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DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 
APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

12-30 Airijos oro linijų bendrovė „Ryanair“ dėl besitęsiančios 
koronaviruso pandemijos nuo sausio 10 d. laikinai 
nutraukė 28 iš 59 skrydžių iš Danijos. Daugiausia įtakos 
tai turės skrydžiams iš Bilundo, Olborgo ir Orhuso oro 
uostų Jutlandijoje, taip pat paveiks skrydžius iš 
Kopenhagos į Boną-Kelną Vokietijoje ir Liverpulį JK. 

Popular airline cancels almost 
half of its Danish routes 

 

01-12 AirlineRatings.com, vienintelė pasaulyje oro linijų saugos 
ir produktų reitingų svetainė paskelbė, kad oro linijos 
SAS – saugiausių oro linijų pasaulyje 20-uke. 

SAS among the safest airlines in 
the world 

 

01-13 Danija – 4 vietoje pagal „Henley Passport Index“: su 
danišku pasu galima be vizos galima patekti į 188 
pasaulio šalis. 

Denmark 4th on global passport 
ranking – Japan leads the way 

 

01-26 Paskelbtoje 2022–2024 m. makroekonominėje 
prognozėje bankas „Íslandsbanki“ prognozuoja, kad šiais 
metais Islandiją aplankys 1,1–1,2 mln. užsienio turistų. 

Expecting 1.1-1.2 Million Tourists 
This Year 
 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

01-24 Danijos technikos universitetas (DTU) dalyvauja 
dviejuose naujuose projektuose, inicijuotuose sukurti 
naują skanių augalinės kilmės baltymų maisto 
kategoriją. Projektų, finansuojamų iš Novo Nordisk 
fondo, metu bus siekiama sukurti visiškai naują klimatui 
nekenksmingo augalinio maisto kategoriją ir rapsų 
baltymus atitinkamai paversti pašarų maistu, taip 
plėtojant naujus tvarius maisto šaltinius. 

Bioengineering tomorrows’ 
sustainable plant-based food 

 

01-24 Šiaurės šalių mitybos tyrėjai ir Danijos vėžio draugijos 
mokslininkai atliko tyrimą, parodantį, kaip geriausiai 
rasti aplinkai nekenksmingų alternatyvų gyvūniniams 
baltymams, kuriuos paprastai vartojame mėsos ir pieno 
produktų pavidalu. 

Whole grains as part of a 
sustainable future 

 

01-31 Danijos įmonė Lyras A/S sukūrė novatorišką ir 
ekologišką alternatyvą įprastiniam pasterizavimo 
metodui. Naudodamas UV šviesą, Lyras gali sumažinti su 
pasterizavimu susietas energijos sąnaudas daugiau nei 
90%, pagerinti gaminių kokybę ir supaprastinti gamybą. 

UV technology to reduce energy 
consumption in food 
pasteurisation by more than 90% 

 

01-19 Leo Pharma, trečia pagal dydį Danijos farmacijos įmonė, Leo Pharma will close 1000 jobs  

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 



paskelbė apie planus per ateinančius trejus metus 
atleisti 1000 darbuotojų, kaip dalį išlaidų mažinimo 
programos, kad įmonė taptų konkurencingesnė. 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

01-12 Naujoje Danijos žvalgybos (PET) ataskaitoje Rusija 
įvardijama kaip didžiausia grėsmė Danijai, taip pat 
teigiama, kad užsienio žvalgybos tarnybos, įskaitant iš 
Kinijos ir Irano, bandė užmegzti ryšius su studentais, 
mokslininkais ir įmonėmis, kad gautų informacijos apie 
Danijos technologijas ir tyrimus. Manoma, kad Kinija 
dėjo „dideles pastangas“, kad įsisavintų Danijos 
technologijas, ir yra pasirengusi „nueiti toli“, kad gautų 
informacijos tokiose srityse kaip dirbtinis intelektas, 
kvantinės technologijos ir biotechnologijos. 

