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Bendra ekonominė informacija 

02-08 Islandija planuoja uždrausti banginių 

medžioklę iki 2024 m. Šalyje banginių medžioklė 

nebėra perspektyvi, smarkiai sumažėjus Islandijos 

banginių mėsos paklausai po to, kai Japonija, 

pagrindinė banginių mėsos rinka, 2019 m., po trejų 

metų pertraukos, atnaujino komercinę banginių 

medžioklę. 

Iceland Plans To End 

Commercial Whaling By 2024 

 

02-09 Nekilnojamojo turto kainos Reikjavike per 

pastaruosius metus išaugo 16,6 proc. Tuo tarpu 

parduodamų butų skaičius per trumpą laiką 

smarkiai sumažėjo – nuo maždaug 4 000 laisvų 

objektų 2020 m. gegužę iki vos 1 000 šiandien. 

Housing Prices Continue 

Climbing, Supply Continues 

Falling 

 

02-10 A.P. Møller-Maersk (APM) indikuoja, kad 

praėjusiais metais bendrovė uždirbo didžiausią 

visų laikų pelną – 117,5 mlrd. DKK – Danijos 

istorijoje, tačiau sumokėjo tik 4,5 mlrd. DKK 

mokesčių. Kairioji socialistų liaudies partija (SPP) 

ir Raudonųjų-žaliųjų aljansas sukritikavo tokią 

mokestinę sistemą, kuri Danijos laivybos 

bendrovėms priklauso ne nuo pajamų, o joms 

taikomas  vadinamasis tonažo mokestis. APM 

generalinis direktorius Søren Skou gynė sistemą, 

teigdamas, kad ji „užtikrina konkurencingumą 

laivybos pramonėje ir  užtikrina, jog Danija gauna 

mokestinių pajamų iš laivybos, kuri vyksta 

Ramiajame vandenyne ir įvairiose kitose vietose“. 

Mærsk pays less than 4% tax on 

DKK117bn earnings 

 

02-13 Danų ekonomistai perspėja, kad pernai 

prekybos centruose pabrangusios 4,3 % maisto 

prekės – tik „kainų burbulo“ pradžia. 

Food crisis leads to price bubble  

02-14 

 

 

 

 

02-18 

Didžiausi Danijos pensijų fondai apkaltinti, kad 

aktyviai kovoja prieš žaliąją konversiją ir toliau 

investuoja į „juodąsias“ įmones, prekiaujančias 

nafta, anglimi ar dujomis. 

 

PFA, Danica Pension ir PensionDanmark fondai 

teisinasi sakydami, kad ataskaitoje nepaminėtos 

fondų didžiulės pažangos investuojant į ekologišką 

perėjimą. 

‘Green’ Danish pension funds 

invest in fossil fuel companies 

 

02-15 Danijos BVP, lyginant su trečiuoju ketvirčiu, 

išaugo 1,1 proc. Tai lėmė teigiami pokyčiai 

pramonėje ir valdžios sektoriaus vartojimas, 

skatinamas sveikatos sektoriaus poreikių. 

Ketvirtąjį ketvirtį įdarbintų asmenų skaičius išaugo 

1,2 proc. 

Economy recovery but inflation 

causes concern 
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Statistikos agentūra prognozuoja, kad 2021 m. 

bendras augimas bus apie 3,9 % - daugiausia 

nuo 2006 m. Tačiau kai kurie žmonės nepatiria 

pakilimo naudos, nes dėl padidėjusios paklausos 

smarkiai išaugo vartotojų kainos – net 4,3 %. 

02-16 Verslo analitikai perspėjo, kad ilgai kovojanti už 

išloikimą „Scandinavian Airlines“ (SAS) artėja 

prie bankroto. Ekspertai sako, kad vienintelė 

įmonės galimybė išlikti yra restruktūrizavimas. 

Bankruptcy fears for SAS as 

shares plunge 

 

02-24 Remiantis „Claims.co.uk“ atlikta 2019 metų 

Eurostato duomenų analize iš 30 Europos šalių, 

Danija – 7 pagal sužalojimų darbo vietoje 

rekordą. Lietuva – 26-oje vietoje.  

Denmark among the worst in the 

EU for workplace injuries 

 

02-25 Pirmą kartą po dvejų metų Islandija panaikina 

visus dėl COVID-19 buvusius apribojimus. 

Iceland Lifts All COVID-19 

Restrictions 

 

03-01 Danijos klimato kaitos taryba teigia, kad 

Vyriausybei trūksta konkrečių planų, kaip iki 2030 

m. bus įgyvendintas ambicingas Danijos tikslas 70 

proc. sumažinti CO2 išmetimą. 

Denmark needs emissions tax to 

meet 70% reduction target 

 

03-01 Ekonomikos augimas Danijoje pernai buvo 

didžiausias per 37 metus. Danijos BVP išaugo 4,1 

%, o tai yra didžiausias rodiklis nuo 5,3 % 1994 m. 

Augima paskatino vaistų pramonė ir padidėjęs 

veiklumas sveikatos sektoriuje. 

Economic growth highest since 

1994 

 

03-03 Islandijoje vien vasarį užregistruota apie 400 

elektromobilių. 
70% Of New Cars In Iceland Are 

Electric or Hybrid 

 

 

 

Parengė: 
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