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- Daugiau kaip 13 tūkst. įmonių, nuo 2020 m. balandžio iki 2021 m. kovo gavusių vyriausybės paramą 

dėl pandemijos, galiausiai užsidarė. Tai daugiau nei 2 proc. iš 586 tūkst. įmonių, pasinaudojusių 

valstybės parama. 

- Finansų ministerija pranešė, kad 7 iš 10 bendrovių, kurios praėjusiais metais kreipėsi dėl 

vyriausybės paramos darbo užmokesčiui, sekėsi geriau nei tikėtasi, ir jie turės grąžinti dalį arba visus 

gautus pinigus. Skaičiuojama, kad bus grąžinta apie 4,2 mlrd. EUR. 

- Nuo liepos 1 d. įsigalioja naujas prekybos alkoholiu reglamentavimas: parduotuvėse ir baruose 

nuolaida alkoholiniams gėrimams negali viršyti 25 proc., draudžiama prekyba stipriaisiais 

alkoholiniais gėrimais internetu, numatytos nepilnamečių atgrasymo nuo alkoholio vartojimo 

priemonės. 

- Amsterdame, Utrechte, Roterdame ir Eindhovene išaugo laisvų prekybos vietų skaičius. Pavyzdžiui, 

nuomos kaina už kvadratinį metrą patraukliausiose Amsterdamo vietose nukrito nuo 2700 iki 2250 

EUR. 

- Nekilnojamojo turto kainos Nyderlanduose toliau auga – antrąjį šių metų ketvirtį už gyvenamąjį 

būstą mokėta 20 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. 

- Nyderlandų mokėjimų bendrovė „Mollie“ tapo viena didžiausių žaidėjų Europoje po to, kai per 

naują finansavimo etapą buvo surinkta 665 mln. EUR, o įmonės vertė pakilo iki 6,5 mlrd. JAV dol. 

- Ranka-robotas (11 m. ilgio), kurią sukonstravo bendrovė Leidene, praėjus 35 m. po jos pirmojo 

projekto, netrukus bus perkelta į tarptautinę kosminę stotį ISS, kur atliks sunkių objektų perkėlimus. 

Projekto kaina- 360 mln. EUR, iš jų 235 mln. EUR padengė Nyderlandai. 

- Nyderlandai yra tarp šalių, kurių gyventojai už internetą moka daugiausiai Europoje (vidutiniškai 

41 EUR/mėn.). Pigiausiais internetas – Ispanijoje. 

- Nyderlandų centrinis bankas paragino bankus, vyriausybę ir kitas agentūras užtikrinti, kad grynieji 

pinigai liktų lengvai prieinami bent ateinančius 5 m., nes grynųjų pinigų naudojimas šalyje toliau 

mažėja ir tai gali tapti problema, sutrikus elektroninėms mokėjimo sistemos. 

- Midijų sezono metu olandai suvalgo apie 10 mln. kg vietoje augintų midijų. Apie 65 proc. viso 

midijų derliaus eksportuojama į Belgiją, Prancūziją. Dažniausiai jas valgo vyresni nei 50 m. žmonės.  

- „Philips“ iš apyvartos atšaukia nuo 3 iki 4 mln. miego ir kvėpavimo priežiūros prietaisų dėl galimo 

pavojaus sveikatai. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Nyderlanduose informaciją. 
 


