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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. lapkričio 8 – gruodžio 6 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Lapkričio 16 d. NL prekybos centrai ir bulvių augintojai susitarė atsisakyti veislių, 

kurioms reikia kenksmingų pesticidų, taip siekiant padėti aplinkai. 

Septyni pagrindiniai septyni prekybos centrų tinklai, įskaitant 

rinkos lyderį Albert Heijn, ir vienuolika didžiausių bulvių augintojų 

NL palaipsniui atsisakys tokių bulvių veislių kaip bintje, frieslander 

ir agria, nes jie yra pažeidžiami ligų, kurioms reikia daug pesticidų. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/11/dutch

-potato-sector-goes-100-organic-iconic-bintje-

phased-out/  

 

Lapkričio 22 d. NL ypač populiarėja elektriniai dviračiai storomis padangomis, 

galintys važiuoti greičiau nei 25 km/h (fatbikes), nes net ir kitais 

metais jais važiuojant nereikės dėvėti šalmo (nuo 2023 m. 

važiuojant mopedu šalmas privalomas). Vis tik įspėjama, kad kol 

kas šių transporto priemonių draudimo įmonės nedraudžia, nes jos 

nėra licencijuotos RDW. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/11/fatbik

es-which-go-too-fast-may-not-be-insured-

inspectors-warn/  

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

Gruodžio 6 d. Centrinė planavimo tarnyba (CPB) skaičiuoja, kad olandų namų 

ūkių perkamoji galia šiemet ir kitais metais sumažės iš viso apie 4%. 

NL residents' purchasing power to drop 4% despite 
energy price cap: CPB | NL Times  

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

Lapkričio 11 d. NL svečių apgyvendinimo įstaigos trečiąjį ketvirtį sulaukė 14,6 

mln. svečių – tai naujas trečiojo ketvirčio rekordas. Svečių skaičius 

buvo 15% didesnis nei praėjusių metų trečiąjį ketvirtį ir 4% didesnis 

nei 2019 m.  

https://nltimes.nl/2022/11/11/record-number-

tourists-booked-accommodation-netherlands  

 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/11/dutch-potato-sector-goes-100-organic-iconic-bintje-phased-out/
https://www.dutchnews.nl/news/2022/11/dutch-potato-sector-goes-100-organic-iconic-bintje-phased-out/
https://www.dutchnews.nl/news/2022/11/dutch-potato-sector-goes-100-organic-iconic-bintje-phased-out/
https://www.dutchnews.nl/news/2022/11/fatbikes-which-go-too-fast-may-not-be-insured-inspectors-warn/
https://www.dutchnews.nl/news/2022/11/fatbikes-which-go-too-fast-may-not-be-insured-inspectors-warn/
https://www.dutchnews.nl/news/2022/11/fatbikes-which-go-too-fast-may-not-be-insured-inspectors-warn/
https://nltimes.nl/2022/12/06/nl-residents-purchasing-power-drop-4-despite-energy-price-cap-cpb
https://nltimes.nl/2022/12/06/nl-residents-purchasing-power-drop-4-despite-energy-price-cap-cpb
https://nltimes.nl/2022/11/11/record-number-tourists-booked-accommodation-netherlands
https://nltimes.nl/2022/11/11/record-number-tourists-booked-accommodation-netherlands
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Lapkričio 18 d. Lapkričio 18 d. vienas didžiausių NL dienraščių De Telegraaf, 

Lifestyle rubrikoje pasidalino kelionės į Lietuvą įspūdžiais. Labai 

pozityviame straipsnyje rašoma, kad Lietuvoje yra visko: tiek 

paveldo, tiek sovietmečio ženklų, tiek Skandinavijos dvasios, „su 

išdidžiais gyventojais, šiltais kaip nacionalinės vėliavos spalvos“. 

https://www.telegraaf.nl/lifestyle/669010662/lit

ouwen-een-boeiende-smeltkroes  

 

Lapkričio 20 d. Tikimasi, kad 2023 m. pavasarį startuos naktinis traukinys iš 

Amsterdamo į Prahą. Tokio reiso buvo tikimasi dar šiais metais, bet 

operatorius (European Sleeper, NL-BE startuolis) susidūrė su 

sunkumais randant pakankamai vagonų ir suderinant tvarkaraščius. 

https://nltimes.nl/2022/11/20/night-train-

connecting-amsterdam-prague-launch-next-

spring 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

Lapkričio 30 d. 
Paskelbta, kad 2 naujos atominės elektrinės bus statomos NL 

pietuose, Borssele mieste, kur jau yra viena atominė elektrinė, 

veikianti nuo 1973 m. ir pagaminanti apie 4% NL reikalingos 

elektros energijos. Vyriausybė tikisi, kad naujose elektrinėse nuo 

2035 m. bus pagaminama 11-15% šalyje sunaudojamos elektros 

energijos. Projektui skirta 5 mlrd. EUR. Naujų atominių elektrinių 

statyba buvo numatyta metų pradžioje pasirašytame koalicijos 

susitarime.  

