LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA DANIJOS KARALYSTĖJE IR ISLANDIJOS RESPUBLIKAI
AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ
2022 m. birželio 16 d. – liepos 19 d.
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS
APIBENDRINIMAS
Informacija, susijusi su karu Ukrainoje
DATA

INFORMACIJOS ŠALTINIS

07-08

Danijos batų prekės ženklas ECCO prarado 30 metų Shoe brand loses royal patronage after
trukusį Danijos karališkosios šeimos tiekėjo statusą. resisting calls to stop trading in Russia
Privilegija bus atšaukta 2023 m. balandžio mėn. ECCO
pastaraisiais mėnesiais buvo viešai kritikuojama dėl
verslo tęsimo Rusijoje.

07-13

„Lego“ nutraukė sutartį su 81 parduotuvę Rusijoje Lego closes stores in Russia
valdančia bendrove „Inventive Retail Group“.

07-17

Rusijai nutraukus dujų tiekimą, pasekmes pajus apie Putin’s gas threat could make it an
400 000 namų ūkių Danijoje.
expensive winter

07-19

ES uždraus „tiesioginį ar netiesioginį aukso importą, Foreign Minister supports import ban
pirkimą ar perdavimą“.
on Russian gold

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
07-08

Odensės uostas paskelbė apie planus investuoti nuo 4 iki Odense expands port to accommodate
5 mlrd. DKK (568 ir 710 mln. USD) Danijos sausojo uosto wind sector growth
infrastruktūrai gerinti, kuris atitiktų numatomą jūros vėjo
energijos sektoriaus plėtrą.

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
06-17

Kopenhaga antrus metus iš eilės buvo paskelbta Copenhagen ‘world’s most liveable
labiausiai gyventi tinkančiu miestu pasaulyje.
city’…again

06-29

Islandijos gyventojai muša keliavimo rekordus ir masiškai Icelanders Break Travel Records
vyksta atostogauti. Aviakompanijos „Play“ duomenimis
populiariausios kryptys – Tenerifė, Alikantė, Kopenhaga,
Barselona, Lisabona ir Nica.

07-14

Vokietijos oro linijų bendrovė „Condor“ pradės siūlyti German Airline Condor To Offer Flights
skrydžius į Akureyri ir Egilsstaðir 2023 metų vasarą.
to Akureyri, Egilsstaðir In 2023

Energetikos sektoriaus aktualijos
06-16

„Ørsted“ atidarė biurą Madride po to, kai užmezgė Ørsted enters the Spanish market for
partnerystę su keturiomis vietinėmis įmonėmis, onshore wind and solar energy with
siekdama plėtoti naujus sausumos vėjo ir saulės new partnerships
energijos projektus, kurie leistų Danijos bendrovei
dalyvauti
Ispanijos
elektros
tinklų
aukcione,
vyksiančiame 2022 m. viduryje.

06-21

Danijos energetikos agentūra (DEA) įspėjo didžiuosius Energy agency issues ‘early warning’
Danijos dujų operatorius parengti nenumatytų atvejų
planus dėl galimo dujų tiekimo trūkumo.
Danijos ekonomistai baiminasi, kad gali kilti ekonomikos Gas crisis could lead to recession
nuosmukis dėl dujų stokos.

06-24

Birželio 24 d. pasiektas Klimato susitarimas:
$7.6bn green fund to reduce CO2
• Susitarta dėl „Žaliojo fondo“ – 53,5 mlrd. DKK (7,19 emissions
mlrd. EUR) tokioms iniciatyvoms kaip prisitaikymas prie

