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Informacija, susijusi su karu Ukrainoje 

09-07 Daugelis danų jaučia karo Ukrainoje pasekmes dėl itin 

išaugusių dujų kainų. Danijos vyriausybė parengė 

nenumatytų atvejų planus, jei Danija susidurtų su dujų 

tiekimo problemomis. 

How long Denmark can do without gas 

from outside  
 

09-14 Danija yra tarp daugiausiai karinės paramos Ukrainai 

teikiančių šalių, vertinant pagal BVP ir vienam gyventojui 

(iš viso skyrė 403,2 mln. EUR karinei paramai Ukrainai), 

antra humanitarinės pagalbos teikėja pagal BVP vienam 

gyventojui ir prisiėmė ypatingą vaidmenį atstatant 

Mykolaivo miestą: paaukojo pirmąjį 13,4 mln. EUR 

paramos paketą, skirtą skubiai rekonstrukcijai, 

daugiausiai skirto Mykolaivo paruošimui ateinančiai 

žiemai. 

Denmark one of biggest contributors to 

Ukraine war effort 
 

09-15 Maždaug pusė ukrainiečių, atvykusių į Daniją po Rusijos 

invazijos į Ukrainą, susirado darbą: rugpjūčio mėnesį į 

darbo rinką įsiliejo 5,096 ukrainiečiai (47,6 proc.). 

5,096 Ukrainian refugees have now 

found jobs  
 

09-15 Nuo gruodžio mėnesio Ukrainos piliečių skaičius 

Islandijoje išaugo daugiau nei 600 procentų. Rugsėjo 1 d. 

iš viso Islandijoje buvo įregistruoti 1 679 ukrainiečiai, 

turintys nuolatinę gyvenamąją vietą.  

Almost 2000 Ukraine people  

10-05 Pasaulinis katalizės ir procesų technologijų lyderis Haldor 

Topsøe nutraukė visas verslo operacijas Rusijoje ir 

pasitraukė iš šalies. Balandžio mėnesį Ukrainos ambasada 

bendrovę kritikavo dėl to, kad ji toliau tiekia technologijas 

Rusijos naftos ir energetikos pramonei, tačiau po 

ambasados kritikos bendrovė vėliau paskelbė, kad per 

„porą mėnesių“ nutrauks visas operacijas. 

Haldor Topsøe is completely out of 

Russia 
 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

09-07 Gilus nuosmukis Jungtinėje Karalystėje gali turėti rimtų 

pasekmių Islandijos ekonomika – Islandijos turizmo 

sektorius bus smarkiai paveiktas. Britai sudaro apie 16 

proc. atvykstančių lankytojų Islandijoje, ypač viduržiemį. 

Jūros gėrybių paklausa taip pat bus paveikta jei infliacijos 

lygis JK toliau kils. 

UK economic woes could affect Iceland 

| RÚV (ruv.is)  
 

09-14 Šių metų liepą turistai Danijoje nakvynėms išleido 8,3 mln. 

DKK, iš jų 3,1 mln. DKK išleido svečiai iš užsienio. 

Tourists flock to Denmark  

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://nyheder.tv2.dk/business/2022-09-07-saa-laenge-kan-danmark-klare-sig-uden-gas-udefra
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-09-07-saa-laenge-kan-danmark-klare-sig-uden-gas-udefra
https://mcusercontent.com/5fc06bb8d076b20eba830e4c5/files/a9832b32-fa82-00cb-7478-304c83848d41/Danish_support_for_Ukraine.pdf
https://mcusercontent.com/5fc06bb8d076b20eba830e4c5/files/a9832b32-fa82-00cb-7478-304c83848d41/Danish_support_for_Ukraine.pdf
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/5096-ukrainske-flygtninge-er-nu-kommet-i-job
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/5096-ukrainske-flygtninge-er-nu-kommet-i-job
https://www.frettabladid.is/frettir/ukrainumenn-her-hatt-i-tvo-thusund/
https://www.berlingske.dk/business/haldor-topsoee-er-helt-ude-af-rusland
https://www.berlingske.dk/business/haldor-topsoee-er-helt-ude-af-rusland
https://www.ruv.is/frett/2022/09/07/uk-economic-woes-could-affect-iceland
https://www.ruv.is/frett/2022/09/07/uk-economic-woes-could-affect-iceland
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervsliv/overnatninger-og-rejser


09-30 Danija užima pirmąją vietą septintajame kasmetiniame 

Pasaulio skaitmeninio konkurencingumo reitinge – 

įvertinant 63 šalių „gebėjimą ir pasirengimą priimti ir 

tyrinėti skaitmenines technologijas, kaip pagrindinę 

verslo, valdžios ir platesnės visuomenės ekonomikos 

transformacijos varomąją jėgą.  