Gov't wants to open two nuclear plants by 2035, 
likely in Borssele | NL Times 

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

Lapkričio 14 d. Didžiausias NL pensijų fondas ABP nori statyti didžiausią vėjo 

jėgainių parką Šiaurės jūroje. Joje planuojama pagaminti 4 

gigavatus elektros energijos, kurios pakaktų 5,5 mln. namų ūkių. 

ABP derasi su žinomu vėjo jėgainių parko statytoju Noordzeker dėl 

partnerystės projekte. Valstybės tarnautojų ir mokytojų pensijų 

fondas išparduoda visas naftos, anglies ir dujų gamintojų dalis už 

15 mlrd.EUR. ABP siekia atsikratyti daugumos investicijų į 

iškastinio kuro išteklius iki 2023 m. kovo mėn. 

https://nltimes.nl/2022/11/14/top-dutch-

pension-fund-abp-fund-massive-offshore-wind-

energy-site-north-sea 

 

Lapkričio 14 d. 2021 metais Nyderlandai iš Kinijos importavo prekių už 48 mlrd. 

EUR. Du trečdaliai prekių buvo reeksportuotos. Bendra importo 

vertė 2020 m. siekė 39,6 mlrd. eurų. Beveik 10% visų NL 

China's share in goods imports grew further in 2021 
(cbs.nl) 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.telegraaf.nl/lifestyle/669010662/litouwen-een-boeiende-smeltkroes
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/669010662/litouwen-een-boeiende-smeltkroes
https://nltimes.nl/2022/11/20/night-train-connecting-amsterdam-prague-launch-next-spring
https://nltimes.nl/2022/11/20/night-train-connecting-amsterdam-prague-launch-next-spring
https://nltimes.nl/2022/11/20/night-train-connecting-amsterdam-prague-launch-next-spring
https://nltimes.nl/2022/11/30/govt-wants-open-two-nuclear-plants-2035-likely-borssele
https://nltimes.nl/2022/11/30/govt-wants-open-two-nuclear-plants-2035-likely-borssele
https://nltimes.nl/2022/11/14/top-dutch-pension-fund-abp-fund-massive-offshore-wind-energy-site-north-sea
https://nltimes.nl/2022/11/14/top-dutch-pension-fund-abp-fund-massive-offshore-wind-energy-site-north-sea
https://nltimes.nl/2022/11/14/top-dutch-pension-fund-abp-fund-massive-offshore-wind-energy-site-north-sea
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/46/china-s-share-in-goods-imports-grew-further-in-2021
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/46/china-s-share-in-goods-imports-grew-further-in-2021
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importuojamų prekių yra iš Kinijos. NL įmonės taip pat importavo 

daugiau Kinijos žaliavų ir pusgaminių. 

Gruodžio 5 d. NL vyriausybė priėmė vandenilio strategiją, kad vandenilio gamybą 

ir naudojimą. Nacionalinė vandenilio programa (Nationaal 

Waterstof Programa) remia vandenilio naudojimą įvairiuose 

sektoriuose. Olandai turi daugiau nei 1000 km vandenilio 

vamzdynų, šalies gamtinių dujų tinklas, sudarytas iš 136 000 km 

dujotiekio, taip pat modernizuojamas, kad būtų galima transportuoti 

vandenilį tiek pramonei, tiek namų ūkiams. Tai yra „Nacionalinio 

vandenilio tinklo“, kuris bus parengtas etapais iki 2031 m., 

pagrindas. Pirmasis Europos vandenilio slėnis – taip pat 

Nyderlanduose. 

The Netherlands: Fueling a Green Hydrogen Future 
- NFIA (investinholland.com) 

 

Lapkričio 26 d. NL verslo agentūra (RVO) išleido atnaujintą ofšorinės energetikos 

gidą, reklamuojantį NL ekspertizę ir potencialą. Tuo tarpu inovacijų 

ekspertai TNO tikina, kad ofšorinė energetika nebūtinai apsimokės 

2030 m. 

New Dutch offshore wind guide | RVO.nl 
Profitability offshore wind in 2030 not self-evident 
(tno.nl) 

 

Lapkričio 25 d. 
Spaudoje dalinamasi JAV kibernetinio saugumo bendrovės Dragos 

įžvalgomis, kad RU hakeriai kėsinasi įsibrauti į NL LNG terminalų 

sistemas. Yra žinoma, kad tikslas – terminalai, tik nežinoma kada ir 

kaip bus bandoma įsilaužti. Matomi Xenotime ir Kamacite hakerių 

grupių bandymai testuoti silpnąsias Eemshaven terminalo 

Roterdame sistemos vietas. 

