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Informacija, susijusi su karu Ukrainoje
DATA

INFORMACIJOS ŠALTINIS

05-25

Danijos tinklas „Jysk“ vėl atidarė 71 savo parduotuvę Bedding chain reopens Ukraine stores
Ukrainoje po to, kai vasario mėn. po Rusijos invazijos
parduotuvės buvo visiškai uždarytos.
Iki Rusijos invazijos „Jysk“ Ukrainoje turėjo 86
parduotuves. Kai kurios parduotuvės buvo visiškai
sunaikintos, o Rusijos okupuotose teritorijose esančios
tebėra uždarytos.
Bendrovė, turinti apie 3100 parduotuvių 50 šalių, kovo
mėnesį dėl invazijos į Ukrainą visiškai pasitraukė iš
Rusijos.

05-27

Tik 203 iš 27 365 Ukrainos pabėgėlių, atvykusių į Daniją, Few Ukrainians have found work in
kol kas rado darbą – tai mažiau nei 1%.
Denmark
Nauji Danijos darbo rinkos ir įdarbinimo agentūros
(STAR) skaičiai rodo, kad apie 18 720 buvo suteikta
rezidencija, o iš jų 4 800 yra registruoti kaip darbo
ieškantys asmenys. Tikimasi, kad vasarą į Danijos darbo
rinką įsilies daugiau ukrainiečių.

06-01

Ministrė pirmininkė Mette Frederiksen perspėjo Danijos PM: Consumers will pay the price for
vartotojus tikėtis dar aukštesnių degalų kainų po to, kai Russia sanctions
ES lyderiai susitarė dėl 90% embargo Rusijos naftai iki
metų pabaigos: tai „kaina už Ukrainos apginklavimą ir
griežtų sankcijų Rusijai įvedimą“.

06-09

Danijos transporto milžinė „Maersk“ pradėjo atnaujintą Mærsk launches alternative to transgeležinkelių paslaugą, jungiančią Kiniją ir Europą, Siberia rail route
išvengdama Rusijos transsibirinio koridoriaus, kuris
uždarytas dėl karo Ukrainoje. Kroviniai bus gabenami per
Kazachstaną, Azerbaidžaną, Gruziją, Rumuniją, krovinių
pristatymas geležinkeliu į paskirties vietas užtruks apie
40 dienų.

06-09

Nepaisant ES sankcijų, Rusijos traleriai vis dar plaukia į Russian trawlers use Faroe Islands
Farerų salas: Rusijos laivai vis dar aptarnaujami ports despite sanctions
pagrindiniuose Torshavno, Klaksviko ir Runaviko
uostuose.
Žvejyba yra dominuojanti Farerų salų pramonės šaka,
kuriai tenka 95 % viso eksporto. Farerai ir Rusija
dešimtmečius džiaugiasi abipuse prekybos sutartimi,
leidžiančia farerams žvejoti Barenco jūroje, o rusams –
Šiaurės Atlante.

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
05-21

Susijungus
kelioms
pirmaujančioms
kelionių “We want to be the gateway to
organizatorių bendrovėms („Reykjavik Excursions“, Iceland”
„Icelandic Mountain Guides“, „Iceland Rovers“, „Dive.is“
ir „Flybus“), Islandijoje įsikūrė naujas kelionių centras

PASTABOS

„Icelandia“, teiksiantis visas su kelionėmis susijusias
turistines paslaugas, norintiems atvykti.
06-01

Gegužės 30 d. Akureyri mieste nusileido pirmasis naujai Iceland’s Niceair Operates Its First
įsteigtos Islandijos oro bendrovės „Niceair“ skrydis iš Flight
Lisabonos, Portugalijos. Aviakompanija bus įsikūrusi
Akureyri mieste ir skris į Kopenhagą, Londoną ir Tenerifę. First Niceair Jet Arrives in Akureyri
Nuo rudens „Niceair“ taip pat siūlys skrydžius į
Mančesterį.