China accused of tapping Danish 
technology 

 

Žemės ūkio ir žuvininkystės aktualijos 

12-28 „DTU Mechanical Engineering“ atliktas tyrimas rodo, 
kad dauguma visų maisto pramonės procesų gali būti 
elektrifikuojami, taip ateityje sumažinant visos Danijos 
CO2 išmetimą 2%. 

New research show potential in 
electrification of the food 
industry 

 

01-02 
 

01-10 

Dideliame kalakutų ūkyje Lolande rastas labai 
užkrečiamas paukščių gripas H5N1. Aplink užkrėstą 
fermą su apribojimais įrengiama dešimties kilometrų 
zona, iš kurios negalima išvežti paukščių, paukštienos ir 
kiaušinių. 

Bird flu found: The Danish 
Veterinary and Food 
Administration kills 36,000 
turkeys 
 
100,000 chickens culled in worst 
outbreak of bird flu ever 

 

01-04 „Danish Crown“, didžiausia pasaulyje kiaulienos 
eksportuotoja, priėmė naują „žaliąją“ strategiją ir 
pristatė aštuonis augalinės kilmės produktus su 
naujuoju „Green Butcher“ ženklu. Taip vienas didžiausių 
Danijos maisto tiekėjų sieks prisidėti prie augalinės 
kilmės produktų tiekimo plėtros. Numatoma, kad 
ateinančiais metais alternatyvių baltymų paklausa augs. 

Danish Crown is ready with its 
first plant-based products 
 
 
Danish Crown ready to launch 
plant-based product series 

 

01-05 Klimato kaita, augalinis maistas, apsirūpinimo maistu 
saugumas, naujos technologijos ir padidėjęs 
domėjimasis sveikata – tai tendencijos, kurios, pasireikš 
ir 2022 m. Dabar vartotojai reikalauja maisto ir gėrimų 
produktų, kurie padėtų išspręsti jų problemas – nuo 
asmeninių iki planetinių. 

A glance forward: Looking into 
the global agricultural and food 
sector in 2022 

 

01-12 Maisto perdirbimo įrangos tiekėjas „Carsoe“ pasirašė 
500 mln. DKK (67,2 mln. EUR) sutartį su Rusijos 
žuvininkystės įmone (RFC) dėl tiekimo keturioms 
plaukiojančioms perdirbimo gamykloms. Danijos įmonė 
anksčiau buvo laimėjusi 800 mln. DKK užsakymą 
septynioms laivuose įrengtoms žuvų perdirbimo 
gamykloms. 

Danish company lands million 
order in Russia: ensures close to 
an annual turnover 

 

01-13 19 Danijos žemės ūkio ir maisto pramonės įmonių 
dalyvauja „Gulfood 2022“ parodoje Dubajuje vasario 13-
17 d. 

High-quality food products from 
Denmark at Gulfood 2022 

 



01-17 Bendras 2021 m. sugautas žuvų kiekis Islandijoje – 
daugiau nei 1158 tūkst. tonų, o tai – 13% daugiau nei 
2020 m. 

  

01-20 Danijos audinių augintojai nesitiki, kad pavyks iš naujo 
pradėti veiklą, kai šių metų pabaigoje baigsis šiai 
pramonei taikomi draudimai po to, kai 2020 m. dėl 
koronaviruso teko išnaikinti maždaug 17 milijonų 
audinių. Audinių augintojų asociacija teigia, kad šie 
drastiški veiksmai greičiausiai visam laikui uždarė 
pelningą pramonę. 

Billions in play - no mink 
breeders have yet sought to 
reopen 

 

02-03 Islandijos Jūrų ir gėlo vandens tyrimų instituto (MFRI) 
atlikti matavimai rodo, kad Islandijai teks sumažinti 
stintų žvejybos kvotą beveik 100 000 tonų.  
 
Sausio mėn, viduryje Islandijos žvejai jau reiškė 
nepasitenkinimą sumažintomis menkių žvejybos 
kvotomis nuo 10 000 iki 8 500 tūkst. tonų.  

