
1 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 

 

2022 m. gruodžio 7 – 2023 m. sausio 2 d. 

 

 

DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija 

Gruodžio 22 d. NL pramonė jaučia augančią JAV konkurenciją – JAV pramonei 

pasitarnauja žemesnės dujų kainos ir milijardinė Vašingtono 

pagalba. „Dujų kainos JAV yra nuo 5 iki 10 kartų pigesnės“, – sakė 

NL chemijos pramonės karališkosios asociacijos (VNCI), 

vienijančios 380 įmonių, pirmininkas Paul de Krom. Pirmą kartą 

cheminių medžiagų importas iš JAV viršija Europos eksportą. 

https://www.vnci.nl/nieuws/nieuwsbericht/de-

telegraaf-alarm-om-vertrek-industrie-uit-europa  

 

    

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

    

    

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

Gruodžio 10 d. Pasak Prekybos rūmų, pastaruoju metu bankrutuoja daugiau mažų 

ir vidutinių įmonių nei metais anksčiau. Labiausiai šiuo metu 

klestintis sektorius NL yra apsaugos paslaugas teikiančios įmonės. 

Nuo praėjusių metų privačių saugos įmonių skaičius išaugo nuo 

6528 iki 9224.  

https://nltimes.nl/2022/12/10/small-mid-sized-

dutch-businesses-go-bust  

 

Sausio 2 d. Vis daugiau prekyba internetu užsiimančių įmonių planuoja 

peržiūrėti savo prekių grąžinimo politiką, atsisakant nemokamo 

prekių grąžinimo. Tokį žingsnį skatina siuntimo ir pakavimo kainų 

augimas ir didesnis procentas grąžinamų prekių. 

https://www.dutchnews.nl/news/2023/01/online

-retailers-are-phasing-out-free-postage-and-

returns-fd/  

 

    

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

Gruodžio 21 d. 2022 m. III ketv. NL gyventojai, keliaudami užsienyje, išleido 

daugiau nei 8,4 mlrd. EUR. Tai 9% daugiau nei 2019 m. vasarą. Ir 

atvirkščiai, atvykusieji iš užsienio per praėjusią vasarą 

https://www.cbs.nl/en-

gb/news/2022/51/foreign-spending-by-dutch-

travellers-higher-than-pre-pandemic  
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lankydamiesi NL išleido beveik 4,8 mlrd. EUR - beveik 4% mažiau 

nei 2019 m. vasarą. 

Gruodžio 24 d. 2021 m. NL muziejuose lankytojų skaičius toliau mažėjo. Centrinis 

statistikos biuras (CBS) suskaičiavo, kad 2021 metais muziejai 

pritraukė 12,3 mln. lankytojų, t.y. 2 mln. mažiau nei 2020 m. 

Palyginti su 2019 m., muziejų lankomumas sumažėjo 64%. 

https://nltimes.nl/2022/12/24/2-million-fewer-

museum-visitors-2021-compared-2020  

 

Gruodžio 27 d. „European Sleeper“ naktinio traukinio maršrutas, jungiantis 

Briuselį ir Berlyną, kurio sustojimai yra Amsterdame, Hagoje ir 

Roterdame, keleivių vežimą oficialiai pradės gegužės 25 d. Pirmą 

kartą apie tokį planuojamą maršrutą paskelbta 2021 m. pabaigoje, 

paslauga vėlavo maždaug metus. 

https://nltimes.nl/2022/12/27/new-brussels-

amsterdam-berlin-night-train-launch-may-25  

 

    

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

Gruodžio 13 d. Nepaisant neramių laikų, Amsterdamo startuoliuose toliau 

kuriamos darbo vietos. Amsterdamo startuoliuose (home-grown) 

sukurta daugiau nei 49 000 darbo vietų mieste (2021 m. šis skaičius 

siekė 45,5 tūkst.), čia veikiančių daugiau nei 260 startuolių, sukuria 

dar 23 500 darbo vietų. Visa ekosistema yra atsakinga už maždaug 

72 000 darbo vietų. 