PASTABOS

klimato, jūros vėjo infrastruktūros plėtra, CO2
surinkimas ir saugojimas bei miškų atkūrimas. Pinigai
„Žaliajam fondui“ bus renkami, padidinus danų įmokas
už pensijas.
• Pasiektas susitarimas dėl pramonei įvedamų CO2
mokesčių; jis turi būti įgyvendintas pilna apimtimi iki
2030 m. Tikimas, kad iki tuomet tai leis sumažinti CO2
išmetimą 4,3 mln. tonų.
Mainais už surenkamus mokesčius bus sumažintas
elektros mokestis ir sukurtas žaliųjų investicijų langas,
kuris ekonomiškai paskatins įmones pertvarkyti gamybą
ekologiškesne kryptimi.
Susitarta dėl trijų „žaliųjų“ mokesčių lygių:
1. Įmonėms, kurios nemoka už savo taršą pagal ES kvotų
sistemą – 750 DKK už išmetamo CO2 toną. Tai taikoma
daugumai pramonės įmonių.
2. Įmonėms, kurios šiuo metu yra atleistos nuo Danijos
CO2 mokesčio ir moka CO2 mokesčius ES (nedidelė
grupė stambių gamintojų) - nuo šiol turės mokėti 375
DKK už toną CO2. Ši suma pridedama prie fiksuotų 750
DKK – preliminarios ES kvotos 2030 m. normos.
3. Įmonėms, kurios vykdo daug CO2 išmetančių
mineraloginių procesų (pvz., didžiausia CO2 „išmetėja“
DK – cemento gamintoja „Aalborg Portland“) – 125 DKK
už toną prie numatytosios 750 DKK kvotos 2030 m.
Speciali nuolaida tokioms įmonėms kaip „Aalborg
Portland“ bus taikoma, baiminantis, kad jos nepersikeltų
į užsienį.
Žaliųjų mokesčių reforma valstybei kainuos 10,6 mlrd.
DKK (1,42 mlrd. EUR) iki 2040 m., ji finansuojama iš
Žaliojo fondo.
Iki 2030 m. tikimasi surinkti apie 5,6 mlrd. DKK (750 mln.
EUR) už CO2 mokesčius.
Šių metų rudenį ekspertai planuoja pateikti
rekomendacijas, kaip nustatyti anglies dvideginio
mokestį žemės ūkio sektoriaus įmonėms.
06-29

Danijos energetikos agentūra pradėjo 25 mln. DKK Energy agency urges people to take
reklaminę kampaniją, raginančią namų ūkius, kurie ‘shorter showers’
suvartoja net 29 % dujų, imtis „ypatingų priemonių“ ir
taupyti.

06-29

Danijos įdirbį siekti CO2 sumažinimo vainikavo pasiektas Danish fingerprints on EU fossil-fuel
ES susitarimas stabdyti iškastinį kurą naudojančių cars ban
transporto priemonių pardavimą nuo 2035 m.

07-12

„Ørsted“ laimėjo sutartį dėl didžiausio pasaulyje vėjo Ørsted to build
jėgainių parko „Hornsea 3“ statybos JK. Bendrovės offshore wind farm
teigimu, Hornsea 3, esantis prie šiaurės rytų Anglijos
krantų,
pagamins
pakankamai
pigios
švarios
atsinaujinančios elektros energijos 3,2 mln. JK namų
ūkių, kai bus baigtas 2027 m.

07-12

Islandijos Meteorologijos tarnybos atlikto tyrimo Potential To Use Icelandic Wind As
duomenimis, Islandija yra labai tinkama gaminti vėjo Resource
energiją. Atsižvelgiant į tai, kad per dešimtmetį vėjo
energijos kaina nukrito 56 proc., Islandija diskutuoja,
kaip pereiti prie šio atsinaujinančio energetikos šaltinio.
Visgi islandai yra atsargūs dėl galimų grėsmių, tokių kaip

world’s

biggest

vizualinė tarša, apledėjimas ir paukščių mirtis.
07-13

„Carbfix“, Islandijos anglies sekvestravimo įmonė, gavo Carbfix Receives 16 Billion ISK Grant
16 mlrd. ISK dotaciją iš Europos Sąjungos „Coda“
terminalo projektui: „Coda Terminal“ yra naujas
„Carbfix“ projektas, kuris bus įsikūręs Straumsvike.
Terminalas surinks anglies dvideginį iš kitų šiaurės
Europos šalių ir suleis jį į uolienų sluoksnius naudojant
specialią Carbfix technologiją. Įrenginys bus pirmasis
tokio pobūdžio ir turėtų pradėti veikti 2026 m., o visą
pajėgumą pasieks 2032 m. Veikiant visu pajėgumu,
kasmet į uolienas bus įpurškiama trys milijonai tonų
anglies dioksido.

