LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA NYDERLANDŲ KARALYSTĖJE
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2020 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 18 d.
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Lietuvos eksportuotojams aktuali informacija
Aktuali informacija apie prekybos su JK
pasikeitimus nuo 2021 m. sausio, ypač aktualu
pervežėjams, dirbantiems su Roterdamo ar kitais
Nyderlandų uostais.
Gruodžio 15 d.
Nyderlanduose iki sausio 19 d. įvestos griežtos
kovos prieš Covid-19 plitimą priemonės. Plačiau
apie ribojimus ir paramą verslui.
Gruodžio 17 d.
Informacija apie tai, kaip NL logistikos sektorius
ruošiasi Brexit
DATA

INFORMACIJOS ŠALTINIS

PASTABOS

www.getreadyforbrexit.eu

https://nltimes.nl/2020/12/15/full-list-vitalprofessions-essential-stores-netherlandslockdown
https://investinholland.com/news/keep-itmoving-how-the-dutch-logistics-sector-isready-for-brexit/

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
Lapkričio 28 d.
Sausio mėn. Amsterdame duris atvers pirmasis https://nltimes.nl/2020/11/28/first-veganprekybos centras, skirtas veganams.
supermarket-netherlands-openingamsterdam-january
Lapkritis
Sukurtas tinklapis, skirtas atvykstantiesiems dirbti į https://www.workinnl.nl/en/default.aspx
Nyderlandus – jame pateikiama daug aktualios
informacijos – nuo registracijos atvykus iki
pagalbos atleidimo iš darbo atveju
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Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
Gruodžio 7 d.
NL vyriausybė steigia 400 mln. vertės paskolų
fondą, į kurį galės kreiptis kelionių agentūros,
siekiančios gražinti klientams pinigus dėl atšauktos
kelionės.
Gruodžio 15 d.
NL rekomenduoja gyventojams susilaikyti nuo
nebūtinų kelionių į užsienį bent iki kovo vidurio.
Gruodžio 8 d.

Gruodžio 16 d.

Gruodžio 17 d.

Gruodžio 18 d.

NL turistinėse apgyvendinimo įstaigose (ypač
kempinguose ir atostogų parkuose) šiais metais
liepą-rugpjūtį užregistruotas rekordinis nakvynių
skaičius.
Kelionių operatoriai TUI ir Corendon kol kas
atšaukė visus skrydžius atostogų kryptimis, įskaitant
suplanuotus Kalėdų ir Naujųjų Metų laikotarpiui.

2020 m. svetingumo sektoriaus apyvarta sumažės
40%, lyginant su 2019 m. Prognozuojama, kad 2021
m. apyvarta bus 20% mažesnė, lyginant su 2019 m.
Vartotojų teisių gynėjai „Consumentenbond“
pristatė naują platformą, kurioje klientai gali pateikti
su kelionėmis susijusius skundus dėl patirtų
nepatogumų/nuostolių pandemijos metu.

https://nltimes.nl/2020/12/07/voucher-bankguarantee-refunds-travelers-canceledpackaged-holidays-report
https://www.dutchnews.nl/news/2020/12/har
d-lockdown-unavoidable-says-dutch-pmruling-out-foreign-travel-until-march/
https://www.cbs.nl/engb/news/2020/50/good-summer-forcampsites-and-holiday-parks-due-todomestic-tourism
https://nltimes.nl/2020/12/17/vacationflights-cancelled-schiphol-gets-busy-covidmeasures
https://www.dutchnews.nl/news/2020/12/trav
el-organisations-scrap-all-holiday-flightsadditional-measures-on-the-cards/
https://nltimes.nl/2020/12/17/hospitalityindustry-will-continue-suffer-throughout2021
https://nltimes.nl/2020/12/18/consumergroup-collecting-pandemic-relatedcomplaints-travel-providers

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
Gruodžio 18 d.
„Philips“ už 3 mlrd. EUR perima JAV medicininės https://www.dutchnews.nl/news/2020/12/phil
diagnostikos įmonę „TeleMetry“,
ips-takes-over-us-remote-heart-monitoring1

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

2

firm-telemetry-for-e3bn/
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
Gruodžio 4 d.
Atlikta galimybių studija apie vėjo energetikos
augimo galimybes Šiaurės jūroje ir vėjo energetikos
įtaką nacionalinei energetikos sistemai po 2030 m.
(siekiant energetinio tvarumo)
Gruodžio 10 d.