Reduction of Capelin Quota May 
Be Necessary 

 

Energetikos aktualijos 
01-03 „Žaliųjų automobilių“ pardavimai pasiekė aukščiausią 

lygį: 56% visų gruodžio mėnesį parduotų transporto 
priemonių buvo elektrinės arba hibridinės, palyginus su 
45% praėjusį mėnesį. Danijos automobilių importuotojų 
asociacija teigia, kad 2021-ieji buvo proveržio metai 
elektromobilių pardavimui, tikimasi, kad 2022-ieji bus 
dar geresni. 

Motorists go green 
 

 

01-03 Vyriausybė siekia, kad iki 2030 m. visuose vidaus 
skrydžiuose nebūtų naudojamas iškastinis kuras. Savo 
naujametinėje kalboje tautai ministrė pirmininkė Mette 
Frederiksen pabrėžė norinti „skraidinti ekologiškai“. 
Nors konkrečių sprendimų, kaip tą padaryti, dar nėra, 
pirmasis „žaliasis“ skrydis turėtų įvykti ne vėliau kaip 
2025 m. 
 
Vyriausybė taip pat spalį pranešė, kad svarsto Socialistų 
liaudies partijos (SF) pasiūlymą, pagal kurį tolimųjų 
skrydžių bilietams būtų taikomas 700 DKK, vidutinių 
atstumų – 300 DKK, o vidaus skrydžiams – 100 DKK 
ekologinis mokestis. 

All domestic flights green by 
2030 

 

01-03 Socialliberalai (Radikalė) tikisi, kad numatomas 
kvalifikuotų darbuotojų pritraukimo į Daniją proceso 
lengvinimas paskatins ir diskusijas apie minimalaus 
atlyginimo mažinimo reikalavimą. Šiuo metu kiekvienas 
ne ES darbuotojas, norintis gauti darbo leidimą šalyje, 
šiuo metu turi pateikti garantiją, kad jam bus pasiūlytas 
darbas, už kurį mokama mažiausiai 36 000 DKK (5 500 
USD) per mėnesį – abi partijos pasiūlė sumažinti skaičių 
iki 30 000 DKK (4600 USD). 

Parties call for cuts in minimum 
salary requirement for non-EU 
workers 
 

 

01-05 Danijos Šiaurėje esantis Hanstholm uostas siekia tapti 
pirmuoju Europoje CO2 neutraliu žvejybos uostu.  
Procese dalyvauja Danijos atsinaujinančios energijos 

Danish port aims to become 
Europe’s first CO2-neutral fishing 
port 

 



vystytoja „European Energy“, kuri be saulės ir vėjo 
energijos jėgainių įrengimo, taip svarstoma apie 
„Power-to-X“ gamyklos steigimą, kuri gamins ir e-
metanolį, ir vandenilį – abu jie gali būti naudojami 
„žaliajai“ logistikai. 

01-10 Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė 45 mln. EUR 
paskolos sutartį su Danijos technologijų tiekėju Haldor 
Topsøe, kad „remtų bendrovės investicijas į mokslinius 
tyrimus ir plėtrą į novatoriškas ekologiškas vandenilio 
technologijas, kad būtų paspartintas perėjimas  prie 
žaliosios energijos“. 

Haldor Topsøe enters into an 
agreement for DKK 45 million. 
EUR from the European 
Investment Bank to promote 
green energy conversion 

 

01-11 Organizacija „Danish Shipping“ pradėjo naują strategiją, 
kuria siekiama paspartinti pasaulinį perėjimą prie 
ekologiškos laivybos. Siekiama, kad Danijos laivybos 
bendrovės iki 2050 m. būtų neutralios klimatui. 