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

-and-insights/news/2022/amsterdam-startups-

employ-more-than-ever  

 

Gruodžio 30 d. NL gyventojai 2022 m. pervedė rekordinę pinigų sumą naudodami 

mokėjimo programėlę Tikkie. Pasak ABN AMRO banko, 

naudojant Tikkie buvo atlikta 130 mln. mokėjimų, kurių bendra 

vertė – 5,5 mlrd. eurų. 2021 m. NL gyventojai sumokėjo 4,2 mlrd. 

EUR per 100 mln. tikkių. 

https://nltimes.nl/2022/12/30/dutch-consumers-

transferred-record-amount-via-tikkie-2022  

 

    

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

Gruodžio 15 d. 2022 m. II ketv. bendras įvežamų ir išvežamų krovinių kiekis į ir iš 

NL jūrų uostų išaugo iki beveik 152 mln. tonų. Tai 2,5% daugiau 

nei tą patį 2021 m. ketvirtį. Ypač išaugo gaunami žalios naftos ir 

anglies kroviniai. 21,2% visos atplukdomos anglies buvo iš Rusijos. 

2021 m. tą patį ketvirtį - 40,2%. Palyginti su 2021 m. II ketvirčiu, 

daugiau anglies gauta iš Australijos (+58 proc.) ir JAV (+77 proc.). 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/50/more-

crude-oil-and-coal-shipments-in-q2-fewer-

from-russia  

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 
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Išvežamų konteinerių skaičius sumažėjo 14,1%. Bendra konteinerių 

apyvarta į Rusiją ir iš jos 2022 m. antrąjį ketvirtį sumažėjo iki 223 

tūkst. tonų. Tai 91% mažiau, palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų 

ketvirčiu. 2021 metais iš Rusijos iškrautuose konteineriuose 

daugiausia buvo mediena, popierius ir kartonas. 

Gruodžio 15 d. Šiaurės Bundo forumo Šanchajuje metu, Roterdamo uostas ir 

Šanchajaus uostas atnaujino 2005 m. pasirašytą Supratimo 

memorandumą, tam, kad sustiprintų uostų dvynių 

bendradarbiavimą (saugant aplinką ir efektyvinant uosto darbą). 

https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-

press-releases/ports-of-rotterdam-and-

shanghai-renew-cooperation  

 

Gruodžio 23 d. NL Centrinio banko (DNB) vadovas K. Knot sako, kad Europos 

centrinio banko dar laukia ilgas kelias kovojant su infliacija ir 2,5% 

palūkanų norma tėra pusiaukelė. Jis taip pat sakė tikintis, kad NL 

darbdaviai dar gali kelti atlyginimus vidutiniškai 5-7%, bet ne tiek, 

kad kompensuotų infliaciją, nes toks kompensavimas tik toliau 

didintų infliaciją. 

https://www.dnb.nl/en/current-economic-

issues/the-state-of-the-dutch-economy/   

 

Gruodžio 28 d. NL 2022 m. pagamino beveik šeštadaliu daugiau atsinaujinančios 

energijos nei 2021 m. ir sutaupė apie 1,6 mlrd. m2 dujų. 2022 m. 

saulės baterijų skaičius buvo ketvirtadaliu didesnis nei pernai. 

Dabar NL yra 2 mln. namų su saulės baterijomis, palyginti su 1,5 

mln. pernai. 2022 m. buvo ir daugiau saulėtų dienų, todėl saulės 

baterijos pagamino 40% daugiau elektros energijos. Vėjo energija 

išaugo 17%. Vėjo turbinų buvo daugiau, bet ir šiek tiek daugiau vėjo 

nei 2021 m. Šiuo metu 41% NL sunaudojamos energijos 

pagaminama tvariai, palyginti su praėjusiais metais, kai tai sudarė 

tik trečdalį visos elektros energijos. NL elektra sudaro 20 procentų 

suvartojamos energijos, tačiau ši dalis didės. 

https://nltimes.nl/2022/12/28/netherlands-

generated-15-percent-sustainable-energy-year  

 

Sausio 2 d.  Dujų megavatvalandės kaina Amsterdamo biržoje sausio 2 d. rytą 

nukrito iki 70,30 euro. Paskutinį kartą Europos dujos tokia žema 

kaina buvo 2022 metų vasarį, prieš prasidedant karui Ukrainoje. 