06-03

„Air Canada“ – didžiausia Kanados oro linijų bendrovė Air Canada Resumes Scheduled Flights
pagal lėktuvų parko dydį ir pervežamus keleivius – to Keflavík Airport
atnaujino vasaros skrydžius į Keflaviko oro uostą.
Paskutinį kartą aviakompanija į Islandiją skrido 2019 m.

06-11

„Niceair“ birželį atšaukia visus planuotus skrydžius į
Londoną dėl teisinių nesutarimų, susijusių su „Brexit“, ES
ir Islandija: Islandija yra sudariusi dvišalį susitarimą su
Didžiąja Britanija aviacijos srityje, o Didžioji Britanija turi
panašų susitarimą su ES. Šios dvi sutartys kertasi.

Niceair cancels all flights to London in
June
Niceair Cancels All UK Flights in June:
“Brexit-Related Problems”

Energetikos sektoriaus aktualijos
05-23

Visuomenės parama Danijoje branduolinei energijai Nuclear power makes a comeback
auga pirmą kartą per beveik 50 metų. Nuo aštuntojo
dešimtmečio danai aršiai priešinosi bet kokiai
branduolinės energijos rūšiai, tačiau klimato krizė ir
aukštos energijos kainos lėmė visuomenės nuomonės
pasikeitimą. Nauja „Megafon“ apklausa rodo, kad dabar
36 proc. pasisako už, o tik 40 proc. – prieš branduolinę
energetiką. 38 proc. apklaustųjų mano, kad Danija
negalės pasiekti savo ambicingo tikslo iki 2050 m. tapti
neutralia klimatui, o 33 proc. vis dar įsitikinę, kad gali.

05-25

Danijos inžinierijos įmonė Topsoe paskelbė apie planus Engineering company announces
statyti didžiausius Europoje gamyklinius elektrolizatorius Europe’s biggest hydrogen plant
– mašinas, gaminančias žaliąjį vandenilį, kuris laikomas
kertiniu perėjimo prie švaresnės energijos procese.
Herningo gamykla pradės veikti 2024 m. ir kainuos apie
2 mlrd. DKK (284 mln. USD).
Europos Komisija šį mėnesį pristatė planus nutraukti
savo priklausomybę nuo Rusijos iškastinio kuro, įskaitant
tikslą iki 2030 m. pagaminti 10 mln. tonų atsinaujinančio
vandenilio.

05-25

Islandijoje reikia pasodinti daugiau augalų, kad
vyriausybės tikslas iki 2040 m. pasiekti anglies dioksido
neutralumą galėtų tapti realybe; norint įgyvendinti
tikslus, per ateinančius trejus ar penkerius metus reikės
bent padvigubinti augalų ir medžių sėją.

Iceland Needs More Plants To Achieve
Carbon Neutrality

Rusija nutraukė dujų tiekimą Danijai po to, kai iš dalies
valstybinė energetikos įmonė „Ørsted“ atsisakė mokėti
rubliais. Danija tapo penktąja šalimi, kuri nutraukė
Rusijos dujų tiekimą po to, kai Kremlius paskelbė apie
rublių poreikį, po Nyderlandų, Suomijos, Lenkijos ir
Bulgarijos.
Apie 4% viso Danijos energijos suvartojama iš rusiškų
dujų.

Russia cuts gas supply to Denmark

06-01

ES užsibrėžė tikslą iki metų pabaigos sumažinti rusiškų
dujų suvartojimą 66 proc. ir visiškai nutraukti