Danish Shipping lays out new 
green transition strategy 

 
 

01-14 Laivybos milžinė AP Moller-Maersk paankstino tikslą 10 
metų tapti nulinės emisijos įmone: turėjusi tokį tikslą iki 
2050 m. šią savaitę „Maersk“ paankstinti terminą 
dešimtmečiu. Bendrovė taip pat sieks iki 2030 m. 50 % 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir 70% sumažinti 
absoliučią emisiją. Taip pat laivybos įmonė investuos į 
natūralaus klimato sprendimus, kurie padės iki 2030 m. 
sumažinti CO2 išmetimą maždaug penkiais milijonais 
tonų per metus. 
Praėjusiais metais „Maersk“ paskelbė apie savo ketinimą 
iki 2023 metų eksploatuoti anglies dvideginio 
neišskiriantį lainerį. 

Shipping giant Maersk moves 
net-zero target forward 10 years 
 
 
Maersk and Danish Shipping 
speed up race to net zero 

 

01-17 Islandijos Infrastruktūros ministras Sigurdur Ingi 
Johannsson teigia, kad norint pasiekti tikslą tapti 
klimatui neutralia šalimi iki 2040 m. ir tapti pirmąja 
valstybe, visiškai nepriklausoma nuo iškastinio kuro, kaip 
Islandija buvo numačiusi Vyriausybės koaliciniame 
susitarime, reikia padidinti energijos gamybą 50 proc.  

  

01-17 Trys privačios Islandijos įmonės pasirašė konsultavimo 
sutartis su Islandijos miškų tarnyba, kad galėtų 
apželdinti mišku savo valdomas teritorijas, siekiant 
kompensuoti įmonių išmetamo anglies dioksido kiekį. 

  

01-18 2029 m. Orhuse iškils didžiausia ES geoterminio 
centralizuoto šildymo jėgainė. Ją irengs Danijos 
geoterminio šildymo įmonė „Innargi“, 
bendradarbiaudama su vietiniu centralizuoto šilumos 
tiekimo tiekėju „AffaldVarme Aaarhus“. 

Aarhus announces EU’s largest 
geothermal district heating 
system 

 

01-19 Trys Danijos įmonės patenka į ekologiškiausių pasaulio 
įmonių indekso „Corporate Knights“ dešimtuką. Vėjo 
energijos milžinė „Vestas“ yra tvariausia pasaulio įmonė, 
antroje vietoje – Chr. Hansen – pasaulinė biomokslų 
įmonė, kurianti natūralius sprendimus maisto, mitybos, 
farmacijos ir žemės ūkio pramonei. „Ørsted“ – septinta, 
ir įtvirtina savo, kaip tvariausios pasaulyje energetikos 
bendrovės, poziciją. Kitos Danijos įmonės reitinge – 

Danish companies high on 
‘world’s greenest’ list 
 
 
Three Danish firms amongst the 
globe’s 10 most sustainable 

 



Novozymes (35) ir Coloplast (83). 
01-20 Klimato ir energetikos ministerija pradėjo 

bendradarbiavimą su JAV Virdžinijos valstija dėl 
planuojamo didžiausio pasaulyje vėjo jėgainių parko 
steigimo jūroje. Valstija steigia didžiausią pasaulyje tokio 
tipo vėjo jėgainių parką, kurio galia bus 2,6 gigavato. 
Tikimasi, kad jis bus baigtas iki 2026 m. Virdžinijos 
švarios ekonomikos įstatyme nustatytas tikslas, pagal 
kurį Virdžinija iki 2045 m. turi turėti 100 procentų 
švarios energijos. 

Denmark inks big wind energy 
agreement in the US 

 

01-27 „Vestas“ akcijos pabrango beveik 6 proc. Dėl sunkumų 
bendrovė kaltina 2021 m. įvykusią į įmonę nukreiptą 
kibernetinę ataką. „Vestas“ teigia, kad „tiekimo 
grandinės ir pelningumo problemos vėjo turbinų 
pramonėje išliks artimiausiu metu, nes žaliosios 
energijos pramonė susiduria su „sudėtingais laikais“. 