Bendra ekonominė informacija
06-16

Danijos žaislų milžinė „Lego“ investuos apie 1 mlrd. DKK į
naują gamykla Česterfildo grafystėje, Virdžinijoje, tai bus
antroji bendrovės gamykla Šiaurės Amerikoje ir septinta
visame pasaulyje.

LEGO expands by billions: New factory
to secure enough bricks

06-20

Nepaisant sparčiai augančios
išlaidos ir toliau auga.

Spending
inflation

06-21

Skaičiuojama, kad „Tour de France“ etapas Danijoje
kainuos apie 2 mln. DKK (apie 270 tūkst. EUR)

Danish taxpayers hit with Tour de
France bill

06-21

Islandijos telekomunikacijų bendrovė „Nova“ šiandien
pasirodė pagrindinėje Islandijos vertybinių popierių
biržoje „Nasdaq“. Šiais metais bendrovė yra 46-oji
bendrovė, kuri šiais metais pasirodys Nasdaq Šiaurės
šalių rinkose.

Nova is now on the main Nasdaq
Iceland Stock Exchange

06-21

Islandijos kultūros miniserija skyrė 120 mln. ISK dotacijų
muzikantams,
nukentėjusems
nuo
COVID-19
pandemijos.

120 Million ISK For Musicians Due To
Pandemic

06-21

Islandijos klimato taryba kritikavo Islandijos vyriausybę
dėl jos klimato veiksmų plano: teigiama, kad pasauliniai
klimato veiksmų planai yra pernelyg neapibrėžti, o tikslą
iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų
išmetimą reikia paaiškinti, patikslinti ir paspartinti.

Icelandic Climate Council Criticises
Iceland’s Climate Action Plan

06-22

„Danske Bank“ prognozuoja, kad kitais metais Danijos
BVP augs ne daugiau kaip 0,7 proc., prognozuojamas
ekonomikos nuosmukis ir didėjantis nedarbas.

Pessimistic Danske Bank
‘minor’ economic crisis

06-22

Grupė mokytojų Islandijoje išsiuntė peticijas vietinėms
valdžios institucijoms, pasisakydami už tvarumo ugdymo
įtraukimą į mokymo programas. Vaikų nerimas dėl
klimato didėja, o tvarumo ugdymas yra būdas išspręsti
šias baimes.

Sustainability Education Should Be
Included In Schools

06-22

Nauja Finansų ministerijos ataskaita rodo, kad Danija –
viena iš mažiausiai BVP dalies padėti gyventojams
susidoroti su augančia infliacijas išleidusių ES šalių.
Manoma, kad didelė biudžeto dalis buvo skirta
pabėgėliams iš Ukrainos remti ir kariuomenei.

No help for struggling households –
the coffers are empty

06-22

Danijoje ir Airijoje 2021 m. buvo aukščiausias vartojimo
prekių ir paslaugų kainų lygis ES. Eurostato duomenimis
Danijos ir Airijos vartotojai mokėjo 140 % ES vidurkio,
Žemiausias kainų lygis nustatytas Lenkijoje (60 proc.),
Rumunijoje ir Bulgarijoje (abiejose – 56 proc.).

Denmark has the highest prices in EU

06-22

Islandijos centrinio banko pinigų politikos komitetas
nusprendė padidinti banko palūkanų normas.