Six Million Plants This Year, But
Production Still Short of Carbon
Neutrality Goal

priklausomybę iki 2027 m.
Danijos premjerė Mette Frederiksen: „Danija ir Europa
turi kuo greičiau tapti nepriklausomos nuo rusiškų dujų,
taip pat mums reikia toliau plėsti atsinaujinančios
energijos šaltinius“, – sakė premjerė, patvirtindama
Ørstedo patikinimą, kad bendrovė vis tiek bus pajėgi
tiekti dujas Danijos vartotojams.
Danijos klimato ministras Danas Jørgensenas patikino
visuomenę, kad Danija turi parengtą ekstremalių
situacijų planą, jei situacija peraugtų į naftos ar dujų
krizę, tačiau pažymėjo, kad laisvė turi kainą – taip pat ir
danams: nepaprastosios padėties atveju Danija galėtų
panaudoti savo iškastinio kuro atsargas ir suskirstyti
klientus į socialiai kritiškas ir socialiai nekritiškas įmones
– ligoninėms ir paprastiems dujų vartotojams būtų
teikiama pirmenybė. Danijos energetikos agentūros
vadovas Kristofferis Böttzauwas teigė, kad Danija yra 64
proc. savarankiška, o naftos atsargų krizinėje situacijoje
užtektų 81 dienai.
06-02

Siekdamas užtikrinti ES embargo Rusijos naftai poveikį, į
mūšį įsitraukė naujas žaidėjas – Danijos draudimo
bendrovės. Jei laivai, gabenantys rusišką naftą,
nebegalės apsidrausti, naftos transportavimas ir
pardavimas sumažės, teigia ekspertai.

Insurance companies may put an end
to Russian oil imports

06-09

Iš dalies valstybei priklausanti žaliosios energijos įmonė
„Ørsted“ ir didžiausia Danijos pensijų ir socialinio
draudimo teikėja ATP pasirašė susitarimą su garsia
skaitmeninio ryšio žaidėja „GlobalConnect“ dėl
pirmosios pasaulyje energijos salos Šiaurės jūroje:
tikimasi, kad sala Danijai suteiks galimybę tapti
pagrindinių ateities technologijų centru ir taip pritraukti
didelių investicijų tiek į atsinaujinančią energetiką, tiek į
skaitmeninimą.

Energy island to become global data
hub

06-09

Pirmoji „Baltic Pipe“ sausumos atkarpa, jungianti Lenkiją
su Danija ir netiesiogiai su Norvegijos gamtinių dujų
telkiniais, techniškai pradėta eksploatuoti, pranešė
Lenkijos dujotiekio operatorė „Gaz-System“. „GazSystem“ pridūrė, kad paleidimas buvo atliktas likus 15
dienų iki sutartyje numatytos datos.
„Baltic Pipe“, skirtas sumažinti Lenkijos priklausomybę
nuo rusiškų dujų, sujungiant Norvegijos dujų telkinius su
klientais daugiausia Lenkijoje, yra prijungtas prie
Europipe II, jungiančio Norvegiją su Vokietija per
priėmimo terminalą Nybro mieste, netoli Vardės
pietvakarių Jutlandijoje. Tikimasi, kad jis visiškai pradės
veikti spalį.

Baltic Pipe commissioned

06-09

Birželio 7-9 d. Sønderborg mieste Danijoje vyko
Tarptautinės Energetikos Agentūros (IEA) kasmetinė
konferencija, skirta Energetikos Efektyvumui.

World leaders turbocharge progress in
the global capital of energy efficiency

Bendra ekonominė informacija
05-23

Islandijoje pradėti IRIS – naujos didelės spartos
povandeninių kabelių sistemos – darbai. IRIS (maždaug
1700 km.) sujungs Islandiją su Airija ir turėtų pradėti
veikti metų pabaigoje. Povandeninių kabelių sistema IRIS

Work has begun on IRIS – a new highspeed undersea cable system

priklauso Farice ehf., Islandijos valstybinei įmonei.
Įdiegus IRIS, interneto saugumas šalyje padidės dešimt
kartų, lyginant su dabartine, todėl įprastomis
aplinkybėmis šalis neturėtų prarasti interneto ryšio. Jau
veikia dvi povandeninių kabelių sistemos – Farice 1,
jungiantis Islandiją su Škotija per Farerų salas, ir Danice,
jungiantis Islandiją su Danija.
05-23

Susidūrę su didžiausia infliacija per pastaruosius 38
metus ir sparčiai augančiomis energijos kainomis,
daugelis Danijos vartotojų linkę labiau taupyti. Nauja
Boston Consulting Group ataskaita rodo, kad 26 %
gyventojų šiemet tikisi išleisti vidutiniškai 15 % mažiau, o
tai rodo, kad mažės mažmeninė prekyba. Mažėjančios
vartotojų išlaidos didžiausią įtaką turės drabužių,
kosmetikos, juvelyrinių dirbinių ir automobilių
pardavimui – 20% tikisi išleisti mažiau pinigų
automobiliams, o 10% mažins drabužių pirkimą.