Wind energy giant facing 
‘challenging times’ 

 

01-27 Danijos mokesčių inspekcijos SKAT užsakymu atliktas 
mokslininkų tyrimas rodo, kad įkraunami hibridiniai 
automobiliai išmeta daug daugiau CO2, nei leidžia SKAT 
normatyvai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad daugelis 
įkraunamų transporto priemonių naudoja beveik tiek 
pat benzino, kiek ir „įprasti“ automobiliai. 

Green hybrid cars are big CO2 
emitters 

 

01-31 JAV perspėjo, kad dujotiekio „Nord Stream 2“ tarp 
Rusijos ir Vokietijos statymo procesas nepajudės, jei 
Rusija įsiveržs į Ukrainą. JAV valstybės departamento 
atstovas spaudai Nedas Price'as praėjusią savaitę sakė: 
„Pasakysiu aiškiai: jei Rusija vienaip ar kitaip užpuls 
Ukrainą, „Nord Stream 2“ nejudės į priekį. Į specifiką 
nesileisiu. Dirbsime su Vokietija, siekdami užtikrinti, kad 
jis nejudėtų į priekį. „Nord Stream 2“ eina per Danijos 
teritorinius vandenis Baltijos jūroje, netoli Bornholmo 
salos. 2011 metais centro dešinės vyriausybė, 
vadovaujama liberalų (Venstre), be problemų patvirtino 
„Nord Stream 1“, tačiau „Nord Stream 2“ tapo 
nuolatiniu galvos skausmu po to, kai JAV įvedė sankcijas 
visoms jo statyboje dalyvaujančioms Vakarų 
bendrovėms. 

U.S. threatens to block Nord 
Stream 2 pipeline 

 

02-02 Danija ir dar šešios šalys atmetė ES pateiktą planą 
skraidyti ekologiškiau kaip „neambicingą“. Austrija, 
Danija, Suomija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai 
ir Švedija teigia, kad nors planas reikalauti, kad aviacijos 
sektorius naudotų tvaresnius degalus yra labai 
reikalingas, ES taip pat turėtų leisti šalims eiti 
ambicingesniu keliu toliau. Danijos klimato ministras 
Danas Jorgensenas sakė, kad ekstremalioji klimato kaita 
reikalauja „drąsesnių veiksmų“ nei ES pasiūlymas, kuris 
neatitinka Danijos įsipareigojimo iki 2030 metų 
užtikrinti, kad vidaus skrydžiuose nebūtų iškastinio kuro. 

Climate Minister demands 
‘bolder EU action’ on aviation 

 

02-01 Danijos vyriausybė pristatė naują užsienio politikos ir 
saugumo strategiją. Vertybės, saugumas, klimatas, 

Government presents new 
foreign and security policy 

 



migracija ir ekonomika – penki pagrindiniai principai, 
sudarantys naujos Danijos užsienio ir saugumo 
strategijos pamatą. 

strategy 

02-02 2021 m. pristatytas didžiausias Danijos istorijoje 
infrastruktūros gerinimo planas anonsuotas kaip 
„žalias“, tačiau paskelbti įtarimai, nuslėpus tikruosius 
numatomus CO2 išmetimo skaičius. 

Emission omission: 
Transportation minister in hot 
water 

 

Bendra ekonominė informacija 

12-23 Priimtas ES ir JK prekybos susitarimas dėl žvejybos 
kvotų: pagal jo sąlygas 25 % ES žvejybos teisių JK 
vandenyse 2021–2026 m. bus laipsniškai perleistos JK.  

EU quota agreement provides 
‘clarity’ for fishing industry 

 

12-23 Danijos darbo rinka pasiekė rekordus: įdarbinti beveik 3 
mln. žmonių, kas yra visų laikų rekordas. Nedarbingumo 
lygis – mažiausias per pastaruosius 14 metų. Kitas 
pozityvus pasiekimas – pašalpas gaunančių žmonių 
skaičius sumažėjo iki žemiausio lygio nuo 2008 m. 
 