Iceland’s Interest Rates Pass PriePandemic Heights

infliacijos, vartotojų

up

despite

record-high

predicts

06-22

Islandijos įmonė sukūrė krevečių žvejybos technologiją,
kuri naudoja šviesą krevetėms iš jūros dugno varyti. Tai
leidžia žvejybos įrangai neliesti jūros dugno, todėl
mažiau trikdoma aplinka ir išmetama mažiau teršalų nei
naudojant įprastą tralavimą.

New Technology for Prawn Fishing
Uses Light to Reduce Emissions

06-23

1000 SAS pilotų streikas – signalas apie artėjantį
kompanijos bankrotą.

Pilot strike could signal the end of SAS

07-19

SAS ir pilotų profesinės sąjungos pasiekė susitarimą dėl
darbo užmokesčio ir taip nutraukė 13 dienų trukusį
streiką.

06-23

Vartotojų pasitikėjimo indeksas Danijoje birželį nukrito
iki -24,8, tai yra žemiausias visų laikų lygis, žemesnis net
nei per COVID-19 krizę.

Consumer confidence at all-time low

06-24

Kopenhagos apygardos teismas skyrė maksimalią 8 metų
laisvės atėmimo bausmę lietuvei, kuri prisipažino kalta
dalyvavusi pinigų (daugiau nei 29 mlrd. DKK) plovimo
operacijoje.

Lithuanian woman gets maximum
sentence for money laundering

06-24

Biotechnologijų bendrovė „Alvotech“ tapo pirmąja
Islandijos įmone, įtraukta į dvigubą sąrašą Islandijoje ir
JAV, kai birželio pabaigoje buvo baigtas listingavimas
Islandijos akcijų rinkoje.

Alvotech Completes Dual Icelandic and
US listing

06-27

Šiais metais po ketverių metų pertraukos atnaujinta
banginių medžioklė daro neigiamą įtaką Islandijos
turizmo sektoriui, teigia Islandijos turizmo taryba.

Whaling Is Hurting Tourism, Industry
Leaders Say

06-28

7-tus metus iš eilės „LEGO“ – labiausiai vertinamas
Danijos prekės ženklas (lenkia ir laivybos milžiną
„Maersk“).

LEGO Denmark’s no.1 brand

06-28

Vidutinis „prekių krepšelis“ Danijoje dabar kainuoja
beveik 500 DKK (66 EUR) daugiau nei pernai tuo pat
metu.

Shoppers get inflation shock

06-29

Per pastaruosius metus infliacija Islandijoje augo:
remiantis Islandijos statistikos departamento vartotojų
kainų indeksu, dabar jis siekia 8,8%. Infliacija Islandijoje
nebuvo tokia didelė nuo 2009 metų rudens.

8.8% Inflation Hits Iceland

06-30

Vyriausybė ir įvairių partijų dauguma pasirašė susitarimą
sumažinti
vadinamąjį
„minimalaus
atlyginimo
reikalavimą“ trejų metų laikotarpiui, nuo gruodžio 1 d.
Darbuotojai iš ne ES šalių, norintys gauti leidimą dirbti,
turės tik įrodyti, kad jiems buvo pasiūlytas darbas, už
kurį mokama 375 000 DKK (50 000 EUR) per metus,
palyginti su dabartiniu 448 000 DKK (60 000 EUR).

Lower wage requirement for non-EU
workers seeking residency

06-30

Nuo liepos 1 d., alaus darykloms Islandijoje leista
parduoti savo alkoholinius gaminius tiesiogiai klientams.
Pokytį lėmė birželio 15 d. priimtas parlamento įstatymo
projektas, kuris šiek tiek sušvelnina valstybės alkoholio
prekybos monopolį.

Icelandic Breweries Can Now Sell
Directly to Customers

06-30

„Dansk Industri“ (DI) siūlo skatinti žmones važinėti
dviračiais gerinant infrastruktūrą ir mažinant mokesčius.

DI calls for tax breaks for two-wheelers

06-30

Vokiečiams priklausantis prekybos tinklas ALDI Danijoje
patiria nuostolius: 2021 m. įmonė patyrė 393 mln. DKK.
nuostolių, o per pastarąjį dešimtmetį iš viso prarado 3,1
mlrd. DKK.