World Digital Competitiveness Ranking 

2022 
 

Energetikos sektoriaus aktualijos 

09-05 Danijoje dujų kainos pakilo daugiau nei 25 proc., Rusijai 

pareiškus, kad dujotiekis „North Stream 1“ (NS1) į Europą 

bus uždarytas neribotam laikui. 

'We have a galloping energy crisis in 

Europe' 
 

09-07 Danijos energetikos ekspertai perspėja, kad savanoriško 

gamtinių dujų poreikio sumažinimo 15 proc. šią žiemą gali 

nepakakti – reikia siekti 20 proc., kad šalies neištiktų 

energetikos krizė.  

Energy Minister: New measures 

needed to avert crisis 
 

09-08 

 

 

 

 

 

 

 

09-14 

Du didžiausi Danijos bankai „Danske“ ir „Nordea“ 

perspėjo, kad 412 000 namų ūkių, priklausančių nuo 

gamtinių dujų, šią žiemą gali patirti 27 000–33 000 DKK 

papildomų išlaidų. Vyriausybė siekia pasiūlyti daugiau 

lengvatų visuomenei be jau priimto „šildymo čekio“ 

(vienkartinių išmokų nukentėjusiems dėl staigaus dujų 

kainų šuolio).  

 

Vartotojams bus leista atidėti dalį tam tikrą sumą 

viršijančių šildymo sąskaitų apmokėjimą kitai žiemai.  

Households need more help to combat 

energy crisis 
 

09-09 Danijos Vyriausybė paskelbė papildomų priemonių 

taupyti energiją: temperatūra visuomeniniuose 

pastatuose bus sumažinta iki 19 laipsnių, lyginant su 

įprasta 21-23, išjungtas visas nereikalingas lauko 

apšvietimas, 100 mlrd. Danijos kronų (13,4 mlrd. USD) 

kredito garantijų bus suteikta energetikos įmonėms, 

kurioms kyla iššūkis dėl kylančių energijos kainų.  

Government launches energy-

conserving measures 
 

09-11 Dėl palankių energijos kainų didėja užsienio kompanijų 

paklausa steigti savo veiklą Islandijoje. Rusijai nutraukus 

dujų teikimą, energijos kainos Europoje kyla į viršų. Tuo 

tarpu Islandijoje energijos kainos beveik nepakito. 

Iceland's Low-Cost Electricity in High 

Demand as Energy Prices Skyrocket in 

Europe (icelandreview.com) 

 

09-13 Vis daugiau danų šią žiemą naudos malkomis kūrenamas 

krosnis ir superka visas parduotuvėse parduodamas 

malkas kaip alternatyvų šildymo šaltinį šią žiemą. 

Experts warn of pollution bomb this 

winter  
 

09-15 Danija visiškai remia ES Komisijos planą surinkti apie 140 

mlrd. Eurų, apmokestinant netikėtus mokesčius 

energetikos įmonių „neįprastai dideliam pelnui“ ir 

nukreipiant pajamas namų ūkiams ir įmonėms, 

kovojančioms su didėjančiomis sąskaitomis. Tačiau 

Danijos ekspertai teigia, kad priėmus šį pasiūlymą bus 

sulėtinta žalioji pertvarka.  

 Denmark supports EU windfall tax on 

energy companies’ profits 
 

09-18 Planuojamas 50 megavatų 300 hektarų vėjo jėgainių 

parkas Hvalfjörður mieste ant Brekkukambi kalno Brekku 

žemėje. Hvalfjörður savivaldybės gyventojai baiminasi, 

kad vėjo jėgainių parkas taps aplinkos ir vizualine tarša. 