Russian hackers targeting Dutch gas terminal: 
report | NL Times 

 

    

Bendra ekonominė informacija 

Lapkričio 23 d. 2021 m. NL eksportavo prekių ir paslaugų už 798 mlrd. EUR. NL 

iš eksporto uždirbo apie 279 mlrd. EUR. Tai yra beveik 11% 

daugiau nei 2020 m. ir 3% daugiau nei 2019 m.  

Export earnings in 2021 exceeding pre-pandemic 
level (cbs.nl) 

 

Gruodžio 6 d. 2021 m. NL startuolių sukurtų darbo vietų skaičius augo 7,6% iki 

135 tūkst. Startuoliai, sukurti po 2017 m. sukuria daugiau darbo 

vietų. Lėčiausiai auga iki 2005 m. sukurti startuoliai. 

Dutch start-ups create more jobs, sector supports 
135,000 positions - DutchNews.nl 

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

https://nationaalwaterstofprogramma.nl/default.aspx
https://nationaalwaterstofprogramma.nl/default.aspx
https://investinholland.com/news/the-netherlands-fueling-a-green-hydrogen-future/
https://investinholland.com/news/the-netherlands-fueling-a-green-hydrogen-future/
https://english.rvo.nl/news/new-dutch-offshore-wind-guide
https://www.tno.nl/en/newsroom/2022/11/profitability-offshore-wind-2030-self/
https://www.tno.nl/en/newsroom/2022/11/profitability-offshore-wind-2030-self/
https://nltimes.nl/2022/11/25/russian-hackers-targeting-dutch-gas-terminal-report
https://nltimes.nl/2022/11/25/russian-hackers-targeting-dutch-gas-terminal-report
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/47/export-earnings-in-2021-exceeding-pre-pandemic-level
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/47/export-earnings-in-2021-exceeding-pre-pandemic-level
https://www.dutchnews.nl/news/2022/12/dutch-start-ups-create-more-jobs-sector-supports-135000-positions/
https://www.dutchnews.nl/news/2022/12/dutch-start-ups-create-more-jobs-sector-supports-135000-positions/
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Lapkričio 14 d. Praėjusiais metais beveik 1,3 mln. dirbančių žmonių NL kovojo su 

išsekimo/perdegimo simptomais. Tai yra apie 17% gyventojų, tiek 

pat, kiek 2019 m. 

https://nltimes.nl/2022/11/14/nearly-13-

million-workers-netherlands-struggling-

burnout 

 

Lapkričio 14 d. 70% NL darbdavių sako, kad jie apribos darbo iš namų susitarimus 

ir sumažins hibridinio darbo vietų skaičių. Vienas iš darbo iš namų 

neigiamų pasekmių - darbuotojų atitrūkimas nuo įmonės reikalų, 

mažėjantis lojalumas. 

https://nltimes.nl/2022/11/14/70-dutch-

employers-plan-ditch-work-home-

arrangements 

 

Lapkričio 15 d. Oksfordo universiteto Portulans institutas ir Said Business School 

pagal Tinklo parengties indeksą (NRI) Nyderlandus įvertino kaip 

ketvirtą šalį pasaulyje, kurioje labiausiai prieinamos ir įperkamos 

technologijos (tech enabled). Pirmoje vietoje atsidūrė JAV, toliau – 

Singapūras ir Švedija.  

https://nltimes.nl/2022/11/15/netherlands-

ranked-4th-tech-enabled-country-world 

 

Lapkričio 16 d. 
Šiek tiek pakoreguota vyriausybės paramos schema smulkioms 

įmonėms, susiduriančioms su sunkumais apmokant elektros 

energijos sąskaitas: paramos gali kreiptis įmonės, kurios 7% savo 

apyvartos išleidžia energijos sąskaitoms apmokėti (anksčiau buvo 

kalbama apie 12,5%). Taip pat praplėstos galimybės dėl paramos 

kreiptis žemės ūkio įmonėms. Skaičiuojama, kad paramos kreipsis 

41 tūkst. įmonių – šioms bus apmokama pusė sąskaitos virš 

nustatytų suvartojimo lubų. Per metus viena įmonė pagal šią schemą 

gali gauti ne daugiau kaip 160 tūkst. EUR. Schema įsigalios nuo 

2023 m. antrojo ketvirčio. 

Energy prices: support for entrepreneurs | 
Business.gov.nl 

 

Lapkričio 21 d. NL Finansų ministrė S. Kaag pristatė tolimesnį planą kaip bus 

sprendžiama energijos kainų krizė – (iš dalies) valstybinio 

sektoriaus institucijos, pavyzdžiui, mokyklos, teatrai, 

neprofesionalaus sporto klubai (6 mln. EUR), baseinai (207 mln. 