ALDI reports
Denmark

06-30

Danijos Kibernetinio saugumo centras (CFCS) atnaujino

Cyber-crime watchdog increases risk

a massive

loss

in

kibernetinių atakų rizikos lygį keliuose sektoriuose,
įskaitant energetiką, sveikatą, finansus ir transportą.

level for critical sectors

06-30

Audinių komisijos tyrimas dėl masinio audinių naikinimo
skelbia, kad kad Danijos vyriausybės veiksmai buvo
„labai smerktini“ ir neturi teisinio pagrindo, tačiau
ministrė pirmininkė buvo išteisinta dėl tyčinio
nusižengimo, neradus jokių įrodymų, leidžiančių manyti,
kad ji žinojo, kad sprendimui išnaikinti 17 milijonų
Danijos audinių 2020 m. trūko teisinio pagrindo.

PM ‘grossly misled’ the public says
Mink report

07-01

Islandijoje auga automobilių pardavimo skaičiai:
parduota 50 proc. daugiau automobilių negu pernai tuo
pačiu metu.

50% increase in car sales from last
year

07-04

Islandijos centriniam bankui pakėlus bazinę palūkanų
normą, numatoma, kad sumažės vartotojų perkamoji
galia.

Less purchasing power in the coming
months due to high mortgages

07-04

Nakvynių Islandijos viešbučiuose skaičius išaugo beveik
trigubai, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laiku.
Pagrindinis šios padidėjusios paklausos veiksnys buvo
sukatyvėjusi turizmo pramonė. Didžiausias augimas
užfiksuotas sostinės regione.

Sharp Rise In Demand and Price of
Hotel Accomodation

07-05

Pietų Islandijos regionui jau antrus metus iš eilės
nerimauja dėl bulvių maro pavojaus, galinčio sumažinti
kasametinį derlių.

Farmers Wary About Potato Fungus

07-05

Pirmajam Islandijos elektriniam orlaiviui buvo leista
skristi, o pilotai pradėjo mokymus valdyti lėktuvą.

Pilot Training To Begin On Iceland’s
First Electric Aircraft

07-06

Danijos bendrasis vidaus produktas (BVP) sumažėjo 0,5
proc. pirmąjį šių metų ketvirtį.

Downturn in growth

07-06

Ekonomistai vertina, kad Danijos ekonomika – pavojuje:
kylančios kainos ir kartu augantys atlyginimai gali vesti į
perkaitusią ekonomiką.

National Bank: Inflation could lead to
recession

07-07

Didžiausia Danijos įmonė ir pasaulinė sveikatos
priežiūros lyderė „Novo Nordisk“ pasiūlė finansuoti
keliones ir apgyvendinimą savo darbuotojoms JAV,
kurioms reikalingas abortas, tačiau jos turėtų palikti savo
gyvenamą valstiją, kad nepažeistų įstatymų.

Novo Nordisk to fund abortion trips in
U.S.

07-08

Vyriausybė paskelbė du Danijos tarptautinės įdarbinimo
ir integracijos agentūros (SIRI) sudarytus sąrašus,
kuriuose – 91 pareigybių pavadinimai, kurių reikia,
siekiant kovoti su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu
„socialinių, gamtos mokslų ir inžinerijos, sveikatos
priežiūros,
mokymo,
švietimo,
ekonomikos,
administravimo ir pardavimo, informacinių ryšių
technologijų, teisės, socialinių mokslų ir kultūros srityse.

Government seeks
workers

07-08

Nepaisant sparčiai augančios infliacijos ir karo Ukrainoje,
gegužę pramonės gamyba augo sparčiau. Naujausi
Danijos statistikos departamento duomenys rodo, kad
pramonės gamyba kas mėnesį išaugo 2,8 procento, o
balandį – 0,1 procento.