Islandijoje nedarbo lygis 2021 m. 3 ketvirtyje buvo 
mažiausias Europoje – 1,8% 

Employment rate hits new high  

12-23 AP Moller-Maersk (APM), didžiausia pasaulyje laivybos 
bendrovė, paskelbė apie 24 mlrd. DKK (3,6 mlrd. USD) 
sandorį: įsigijo Honkonge įsikūrusią LF Logistics. 
Tikimasi, kad šis sandoris – antras didžiausias „Maersk“ 
istorijoje – padės APM įeiti į Azijos rinką.   

Maersk acquires LF Logistics, 
headquartered in Hong Kong 

 

12-28 Įvertinus penkis ekonominius ir finansinius rodiklius – 
BVP, namų ūkių pajamas, vertybinių popierių rinkos 
rezultatus, kapitalo išlaidas ir vyriausybės įsiskolinimą, 
Danija iš  23 EBPO šalių – pirmojoje vietoje.  
Vertinama, kad prie to prisidėjo aukštas skaitmeninimo 
laipsnis ir Danijos darbo užmokesčio kompensavimo 
sistema.  

Danish economy beats all others 
during pandemic 

 

12-29 
 
01-11 

Trečiajame 2021 m. ketvirtyje Danijos BVP pasiekė 3,6%, 
importas ir eksportas paaugo po 1,1%. 
Prekių ir paslaugų eksportas per metus išaugo 3,7 
procento, o importas – 3,3 procento. 

Q3 growth higher than projected 
 
Exports, imports, production up 

 

01-03 ATP, didžiausia Danijos pensijų ir socialinio draudimo 
teikėja, paskelbė apie planus ateityje priimti rizikingesnę 
investavimo strategiją: valstybės įgaliotas fondas, į kurį 
įmoka visi darbuotojai, ketvirtadalį įmokų, kadaise 
rezervuotų saugesniam turtui, pavyzdžiui, obligacijoms, 
nuo sausio investuos į didesnės rizikos turtą. 

Pension fund gambles with 
Danes’ investments 

 

01-04 Internetinė švietimo platforma „GetSmarter“ 
Kopenhagą pripažino tvariausiu pasaulio miestu. Danijos 
sostinė iškilo reitinge dėl pasiekimų mažinant anglies 
dvideginio išmetimą ir vėjo bei atliekų pavertimo žaliąja 
energija. 

Copenhagen named world’s 
most sustainable city 

 

01-05 Vyriausybė sutarė dėl Brexit kompensacijos paketo. Taip 
pat bus skiriama daugiau pagalbos nuo koronaviruso 
nukentėjusioms įmonėms ir „Power-to-X“ žaliosioms 

Government agrees Brexit 
compensation package 
 

 



technologijoms. 
01-06 

 
 
 

02-04 

Danijos prekybos rūmai: jei nebus sugalvota, kaip didinti 
darbo jėgos pasiūlą, Danijos darbo rinka „perkais“. 
 
Danijos prekybos rūmų, Danijos pramonės 
konfederacijos ir Danijos darbuotojų konfederacijos 
atstovai ragina Vyriausybę peržiūrėti numatytą planą 
gerinti situacijai darbo rinkoje, įvardina jį kaip 
neambicingą ir tuščią. 

Business warning: Simmering 
labour market could boil over 

 

01-11 Pasaulinė finansų superprogramėlė „Revolut“ atvėrė 
bankines paslaugas Danijoje ir Islandijoje, o taip pat – 
dar kitose 8 rinkose (Belgijoje, Suomijoje, Vokietijoje, 
Lichtenšteine, Liuksemburge, Nyderlanduose, Ispanijoje 
ir Švedijoje). Indėlių sąskaitos kartu su kitomis 
finansinėmis paslaugomis klientams suteiks daugiau 
alternatyvų ir saugumo nei tradiciniai bankai. Klientai, 
atidarantys indėlių sąskaitas „Revolut Bank“, bus 
apdrausti Lietuvos valstybinėje indėlių ir investicijų 
draudimo bendrovėje iki 100 000 eurų. 