New report: Hard times ahead for
retail sector as consumers cut back

05-23

Danijoje didėjantį pesimizmą ekonomikos atžvilgiu
atspindi naujausias vartotojų pasitikėjimo indeksas (VKI),
kuris nukrito iki -22,4, žemiausio kada nors užfiksuoto
(2006 m., prasidėjus finansų krizei, jis buvo -15,5).

Consumer confidence at all-time low

05-25

Kopenhagos oro uosto pajamos per pirmąjį šių metų
ketvirtį (81,6 mln. USD) siekė 577 mln. DKK (81,6 mln.
USD). Nors tai 205,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu
laikotarpiu, nuostolių oro uostas dėl karo Ukrainoje,
didėjančios infliacijos, augančių degalų ir energijos kainų
vis patyrė 171 mln. DKK (25 mln. USD).

Copenhagen Airport still losing money
despite Q1 comeback

05-25

Naujausia Islandijos pigių skrydžių bendrovė PLAY
pranešė apie 1,5 mlrd. ISK [11,5 mln. 10,78 mln. EUR]
pelno praradimą 2022 m. pirmąjį ketvirtį. Daugiausia tai
siejama su pasauliniais veiksniais: Omicron atmainos
plitimas paveikė pajamas pirmąjį 2022 m. ketvirtį, o
karas Ukrainoje lėmė aukštesnes degalų kainas I
ketvirčio pabaigoje.

PLAY Reports ISK 1.5 Billion Loss in Q1,
Maintains ‘Strong Balance Sheet and
Healthy Cash Position’

05-25

Gegužės 24 d. paskelbtoje UNICEF ataskaitoje „Vietos ir
erdvės: aplinka ir vaikų gerovė“ Islandija užima 32 vietą
kategorijoje „World at Large“. Ataskaitoje nagrinėjamos
aplinkos sąlygos, turinčios įtakos vaikų gerovei 39
turtingiausiose šalyse. Reitingai skirstomi į tris
kategorijas: vaiko pasaulis, vaiką supantis pasaulis ir
visas pasaulis. Islandija užima atitinkamai trečią, pirmą ir
32 vietą, o bendrame reitinge yra septintoji.

New UNICEF Report Exposes Iceland’s
Negative Environmental Impacts

Aukšti Islandijos reitingai pirmose dviejose kategorijose
rodo, kad vaikai Islandijoje turi gerą prieigą prie
kokybiško oro, vandens, maisto, būsto ir saugos. Tačiau
žemas Islandijos reitingas trečioje kategorijoje rodo, kad
Islandijai trūksta sėkmingos ir prasmingos aplinkos
politikos.
05-28

Bendrovė „Kaja Organic“ pradėjo prekiauti patogiais ir
sveikais pusryčiais ekoligiškoje pakuotėje. „Kaja’s
Organic“ produktai pirmą kartą buvo pristatyti Hagkaupo
maisto mugėje, kur mažesnės įmonės gali pristatyti savo
naujus produktus. Islandijoje daugėja naujų verslininkų
maisto sektoriuje ir daugelis mažesnių įmonių pateikia
rinkai įdomių produktų.

