausia visoje ES (remiantis 

Energievergelijk.nl duomenimis). NL namų ūkiai liepą vidutiniškai 

mokėjo 283 EUR už megavatvalandę (MWh) dujų, daugiau nei 

dvigubai daugiau nei vidutinis ES namų ūkis. 

https://nltimes.nl/2022/08/10/netherlands-

highest-gas-price-eu  

 

Rugpjūčio 19 d. Centrinio planavimo biuro (CPB), duomenimis, perkamoji galia NL 

šiemet tikriausiai sumažės 6,8% - tokio kritimo NL nebuvo nuo II 

Pasaulinio karo laikų. 

https://www.abnamro.com/research/en/our-
research/the-netherlands-despite-strong-q2-
growth-we-expect-a-slowdown  

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

Rugpjūtis Verslo pasitikėjimo lygis 2022 m. trečiojo ketvirčio pradžioje yra 

8,2. Tai yra mažėjimas, palyginti su ankstesniu ketvirčiu. 

Sumažėjimas matomas daugumoje pramonės šakų ir sektorių, 

tačiau verslo pasitikėjimo lygis visuose verslo sektoriuose išliko 

teigiamas. Kaip pagrindinė kliūtis verslui dar kartą įvardijamas 

darbuotojų trūkumas. Tai ypač pasakytina apie paslaugų pramonę. 

https://business.gov.nl/running-your-

business/business-

management/administration/the-business-

survey-netherlands-coen/  

 

Rugpjūčio 20 d.  2021 m. NL aukščiausių vadovų atlyginimai padidėjo 32% – tuo 

tarpu kolektyvine sutartimi paremtas atlyginimas padidėjo 2,2%. 

Valdybos pirmininkų uždarbis yra maždaug 40 kartų didesnis nei jų 

vidutinio darbuotojo. 

https://nltimes.nl/2022/08/20/wage-gap-

widens-top-ceos-receive-hefty-bonuses-

coronavirus  

 

Rugpjūčio 23 d. NL prekybos tinklas Albert Heijn atsisako prekių vežimėlio užstato 

sistemos. Nors moneta, norint pasiimti vežimėlį prekėms, buvo 

https://nltimes.nl/2022/08/23/albert-heijn-

ditches-shopping-trolley-coin-deposit-system  
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reikalinga nuo 1985 m., pandemijos metu šios sistemos kuriam 

laikui atsisakius pastebėta, kad dingo vos keletu vežimėlių daugiau, 

tad priešingai nei 80-aisiais, pirkėjai žymiai rečiau parsiveža prekių 

vežimėlius namo. 

Rugpjūčio 31 d. Vyriausybė sausio 1 d. planuoja vienu ypu 10% padidinti minimalų 

atlyginimą, o kartu ir valstybinę pensiją, nes šios paskaičiavimas 

siejamas su minimaliu atlyginimu. Kabinetas skirs 14 mlrd. EUR, 

kad padidintų perkamąją galią 2023 m. Tikėtina, kad verslui 

(kapitalo ir įmonių pelno) ir pasiturintiems namų ūkiams mokesčiai 

kils, toliau mažės akcizas degalams, numatomos kompensacijos 

nepasitarančioms šeimoms už energijos suvartojimą 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/08/new-

budget-handsome-package-say-rutte-and-kaag/  

 

 

Parengė: 

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