„Zephyr Iceland“ yra Norvegijos vėjo energetikos 

bendrovės „Zephyr“ dukterinė įmonė, priklausanti 

Norvegijos valstybėms ir savivaldybėms. „Hvalfjörður“ yra 

vienas iš dešimties įmonės svarstomų variantų. Jei vėjo 

Plans on wind farms in Brekkukambi hill  

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/
https://www.berlingske.dk/oekonomi/russisk-finte-sender-gasprisen-i-vejret-vi-har-en-galopperende
https://www.berlingske.dk/oekonomi/russisk-finte-sender-gasprisen-i-vejret-vi-har-en-galopperende
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-09-06-dan-joergensen-advarer-om-energimangel-til-vinter-barsler-med-nye-tiltag
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-09-06-dan-joergensen-advarer-om-energimangel-til-vinter-barsler-med-nye-tiltag
https://www.bnnbloomberg.ca/denmark-proposes-postponing-energy-bill-payments-as-prices-surge-1.1818635
https://www.bnnbloomberg.ca/denmark-proposes-postponing-energy-bill-payments-as-prices-surge-1.1818635
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-09-07-massivt-pres-paa-regeringen-for-at-handle-et-meget-lille-plaster-paa-et-meget
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-09-07-massivt-pres-paa-regeringen-for-at-handle-et-meget-lille-plaster-paa-et-meget
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-09-08-hvis-det-bliver-en-meget-kold-vinter-stiger-risikoen-for-stroemafbrydelse
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-09-08-hvis-det-bliver-en-meget-kold-vinter-stiger-risikoen-for-stroemafbrydelse
https://www.icelandreview.com/business/icelands-low-cost-electricity-in-high-demand-as-energy-prices-skyrocket-in-europe/
https://www.icelandreview.com/business/icelands-low-cost-electricity-in-high-demand-as-energy-prices-skyrocket-in-europe/
https://www.icelandreview.com/business/icelands-low-cost-electricity-in-high-demand-as-energy-prices-skyrocket-in-europe/
https://www.bt.dk/udland/minister-haaber-paa-eu-aftale-om-energihjaelp-inden-oktober
https://www.bt.dk/udland/minister-haaber-paa-eu-aftale-om-energihjaelp-inden-oktober
https://www.ruv.is/frett/2022/09/18/aform-um-vindmyllugard-a-brekkukambi-i-hvalfirdi


jėgainių parko planai bus įgyvendinti, manoma, kad jis bus 

parengtas maždaug po šešerių-septynerių metų. 

09-26 Parlamento dauguma pasiekė susitarimą dėl infliaciją 

mažinančių priemonių paketo, padėsiančio namų ūkiams 

ir pažeidžiamiausiems vartotojams išgyventi žiemą. 

Sumažės energijos mokesčiai, o perteklinės šildymo ir 

elektros sąnaudos gali būti atidėtos iki 12 mėnesių. Tėvai, 

gaunantys vaiko išlaikymą, gaus vienkartinę 660 DKK (90 

EUR) dotaciją, o namų ūkiai galės kreiptis dėl žaliosios 

energijos subsidijos. Pagal susitarimą, sudarytą kelių 

partijų koalicijos, apie 2,1 mlrd. DKK bus skirta namų 

ūkiams ir 2,2 mlrd. DKK įmonėms, kurios stengiasi 

išgyventi – iš viso 4,3 mlrd. DKK (560 mln. USD), tačiau 

galutinis skaičius gali būti daug didesnis. Parlamentas 

anksčiau jau sutiko skirti pinigines išmokas 

pagyvenusiems žmonėms ir apriboti metinį nuomos 

padidinimą ateinančius dvejus metus, kad padėtų 

nepasiturintiems namų ūkiams. 

Financial assistance on the way: It 

contains the winter package 
 

09-27 Danijos jūrų administracija nustatė 5 jūrmylių saugos 

zoną aplink Bornholmo salą ir nurodė laivams išsisukti po 

to, kai buvo aptiktas dujų nuotėkis iš Rusijos į Europą 

vedančiame dujotiekyje Nord Stream 2, kuris eina per 

Danijos teritorinius vandenis po Baltijos jūra. 

 

Danijos vyriausybės vertinimu sprogimai – tyčiniai, žalos 

negalėjo sukelti praplaukiantys tanklaiviai. Rugsėjo 30 d. 

bendrame laiške JT Saugumo Tarybai Danija ir Švedija 

patvirtino, kad „Nord Stream“ dujotiekio nutekėjimą 

sukėlė „keli šimtai kilogramų sprogmenų“. 