New Icelandic porridge on the market

05-29

Reikjaneso pusiasalio infrastruktūrą reikia kuo greičiau
sustiprinti ir išplėsti, kad būtų išvengta didelių sutrikimų
galimo
ugnikalnio
išsiveržimo
metu.
Jónas
Gunnarssonas, Islandijos teisingumo ministras, taip pat
prižiūrintis civilinės gynybos klausimus, teigia, kad gali
tekti apeiti esamus statybos reglamentus, tokius kaip
aplinkosaugos vertinimas ir įvairių rangovų pasiūlymų
priėmimas, siekiant užtikrinti, kad infrastruktūros
patobulinimai būtų atlikti laiku.

Minister
Urges
Infrastructure
Improvements ASAP: ‘We need to take
this seriously’

05-30

Danijos „opt-out“ gynybos srityje atsisakymas kasmet
kainuos 26 mln. Danijos kronų (3,7 mln. USD) remiantis
Užsienio reikalų ministerijos prognoze.

Dropping defence opt-out will cost
DKK26m a year

05-31

Islandijoje infliacijos lygis siekia 7,6 proc.,
prognozuojama, kad aukščiausią tašką infliacija pasieks
rugpjūtį ir gali siekti 8,5 proc.

Inflation rate predicted to peak in
August

05-31

Didžiausios Islandijos jūros gėrybių įmonės praėjusiais
metais uždirbo didžiulį pelną. Opozicijos parlamentarai
teigia, kad pramonė turėtų būti labiau apmokestinama,
kad jos pajamos būtų tolygiau paskirstytos visoje
Islandijos visuomenėje.

Fishing Industry Profits Spark Wealth
Distribution Debate

05-31

Danijos farmacijos įmonė „Bavarian Nordic“ pasirašė
sutartis dėl vakcinų nuo beždžionių raupų tiekimo
kelioms šalims. Pirkėjų tapatybė ir tikslus užsakytų
vakcinų skaičius neatskleidžiamas. Šis užsakymų
padidėjimas paskatino bendrovę padidinti savo 2022 m.
pelno prognozę 100 mln. DKK iki 1 300–1 500 mln. DKK.

Windfall profits for Danish vaccine
supplier as monkeypox spreads

06-01

Maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministras Svandis
Svavarsdóttir paskyrė keturias darbo grupes, kurios
analizuos iššūkius ir galimybes Islandijos žuvininkystės
sektoriuje ir susijusiuose sektoriuose bei įvertins esamos
žuvininkystės valdymo sistemos makroekonominę
naudą. Keturios grupės turi parengti naujus teisės aktus
dėl žuvininkystės valdymo, galbūt visiškai persvarstyti
esamus sektorių reglamentuojančius teisės aktus.

Four Working Groups to Overhaul
Iceland’s Fisheries Legislation

06-01

Islandijos 8,6% BVP augimas, palyginti su šiuo laiku
pernai, augimas patvirtina, kad ekonomika grįžta į vėžes.
„Landsbankinn“ užfiksavo didelį privataus vartojimo,
investicijų ir eksporto – pagrindinių BVP komponentų –
augimą. Tikimasi, kad šis augimas tęsis ir likusią metų
dalį, o naujausia prognozė numato 5,1% augimą.

Landsbankinn Says Economy is Back on
Track

06-01

Nepaisant augančios infliacijos ir karo Ukrainoje,
nedarbo lygis nukrito iki žemiausio lygio per 14 metų
(nuo 2008 m.) - 2,4 proc. Tai reiškia, kad tik 70 000
žmonių Danijoje lieka be darbo.

Unemployment lowest since 2008

06-01

Danijos BVP per pirmąjį šių metų ketvirtį (1 ketvirtį)
smuko 0,1 proc., kai 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį augo 3
proc. – tai pirmas kritimas nuo 2020 m. trečiojo
ketvirčio. Tiek eksportas, tiek importas, palyginti su
praėjusiu ketvirčiu, sumažėjo atitinkamai 2,1 ir 1,1
procento.