https://www.government.nl/ministries/minist
ry-of-economic-affairs-and-climatepolicy/news/2020/12/04/north-sea-energyoutlook-establishes-framework-conditionsfor-future-growth-of-offshore-wind-energy
Bandymai rasti privatų finansavimą naujam https://www.dutchnews.nl/news/2020/12/pri
branduoliniam reaktoriui, kuris būtų skirtas vate-finance-steers-clear-of-petten-medicalmedicininių izotopų gamybai, nepavyko. Naujas isotope-project/
reaktorius būtų statomas vietoje dabartinio, kuris
turėtų būti uždarytas 2025 m. Vyriausybė į naujo
reaktoriaus statybas jau investavo 148 mln. EUR

Bendra ekonominė informacija
Gruodžio 1 d.
Ekonominio
bendradarbiavimo
ir
plėtros
organizacijos (EBPO) duomenimis, 2020 m. dėl
pandemijos NL ekonomikai susitraukus 4,6%, kitais
metais prognozuojamas nedidelis augimas - 0,8%.
Lūkesčiai kiek niūresni nei birželį, kai ekonomistai
tikėjosi, kad NL ekonomika 2021 m. augs 6,6%.
Gruodžio 15 d.
2020 m. trečiąjį ketvirtį NL paslaugų eksportas
sudarė 55,6 mlrd. EUR. Tai 11% mažiau nei tą patį
ketvirtį pernai. Paslaugų importas buvo 51,8 mlrd.
EUR, tai yra 16% mažiau nei pernai. Prekybos
paslaugomis sumažėjimas per trečiąjį ketvirtį buvo
šiek tiek mažesnis nei antrąjį ketvirtį.
Gruodžio 16 d.
Kasmetinėje Pasaulio ekonomikos forumo (WEF)
globalaus konkurencingumo ataskaitoje Nyderlandai
vertinami kaip esantys itin geroje pozicijoje greitai
ekonomiškai atsigauti po Covid-19 krizės, šaliai

https://nltimes.nl/2020/12/01/dutcheconomy-recover-somewhat-covid-blownext-year-oecd

https://www.cbs.nl/engb/news/2020/51/service-exports-down-by11-percent-in-q3

https://investinholland.com/news/thenetherlands-in-top-of-wef-globalcompetitiveness-report-2020/
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skiriama 4-oji vieta reitinge.
Kita ekonominiam bendradarbiavimui aktuali informacija
Lapkričio 30 d.
Groningenas
išrinktas
sveikiausiu
Nyderlanduose
Lapkričio 30 d.

Gruodžio 9 d.

Gruodžio 10 d.

Gruodžio 10 d.

Gruodžio 14 d.
Gruodžio 14 d.

Gruodžio 17 d.

miestu https://nltimes.nl/2020/11/30/groningenhealthiest-city-netherlands-zaanstadrotterdam-least-healthy
ABN Amro, siekdamas tapti tvaresne ir aplinkai https://nltimes.nl/2020/11/30/abn-amrodraugiškesne įmone, per artimiausius metus planuoja scrap-2700-jobs
atsisakyti 2700 darbuotojų arba 15 % visų
darbuotojų.
Nyderlandai vėl užėmė pirmąją vietą pagal „DHL https://investinholland.com/news/theGlobal Connectedness Index 2020“ (GCI). Indeksas netherlands-is-1-again-in-dhl-globalstebi tarptautinius prekybos, kapitalo, informacijos ir connectedness-index-2020/
žmonių srautus 169 šalyse ir teritorijose.
Tabako gamintojai masiškai mokėjo prekybos https://nltimes.nl/2020/12/10/tobaccocentrams, kad jie kuo geriau pozicionuotų jų producers-paying-supermarkets-displaygaminius, o parduotuvėms skyrė premijas už savo products
produktų pardavimą, praneša NL maisto ir vartojimo
produktų saugos tarnyba NVWA.
Per pirmuosius 10 šių metų mėnesius NL pagamintų https://www.cbs.nl/enprekių eksportas į JK siekė 14,5 mlrd. EUR. Tai yra gb/news/2020/50/domestic-exports-to-the17% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
united-kingdom-down-by-17-percent
Šiais metais žmonių, besinaudojančių NL traukinių https://nltimes.nl/2020/12/14/trainsistema, skaičius nukrito daugiau nei per pusę.
passenger-numbers-dropped-half-year
Per pirmuosius tris 2020 m. ketvirčius eksportas į https://www.cbs.nl/enLenkiją išaugo 4%, palyginti su praėjusiais metais. gb/news/2020/50/exports-to-polandPer visus 2019 m. NL eksportavo į Lenkiją 13,5 generate-over-5-billion-euros
mlrd. EUR vertės prekių ir 3,3 mlrd. EUR vertės
paslaugų. NL įmonės iš šio eksporto uždirbo beveik
5,3 mlrd. EUR.
Nyderlandų prekybos tinklą HEMA už 440 mln. https://nltimes.nl/2020/12/17/hemaEUR įsigijo Jumbo prekybos tinklo savininkai Van acquisition-finalized-eu440-million-deal
4

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