Revolut launches as a bank in 10 
Western European markets, now 
available in 28 countries 

 

01-12 Nepaisant susirūpinimo, kad spartus infliacijos augimas 
JAV gali išplisti į Daniją, vartotojų kainų infliacija šioje 
šalyje gruodį sulėtėjo. Manoma, kad infliacija sumažėjo 
daugiausia dėl lėtesnio transporto kainų augimo ir 
smukusių ryšių kaštų, nors elektra, restoranų ir kavinių 
lankymas ir patalynė brango. Elektros kainos gruodį 
pabrango 32,1 proc. 
Metinė infliacija 2021 metais siekė 1,9 procento – tai 
didžiausia infliacija nuo 2012 metų, kai ji buvo 2,4 
procento. 

Inflation slows  

01-18 Islandijos vyriausybė patvirtino priemones, skirtas remti 
restoranų ir barų savininkus, kurie prarado pajamas dėl 
COVID-19 apribojimų. 

Government Approves Pandemic 
Grants for Bars and Restaurants 

 

01-19 Mokesčių agentūros „kontrolės policija“ nuo 2015 m. 
neleido šioje šalyje registruotis maždaug 3600 
nesąžiningų „tuščių“ įmonių. 

Thousands of fraudulent 
companies revealed: ‚They only 
think of draining the treasury‘ 

 

01-20 2010-2021 m. būsto kainos Islandijoje augo labiausiai 
Europoje – 150%, nuomos – 70%. Būsto nuomos 
kategorijoje Islandiją lenkia tik Lietuva (110%) ir Estija 
(160%). 

Iceland With Largest Housing 
Price Increase In Europe 

 

01-24 JAV Atstovų rūmams pristatytas įstatymo projektas, 
kuriuo siūloma įtraukti Islandiją į užsienio valstybių, 
kurių piliečiai turi teisę būti įleisti į JAV kaip E1 ir E2 
neimigrantai, sąrašą. Islandija yra viena iš nedaugelio 
Europos tautų, kuri nebuvo įtraukta į sąrašą. Jei 
įstatymo projektas bus patvirtintas, tai palengvins 
islandams sąlygas laikinai persikelti į JAV vykdyti 
prekybinę veiklą arba gauti vizą investavimo tikslais. 
Toks įstatymas skatintų prekybą tarp dviejų šalių. 

Bill to Benefit Icelandic Investors 
Introduced to US House 
 

 

01-25 Danijos nacionalinė skola yra žemiausia per 12 metų. 
Naujausi Nacionalinio banko duomenys rodo, kad šalies 

Government debt has fallen to its  



skola 2021 m. gruodžio 31 d. buvo 438 mlrd. Danijos 
kronų (apie 60 mlrd. USD) arba 17,8 % BVP, o tai yra 
mažiausias skaičius nuo 2009 m. 

lowest level since 2009 

01-26 Danija išlaikė mažiausiai korumpuotos šalies poziciją 
pasaulyje. „Transparency International“ paskelbtame 
naujausiame korupcijos suvokimo indekse Danija dalijasi 
pirmąja vieta su Naująja Zelandija. 

Denmark ranked ‘least corrupt’ 
again 

 

01-31 Islandijos centrinis bankas neturi priemonių kovoti su 
vadinamąja „importuota infliacija“, kai didėja importo 
kainos. 

Prices Expected to Keep Rising in 
Iceland 

 

02-02 Naujas Danijos tyrimas parodė, kad klimatas Arktyje šyla 
greičiau nei bet kurioje kitoje planetos vietoje, o 
tirpstantis Grenlandijos ledas dabar yra pagrindinis 
veiksnys, lemiantis Žemės vandenynų kilimą. „Polar 
Portal“, bendras projektas, kuriame dalyvauja keli 
Danijos Arkties tyrimų institutai, pranešė, kad nuo 2002 
m., kai buvo pradėti matavimai, Grenlandijos ledynas 
prarado apie 4700 milijardų tonų ledo, „pakankamai, 
kad puse metro padengtų visą JAV“. 

Danish study’s dire climate 
warning 
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