Economy cools down

06-01

Nepaisant sparčiai augančios infliacijos ir rekordiškai
žemo vartotojų pasitikėjimo, balandžio mėnesį pirmą
kartą per tris mėnesius mažmeninė prekyba išaugo 1,7
proc. Statistikos departamento ataskaita rodo, kad 60 %
parduotuvių dar tikisi padidinti kainas per ateinančius

Retail sales up as prices rise

Bavarian ups revenue predictions after
surge in vaccine orders

tris mėnesius.
06-01

Nepaisant pastaraisiais mėnesiais sparčiai augančių
bilietų pardavimų, SAS vis dar kovoja su milijardo kronų
deficitu. Dabar vyresnioji vadovybė daro spaudimą
darbuotojams, siekdama sustiprinti paramą drastiškam
taupymo planui. Jei planas nebus patvirtintas, SAS gali
nesugebėti apmokėti sąskaitų. 2022 m. antrąjį ketvirtį
SAS savo sąskaitos išraše, kuris buvo paskelbtas anksčiau
šią savaitę, pranešė apie 1,14 mlrd. DKK deficitą.

CEO: SAS risks bankruptcy
employees resist cost-cutting plan

if

Danijos ir Švedijos vyriausybėms priklauso po 21,8 proc.
SAS akcijų, pastaroji nusprendė nebeinvestuoti į SAS.
Danijos parlamentas pritarė Danijos akcijų paketo
padidinimui iki 22-30 proc. Finansų ministras Nicolai
Wammen sakė, kad Danija sutinka „nurašyti“ 3,5 mlrd.
DKK (510 mln. USD) ir užtikrinti, kad vis dar turėtų
reikšmingą Danijos SAS akcijų paketą.
Apie 1000 SAS pilotų Danijoje, Norvegijoje ir Švedijoje
perspėjo apie galimus streikus šią vasarą dėl atlyginimų
ir išlaidų mažinimo.
06-02

Maždaug 5 500 Danijos įmonių artimiausiu metu
bankrutuos, nes negali grąžinti savo paskolų dėl COVID19 pandemijos krizės.

Thousands
of
businesses
risk
bankruptcy as corona loan payments
loom

06-02

Numatoma, kad šiais metais Islandijoje nekilnojamo
turto mokestis visoje šalyje vidutiniškai padidės 19,9 %.

A 19.9% hike in property taxes
Real Estate Value Rises 20% in Iceland

06-02

Išauginta lašišos gripu užsikrėtusi lašiša Islandijoje
parduodama vartotojams tiek šalies viduje, tiek
tarptautiniu mastu. Pasak Maisto ir žemės ūkio
organizacijos, virusas yra nekenksmingas žmonėms ir
negali būti perduodamas per išdarinėtus žuvies
produktus. Dabartinis planas yra paskersti visas lašišas,
esančias jūrų karantino auginimo zonoje, kad būtų
išvengta tolesnio lašišų gripo plitimo į kitas žuvis.

Diseased Salmon Sold To Consumers

06-02

Islandijos atokių regionų gyventojai nepatenkinti
skrydžių šalies viduje politika, vidaus skrydžius perėmus
„IcelandAir“ bendrovei.

Rural Residents Dissatisfied
Domestic Icelandair Flights

06-08

Islandijoje vis sunkiau pritraukti pramonės darbuotojus
iš kitų šalių, o prekybos mokyklose mažėja studentų.
Atsižvelgiant į augantį gyventojų skaičių, kasmet turi būti
pastatyti 3500-4000 naujų namų. Tam įgyvendinti
statybų sektoriuje trūksta bent 2000 darbuotojų.

Not Enough Workers To Meet Housing
Promises

With

Šis darbo jėgos trūkumas, be statybų, pasiekia ir kitus
sektorius; Artimiausiais metais Islandijai turizmo
pramonei reikės daugiau nei 9 000 darbuotojų.
06-08

Islandijos darbo konfederacijos (ASÍ) skaičiavimu
vidutinis „pirkinių krepšelis“ per pastaruosius septynis
mėnesius išaugo visuose aštuoniuose tirtuose prekybos
centruose, didžiausias augimas – 16,6 % – „Heimkaup“
prekybos centre, mažiausias – 5,1 % – „Krónan“.