EUR), sveikatos priežiūros įstaigos (30 mln. EUR) iš viso gaus 1,6 

mlrd. EUR paramos energijos sąskaitoms apmokėti. Pilnas 

valstybinės paramos biudžetas (įskaitant namų ūkius, smulkų ir 

vidutinį verslą, valstybines ir pusiau valstybines įmones) siekia 7,5 

mlrd. EUR. 

Energy support to create €7.5 billion hole in national 
budget | NL Times 

 

https://nltimes.nl/2022/11/14/nearly-13-million-workers-netherlands-struggling-burnout
https://nltimes.nl/2022/11/14/nearly-13-million-workers-netherlands-struggling-burnout
https://nltimes.nl/2022/11/14/nearly-13-million-workers-netherlands-struggling-burnout
https://nltimes.nl/2022/11/14/70-dutch-employers-plan-ditch-work-home-arrangements
https://nltimes.nl/2022/11/14/70-dutch-employers-plan-ditch-work-home-arrangements
https://nltimes.nl/2022/11/14/70-dutch-employers-plan-ditch-work-home-arrangements
https://nltimes.nl/2022/11/15/netherlands-ranked-4th-tech-enabled-country-world
https://nltimes.nl/2022/11/15/netherlands-ranked-4th-tech-enabled-country-world
https://business.gov.nl/running-your-business/environmental-impact/energy/energy-prices-support-for-entrepreneurs/
https://business.gov.nl/running-your-business/environmental-impact/energy/energy-prices-support-for-entrepreneurs/
https://nltimes.nl/2022/11/22/energy-support-create-eu75-billion-hole-national-budget
https://nltimes.nl/2022/11/22/energy-support-create-eu75-billion-hole-national-budget
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Lapkričio 23 d. Dešimtys tūkstančių darbdavių, kurie nuo 2020 m. birželio iki 

rugsėjo pabaigos gavo NL vyriausybės paramą išmokant 

atlyginimus pandemijos laikotarpiu, turi grąžinti dalį arba visus 

pinigus. Kol kas iš 39 000 įmonių reikalaujama grąžinti 1,4 mlrd. 

EUR.  

https://nltimes.nl/2022/11/23/dutch-

government-demanding-repayment-14-billion-

euros-coronavirus-wage-support  

 

Lapkričio 26 d. NL vėl pirmauja pasauliniame negimtakalbių šalių reitinge pagal 

anglų kalbos įgūdžius. Amsterdamas pirmauja pasaulio miestų 

sąraše. Nuo 2011 m., kuomet buvo pradėtas indeksas, olandai nuolat 

yra pirmajame trejete, o nuo 2016 m. užima aukščiausią vietą.Po 

NL 2022 m. seka Singapūras, Austrija, Norvegija ir Danija. 

The Netherlands Remains Global Leader in English 
Skills - NFIA (investinholland.com) 

 

Gruodžio 1 d. NL 2023 m. spalio 1 d. uždraus visų skonių elektronines cigaretes, 

(išskyrus tabako), draudimas taip pat taikomas užpildomoms 

elektroninėms cigaretėms. 

https://nltimes.nl/2022/12/01/dutch-ban-

flavored-e-cigarettes-begin-october-1-tobacco-

flavor-allowed  

 

Gruodžio 2 d. Nors NL Aplinkos ministrė patvirtino, kad nepaisant gėrimų 

pramonės atstovų protestų, nuo 2023 m. sausio 1 d. bus superkamos 

gėrimų ir alaus skardinės, taikant 15 ct. depozitą, NL aukščiausias 

administracinis teismas nusprendė, kad toks sprendimas įsigalios 

nuo 2023 m. balandžio 1 d. 

Deposits on cans delayed after all, April 1 new 
introduction date - DutchNews.nl 

 

 

Parengė: 

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

https://nltimes.nl/2022/11/23/dutch-government-demanding-repayment-14-billion-euros-coronavirus-wage-support
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https://investinholland.com/news/the-netherlands-remains-global-leader-in-english-skills/
https://nltimes.nl/2022/12/01/dutch-ban-flavored-e-cigarettes-begin-october-1-tobacco-flavor-allowed
https://nltimes.nl/2022/12/01/dutch-ban-flavored-e-cigarettes-begin-october-1-tobacco-flavor-allowed
https://nltimes.nl/2022/12/01/dutch-ban-flavored-e-cigarettes-begin-october-1-tobacco-flavor-allowed
https://www.dutchnews.nl/news/2022/12/deposits-on-cans-delayed-after-all-april-1-new-introduction-date/
https://www.dutchnews.nl/news/2022/12/deposits-on-cans-delayed-after-all-april-1-new-introduction-date/
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