 

Danijos energetikos agentūra (DEA) vertinimu dujų 

nutekėjimai gali išmesti trečdalį visų Danijos metinių 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 

 

Spalio pradžioje bendrovė „Nord Stream AG“ informavo 

Danijos energetikos agentūrą, kad abiejuose 

dujotiekiuose buvo pasiektas „stabilus slėgis“ ir dujų 

nutekėjimas baigėsi. 

 

• Russia-Germany pipeline leaks gas 

into Danish waters 

 

• Sanctions on Russia could lead to oil 

spillage in Danish waters 

 

• Gas leaks coincide with Baltic Pipe 

opening 

 

• PM: Gas leaks were deliberate 

 

• Pipeline leaks threaten Denmark’s 

Co2 emissions 

 

• Pipeline leaks caused by ’several 

hundred kilos of explosives’ 

 

• Gas leaks stopped 

  

• PM warns of new attacks in Baltic 

Sea: “Imagine the unimaginable” 

 

• Waters around pipeline leaks 

designated as crime scene 

 

• Drones spotted near North Sea oil 

field – Pipeline operator denied 

access to ‘crime scene’ in Baltic Sea 

  

• Sweden confirms sabotage caused 

Baltic Sea gas leaks – Russia says 

Denmark ‘knew who did it’ 

 

• Warships protect ‘crime scene’ in 

Baltic Sea 

 

https://www.tv2fyn.dk/tv-2/oekonomisk-hjaelp-paa-vej-det-indeholder-vinterpakken
https://www.tv2fyn.dk/tv-2/oekonomisk-hjaelp-paa-vej-det-indeholder-vinterpakken
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-02-rorledninger-i-ostersoen-laekker-ikke-laengere-gas
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-02-rorledninger-i-ostersoen-laekker-ikke-laengere-gas
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-02-rorledninger-i-ostersoen-laekker-ikke-laengere-gas
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-02-rorledninger-i-ostersoen-laekker-ikke-laengere-gas
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/laek-pa-nord-stream-2-rorledning-i-ostersoen?publisherId=13560344&releaseId=13660489
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/laek-pa-nord-stream-2-rorledning-i-ostersoen?publisherId=13560344&releaseId=13660489
https://www.ft.com/content/b295ec7c-3d6b-4f31-bf21-b420a9271832
https://www.ft.com/content/b295ec7c-3d6b-4f31-bf21-b420a9271832
https://www.bt.dk/udland/eu-kommissionen-vil-have-fuld-klarhed-over-gaslaekager
https://www.bt.dk/udland/eu-kommissionen-vil-have-fuld-klarhed-over-gaslaekager
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-09-27-gaslaekager-er-bevidste-handlinger-siger-mette-frederiksen
https://policywatch.dk/nyheder/christiansborg/article14446407.ece
https://policywatch.dk/nyheder/christiansborg/article14446407.ece
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-09-30-danmark-i-brev-til-sikkerhedsraadet-gaslaekage-kan-skyldes-flere-hundrede-kilo
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-09-30-danmark-i-brev-til-sikkerhedsraadet-gaslaekage-kan-skyldes-flere-hundrede-kilo
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-02-rorledninger-i-ostersoen-laekker-ikke-laengere-gas
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-01-mette-frederiksen-ser-risiko-for-nye-hybridangreb
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-01-mette-frederiksen-ser-risiko-for-nye-hybridangreb
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-01-mette-frederiksen-ser-risiko-for-nye-hybridangreb
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-03-nord-stream-omrader-skal-afspaerres
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-03-nord-stream-omrader-skal-afspaerres
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-04-rigspolitiet-melder-om-flere-droneobservationer-i-nordsoeen
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-04-rigspolitiet-melder-om-flere-droneobservationer-i-nordsoeen
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-04-rigspolitiet-melder-om-flere-droneobservationer-i-nordsoeen
https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-russia-not-invited-nord-stream-investigation-2022-10-06/
https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-russia-not-invited-nord-stream-investigation-2022-10-06/
https://www.reuters.com/world/europe/kremlin-says-russia-not-invited-nord-stream-investigation-2022-10-06/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-10-stor-aktivitet-i-oestersoeen-situationen-er-meget-anspaendt-siger-tv-2
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-10-10-stor-aktivitet-i-oestersoeen-situationen-er-meget-anspaendt-siger-tv-2


09-28 Danijos energetikos agentūra (Energistyrelsen) perspėjo, 

kad šią žiemą namų ūkiai gali susidurti su „trumpalaikiu“ 

elektros energijos trūkumu: dėl ilgos ir šaltos žiemos 

perspektyvos, kai vėjo energijos iš turbinų bus labai 

mažai, elektros tinklas bus apkrautas, tačiau šiuo metu 

„prognozė nėra tokia bloga“. 