Food Basket Increased Nearly 17% In
Last Seven Months

06-09

Danijos gamybos pramonė balandį sumažėjo 1,8 proc.

Industrial output slows

06-09

Danijos parlamentas priėmė naujas taisykles dėl
slaugytojų atostogų, lanksčių darbo valandų, apsaugos

New rules on carers' leave, flexible
working hours and employment law

pagal darbo teisę ir papildomų atostogų tėvams, kurie
augina tris ar daugiau vaikų.

protection

06-10

Vestmano salų miesto taryba sutiko atnaujinti derybas
su nacionaline vyriausybe dėl tunelio tarp Islandijos ir
Vestmano salų. Tunelio nacionalinė ekonominė nauda
gali siekti 95 mlrd. ISK (690 mlrd. EUR).

Discussions About Tunnel To Westman
Islands Resumes

06-12

Užuot didinusi palūkanų normas, Islandijos vyriausybė
įgyvendins įvairias priemones, skirtas atsverti infliaciją ir
ekonomikos perkaitimą bei mažinti biudžeto deficitą.
Siūlomų priemonių apimtis yra maždaug 0,7 % BVP arba
26 mlrd. ISK [1,98 mln. USD; 1,88 mln. eurų]. Tikimasi,
kad ši suma turėtų padėti sumažinti biudžeto deficitą,
nedidinant palūkanų normų. Visi pasiūlymai bus
detalizuoti 2023 m. biudžeto pasiūlyme.

Government Approves Measures to
Counteract Inflation, Overheating
Economy

Vienas didžiausių pokyčių – bus įvesti tarifai, skirti
kompensuoti pajamas, kurias vyriausybė prarado
apmokestinus transporto priemones ir degalų
mokesčius. Šis pajamų sumažėjimas iš dalies siejamas su
aplinkai nekenksmingų automobilių padidėjimu. Kadangi
ekologiškesni automobiliai taps norma, tikimasi, kad
pajamų srautai, kuriais vyriausybė naudojosi iš benzino ir
transporto priemonių mokesčių, toliau mažės. Todėl
kuriama paprastesnė ir efektyvesnė pajamų surinkimo
sistema, atitinkanti poreikį nuolat finansuoti vyriausybės
išlaidas naujiems Islandijos kelių statybai, priežiūrai ir
eksploatavimui.
Kitas esminis pokytis – sumažinta mokestinė nuolaida
alkoholiui ir tabako gaminiams Duty Free parduotuvėse.
Šiuo metu abu yra neapmokestinami (tam tikrais,
ribotais kiekiais), kai perkami, pavyzdžiui, Keflavík oro
uoste atvykus į šalį arba iš jos išvykstant. Bus taikomas
naujas oro uosto mokestis, taip pat bus peržiūrima su
akvakultūra susijusio PVM struktūra ir apimtis.
Taip pat bus siekiama valstybinių kelionių išlaidų įmokos
ir įmokų politinėms organizacijoms mažinimo.
06-14

Infliacija ir toliau auga: kainos gegužės mėn. buvo 7,4%
didesnės nei pernai tuo pačiu laikotarpiu – tai
didžiausias infliacijos lygis nuo 1983 m. gegužės mėn.
Maisto ir nealkoholinių gėrimų kainos per pastaruosius
12 mėnesių išaugo 10,1%.

Inflation up again

06-15

Danija pirmą kartą užėmė aukščiausią vietą Lozanoje
įsikūrusio Vadybos plėtros instituto (IMD) Pasaulio
konkurencingumo reitinge, nustumdama Šveicariją į 2
vietą. Singapūras, Švedija ir Honkongas rikiuojasi
atitinkamai 3, 4 ir 5 pozicijose.

Denmark tops global competitiveness
ranking

06-15

Vyriausybė panaikino galimą pašalpų (vaiko arba būsto
išmokų) aukščiausią ribą.

Government removes welfare cap
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