Vėliau tą pačią dieną dujų kaina vėl pakilo iki 73 eurų. 

https://nltimes.nl/2023/01/02/gas-prices-fall-

europe-amsterdam-trading-kicks-2023  
 

    

Bendra ekonominė informacija 
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Gruodžio 16 d. Rabobank ekonomistai skaičiuoja, kad 2023 m. kainos kils dar apie 

4,2%, o 2024 m. - 5,9% (jei bus atsisakyta paramos energijos 

sąskaitoms). Ekonomikos augimas bus minimalus - 2023 m. - 0,6%, 

o 2024 m. 1%. Nedarbo lygis išaugs ribotai, išliks istoriškai žemas 

- 2023 m. 4,1%, o 2024 m. – 4,5%. 

https://www.rabobank.com/knowledge/d01133

2319-dutch-economy-two-years-of-muddling-

through-expected  

 

Gruodžio 19 d. 2022 m. NL žemės ūkio sektorius gavo 1,9% daugiau pajamų nei 

2021 m. Tuo pat metu gyvulininkystės produkcija šiek tiek 

sumažėjo (-0,7%), o derliaus apimtys sumažėjo gana smarkiai – -

3,4%. Vidutiniškai didėjo žemės ūkio produkcijos kainos ir 

gamybos sąnaudos. 

https://www.cbs.nl/en-

gb/news/2022/51/slightly-higher-agricultural-

income-in-2022  

 

    

Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija 

Gruodžio 10 d. Grupė stambių darbdavių NL nori, kad iki šio dešimtmečio 

pabaigos visos verslo kelionės į Londoną būtų vykdomos 

traukiniais. Tam į tvarkaraštį reikia įtraukti daugiau reisų. 70 

darbdavių susivienijo pavadinimu Coalitie Anders Reizen, kuris 

išvertus reiškia Koaliciją už kitokias keliones. 

https://nltimes.nl/2022/12/10/large-employers-

insist-workers-take-trains-planes-business-

trips-london  

 

Gruodžio 14 d. 2021 metais į NL žvejybos uostus iš jūros atgabenta 443,5 mln. kg. 

žuvies. Tai 17% daugiau nei praėjusiais metais. 2021 m. pamažu 

didėjo, o 2022 m. vasarą pakilo iki rekordinio lygio. 

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/50/more-

fish-landings-at-domestic-ports-in-2021  

 

Gruodžio 20 d. Olandiškam vynui, gaminamam iš trijų vynuogynų 

Achterhoek/Betuwe Rivierenland vietovėje, bus suteiktas ES 

saugomas statusas, įtraukiant į 1600 kitų Europos vynų sąrašą. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/12/fruity

-dutch-wine-to-join-eu-protected-status-list/  

 

Gruodžio 29 d. Trumpas sąvadas pokyčių Nyderlandų sveikatos apsaugos, 

gyvenamojo būsto, minimalaus atlyginimo, aplinkosaugos, 

kelionių, darbo ir pajamų srityse nuo 2023 m.   

https://www.dutchnews.nl/news/2022/12/what-

changes-in-2023-heres-what-you-need-to-

know/  

 

Gruodžio 30 d. Trys dideli NL bankai 2022 m. uždarė iš viso 102 filialus. 2022 m. 

pradžioje ABN Amro turėjo 77 filialus, o dabar – tik 27. ING 

sumažino savo filialų tinklą nuo 88 iki 57, o Rabobank uždarė 21 

biurą ir dabar turi 136. 

https://www.dutchnews.nl/news/2022/12/the-

big-three-dutch-banks-closed-102-branches-

this-year/  

 

Sausio 2 d. Nauji „Kia“ automobiliai 2022 m. buvo populiariausias Nyderlandų 

vartotojų pasirinkimas. Tai pirmas kartas per 17 metų, kai 

„Volkswagen“ nebuvo pirmaujantis prekės ženklas šalyje. NL 2022 

m. užregistruoti 30 036 “Kia” automobiliai arba 9,6% visų naujų 

https://nltimes.nl/2023/01/02/kia-beats-

volkswagen-take-top-spot-popular-car-brand-

netherlands  
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automobilių. 2022 m. NL buvo užregistruoti 312 129 nauji lengvieji 

automobiliai – 3,2% mažiau nei praėjusiais metais. 

 

Parengė: 

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

mailto:giedre.gelezeviciene@urm.lt