Agency sees higher risk of lack of 

electricity this winter 
 

09-30 Vėjo turbinų gamintoja „Siemens Gamesa atleis apie 2900 

žmonių visame pasaulyje: Danijoje (800), Vokietijoje 

(300), Ispanijoje (475) ir Jungtinėje Karalystėje (50) – 

kitose šalyse planuojamas tolesnis darbo vietų 

mažinimas. 

Wind turbine maker slashes 800 jobs in 

Denmark 
 

10-11 Danijai priklausančioje Bornholmo saloje Baltijos jūroje 

pirmadienio rytą dingo elektra. Buvo nerimauta, kad 

povandeninis kabelis iš Švedijos buvo tyčia nutrauktas, 

tačiau elektra nutrūko dėl vietinės problemos. Valstybinė 

bendrovė „Energinet“, kuriai priklauso jūros kabelis, 

tiekiantis elektrą Bornholmui, pranešė, kad per keturias 

valandas buvo sugražinta elektros energija beveik visiems 

40 000 Bornholmo gyventojų. 

Technical failure caused a power failure 

on Bornholm on Monday 
 

Bendra ekonominė informacija 

09-05 Danijos mažmeninė prekyba liepą, palyginti su tuo pačiu 

praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 7,7%, o tai yra daug 

daugiau nei ES vidurkis – 0,5%. 

Volume of retail trade   

09-06 

 

 

 

 

 

09-07 

Danijoje vis dar trūksta darbo jėgos. Laisvų darbo vietų 

skaičius privačiame sektoriuje antrąjį 2022 m. ketvirtį (2 

ketvirtį) pasiekė 71 400, o tai yra 2 800.  Laisvų darbo 

vietų skaičius padvigubėjo, palyginti su COVID lygiu 2020 

metų pradžioje. 

 

Darbo jėgos trūkumas išlieka didžiausia problema, su 

kuria šiuo metu susiduria Danijos įmonės. Danijos 

pramonės konfederacijos (DI) apklausoje daugiau nei 

pusė iš 8000 atsakiusių įmonių įvardijo darbo jėgos 

trūkumą kaip pagrindinį iššūkį. 

Plenty of jobs despite rise in 

unemployment 
 

09-07 Danijoje – įmonių bankrotų banga. Šių metų rugpjūčio 

mėn. žlugo 230 įmonių, 10 % daugiau nei liepą. Tai – 

didžiausias skaičius nuo tada, kai 2020 m. kovo mėn. 

Daniją užklupo pandemija. Ekspertai teigia, kad bankrotų 

tendencingumas išliks dėl kylančių energijos kainų.  

Surge in bankruptcies  

09-08 Nacionalinis Danijos bankas pasekė Europos centrinio 

banko pėdomis, padidindamas pagrindinę palūkanų 

normą. Tikimasi, kad tai gali užbaigti dešimtmetį trukusį 

eksperimentą su neigiamomis palūkanų normomis. 

 

Didžiausias Danijos bankas „Danske“ pašalino neigiamas 

palūkanų normas visiems klientams bei įvedė teigiamas 

palūkanų normas tam tikroms sąskaitoms. 

Historical interest rate jump in Europe  

09-08 Danijos Sveikatos apsaugos ministras Magnus Heunicke: 

„Apmaudu, kad rinkoje yra vaistas, galintis padėti visiems 

ES gyventojams nuo sunkių ligų, tačiau patvirtinimo 

procesas užstrigęs biurokratijoje“. Anksčiau šį mėnesį 

ministras išsiuntė laišką ES Komisijai, kuriame pabrėžė, 

Denmark recieves new Covid vaccine – 

pushes for antiviral pill 
 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/styrelse-ser-hoejere-risiko-mangel-paa-el-til-vinter
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/styrelse-ser-hoejere-risiko-mangel-paa-el-til-vinter
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-09-29-vindmollegigant-fyrer-800-i-danmark
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-09-29-vindmollegigant-fyrer-800-i-danmark
https://www.avisen.dk/bornholm-staar-uden-stroem-mandag-morgen_706836.aspx
https://www.avisen.dk/bornholm-staar-uden-stroem-mandag-morgen_706836.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14698165/4-05092022-AP-EN.pdf/
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kaip svarbu kuo greičiau pasiekti visą ES apimantį 

susitarimą dėl Paxlovid – vaisto nuo COVID. 