Industrial production defies inflation,
war

07-11

Islandijos maisto pramonės bendrovė „Loki Foods“ 2023
m. ketina pradėti gaminti tvarią augalinės kilmės žuvies
filė. Bendrovė iš įvairių investuotojų gavo 85 mln. ISK
investicijų.

Loki Foods Plans To Launch PlantBased Cod Fillets In 2023

07-11

Islandijos įmonė „Faxaports“ šiuo metu su užsienio
kompanijomis rengia planą Grundartangi mieste

Plans To Build Electric Fuel Stations For
Ships

skilled

foreign

pastatyti elektrinę degalinę, kurią laivai galėtų naudoti
plaukdami.
07-12

Infliacija Danijoje birželį pakilo iki aukščiausios per
pastaruosius 39 metus. Per pastaruosius metus kainos
išaugo 12,7 proc

Inflation at 39-year high

07-12

Islandijos turizmo taryba praneša, kad beveik trečdalis
visų turistų Islandijoje šį birželį atvyko iš JAV.

30% of tourists in Iceland in June are
from the United States

Amerikos turistų susidomėjimas Islandija greičiausiai
didėja, nes JAV doleris stiprėja prieš kitas valiutas.
07-13

Aliaskoje įsikūrusi bendrovė tiesia milžinišką povandeninį
kabelį iš Japonijos į Airiją, kuris tiesiogiai susisieks su
Islandija. Tai atvertų galimybes ir rinkas Islandijos
duomenų centrams Rytų Azijoje. „Far North Digital“ šiuo
metu finansuoja 14 000 kilometrų ilgio kabelį, kuris eitų
iš Golvėjaus vakarinėje Airijos pakrantėje, į šiaurės
vakarus nuo Grenlandijos pakrantės, Kanados salų, per
Beringo sąsiaurį ir Ramiojo vandenyno pietinę dalį iki
Japonijos. Projektą siekiama užbaigti iki 2026 m.

Submarine Cable Will Give Iceland
Direct Telecommunications Access to
Japan

07-14

Staigus prekių rinkų augimas ir su pandemija susiję
tiekimo grandinės sutrikimai labai išaugino statybinių
medžiagų kainas – dėl to stringa darbai Islandijos statybų
sektoriuje.

Price Increases Beginning To Disrupt
Construction

07-14

Beveik lygus EUR ir USD kursas (7,3 DKK) atnešė daugiau
pelno į JAV eksportuojančioms Danijos įmonėms.

Windfall for exporters
reaches parity with euro

07-14

Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, Islandija
tryliktus metus iš eilės užima pirmąją vietą lyčių lygybės
klausimais. Keturios iš Skandinavijos šalių yra pirmajame
penketuke.

Iceland at the top of the list

07-15

Automobilių pardavimas smarkiai sumažėjo. Naujausi
Danijos statistikos departamento duomenys rodo, kad
per pastaruosius 12 mėnesių buvo įregistruota tik 163
500 naujų automobilių, ty 21% mažiau nei praėjusiais
metais.

Car sales plummet

07-15

Dideliam pieno produktų eksporto laukia iššūkiai po to,
kai aukščiausiasis ES teismas nusprendė, kad Danija
pažeidė ES taisykles, leisdama vietos gamintojams
parduoti ir eksportuoti baltą, trapų sūrį kaip „Fetą“ už ES
ribų.

Denmark loses cheese battle – no
more Feta

07-17

Nepaisant sparčiai augančios infliacijos ir vartotojų
pesimizmo, žmonės išleidžia daugiau: privatus
vartojimas birželio mėnesį, palyginti su 2019 m. birželio
mėn., išaugo 13,9 proc.

Consumers spend
inflation, pessimism

07-19

JAV įsikūręs Alcoa bendruomenės fondas suteikė 20
milijonų ISK dotaciją Fjarðabyggð miestui gamtos
apsaugai ir paveldo išsaugojimui Gerpi vietovėje ir
Hólmanes.

20 Million ISK For Nature Protection

as

more

dollar

despite
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