09-13 Danijos infliacija toliau auga ir rugpjūčio mėn. pasiekė 

naują aukščiausią tašką – 8,9%. Dabartinės kainos reiškia, 

kad vidutinė Danijos šeima, palyginti su 2021 m., turės 

išleisti papildomai 40 000 kronų (5 400 USD) per metus 

vartojimo prekėms. 

New figures – prices continue 

skyrocketing 
 

09-14 Danijos kelių direkcija išrinko Danijos įmonės „MT 

Højgaard“ ir Belgijos bendrovės „Besix“ konsorciumą 

Kopenhagoje pastatyti naują kelių tunelį, kuris sujungs 

Nordhavno uosto teritoriją su likusia Kopenhagos dalimi. 

Nordhavn tunelis  kainuos maždaug 346 mln. DKK, bus 1,4 

km ilgio ir eismui turėtų būti paruoštas 2027 m. vasarą. 

New underwater road tunnel in 

Copenhagen 
 

09-14 Numatomas Islandijos biudžeto deficitas kitais metais yra 

89 mlrd. ISK (636,4 mln. JAV dolerių). Tai beveik 100 mlrd. 

ISK (715,1 mln. JAV dolerių) mažiau nei prognozuota šių 

metų biudžete.  

Icelandic News Brief  

09-15 Butų pardavimas Danijoje – žemiausias per 8 metus.  Home sales hit by inflation, rising 

interest 
 

09-15 Nuo kitų sausio 5 d. tabako pramonė bus priversta mokėti 

32 mln. Danijos kronų (4,2 mln. USD), kuri bus paskirstyta 

vietos institucijoms, kurios kiekvieną dieną užtikriną 

miesto valymą. 

Tobacco industry to pay for discarded 

cigarette butts 
 

09-15 Danijos internetinių mažmenininkų pajamos sumažėjo 

pirmą kartą istorijoje: per pirmąjį šių metų pusmetį 

elektroninė prekyba atnešė 92,7 mlrd. DKK, tai yra vienu 

procentu mažiau, palyginti su tuo pačiu 2021 m. 

laikotarpiu. 

Danish online sales dwindle for the first 

time ever 

   

 

09-15 Islandijos Ekonomikos ir finansų ministras Bjarni 

Benediktssonas mano, kad gali būti skelbiamas viešasis 

konkursas dėl likusios valstybės banko „Íslandsbanki“ 

dalies. Tai sustiprins nacionalinės ekonomikos būklę, 

išleidžiant 100 mlrd. kronų į rinką. 

I want to sell the bank to the public  

09-16 Islandijos kronos kursas per pastarąsias 10 dienų labai 

sustiprėjo. Vidutinis valiutos kursas euro atžvilgiu 

šiandien yra ties 138,7 Islandijos kronų, palyginti su 142,7 

rugsėjo 5 d. 

The krona is strengthening against the 

euro 
 

09-20 Rangárþing ytra savivaldybė Pietų Islandijoje ir Orkídea 

neseniai pasirašė susitarimą dėl žaliojo pramonės parko 

įkūrimo. Naujuoju projektu bus siekiama užtikrinti 

švaresnę gamybą, sumažinti taršą ir pagerinti išteklių 

naudojimo efektyvumą dalijantis infrastruktūra su 

keliomis įmonėmis. „Vísir“ praneša, kad naujasis 

pramonės parkas regione galėtų sukurti apie 50–100 

darbo vietų. 

Newly Planned Green Industrial Parks 

to Bring Jobs to Rangárþing Ytra 

 

 

 

09-20 19 Danijos savivaldybių duotas leidimas pakoreguoti 

savivaldybių mokesčių tarifus 2023 metais – 14 padidintų 

ir 5 sumažintų. Perėjimui finansuoti bus skirta 150 mln. 

DKK. 

Government green lights tax hikes in 14 

municipalities 
 

09-21 Danijos Vyriausybė siekia įvesti 13 kronų (1,80 USD) 

keleivio mokestį už bilietą visiems skrydžiams iš Danijos 

oro uostų, tai yra jos iniciatyvos „Žaliosios kelionės 

Government proposes green duty on 

airline passengers 
 

https://nyheder.tv2.dk/business/2022-09-12-nye-tal-priserne-fortsaetter-himmelflugt
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-09-12-nye-tal-priserne-fortsaetter-himmelflugt
https://mobilitywatch.dk/nyheder/infrastruktur/article14357815.ece
https://mobilitywatch.dk/nyheder/infrastruktur/article14357815.ece
https://www.bt.dk/erhverv/laveste-augustsalg-af-boliger-i-otte-aar
https://www.bt.dk/erhverv/laveste-augustsalg-af-boliger-i-otte-aar
https://www.bt.dk/samfund/cigaretskod-i-gaderne-nu-slipper-kommunerne-for-regningen
https://www.bt.dk/samfund/cigaretskod-i-gaderne-nu-slipper-kommunerne-for-regningen
https://www.bt.dk/samfund/for-foerste-gang-nedgang-i-e-handlen
https://www.bt.dk/samfund/for-foerste-gang-nedgang-i-e-handlen
https://www.vb.is/frettir/vill-selja-almenningi-bankann-/
https://www.vb.is/frettir/kronan-styrkist-mikid-i-dag-gagnvart-evrunni/
https://www.vb.is/frettir/kronan-styrkist-mikid-i-dag-gagnvart-evrunni/
https://www.icelandreview.com/news/newly-planned-green-industrial-parks-to-bring-jobs-to-rangarthing-ytra/
https://www.icelandreview.com/news/newly-planned-green-industrial-parks-to-bring-jobs-to-rangarthing-ytra/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-09-19-14-kommuner-far-lov-til-at-haeve-skatten-naeste-ar
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-09-19-14-kommuner-far-lov-til-at-haeve-skatten-naeste-ar
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visiems“ dalis. Papildomos pajamos bus naudojamos 

siekiant užtikrinti, kad iki 2030 m. visi vidaus skrydžiai 

būtų ekologiški 

09-21 Šešių didžiausių Islandijos savivaldybių veiklos deficitas 

2022 m. pirmąjį pusmetį sudarė 13 mlrd. Islandijos kronų. 

Tai daug blogiau, nei tikėtasi. Pagrindinis blogesnių 

Reikjaviko veiklos rezultatų vadovybės nuomone 

aiškinamas tuo, kad infliacija buvo daug didesnė nei 

prognozuota. 

Looking for worst municipal 

performance 
 

09-21 Islandijos Finansų ministras Bjarni Benediktssonas 

pristatė vyriausybės biudžeto pasiūlymą 2023 m.: 

deficitas pagal įstatymo projektą bus 89 milijardai JAV 

dolerių, tačiau ministro pranešime sakoma, kad 

vyriausybės išlaidos padidės 79 milijardais dolerių. Tai yra 

6,4% padidėjimas per metus. 

Government blockade, deficit 

reduction and debt collection 
 

09-22 Pagal naujausią į paskelbtą Nacionalinio banko prognozę, 

ekonomika kitais metais susitrauks 0,1%. 

Generalgubernatorius Lars Rohde, kuris atsistatydina kitą 

sausį, sakė, kad visuomenė turi pasiruošti susilpnėjusio 

aktyvumo ir mažėjančio užimtumo laikotarpiui. 

Danmarks Nationalbank has calculated 

this: How badly the economy will be hit 

- TV 2 

 

09-23 Danijos vartotojai, varginami sparčiai augančios 

infliacijos, yra pesimistiškesni nei bet kada anksčiau: 

vartotojų pasitikėjimo indeksas rugsėjį nukrito iki -32,1 

nuo -25,1 rugpjūtį, o tai yra žemiausias lygis per 48 metų 

indekso istoriją. 

Pessimistic consumers  

09-26 Remiantis Nacionalinio serumo instituto (NSI) vertinimu, 

audinių auginimas gali būti atnaujintas sausio 1 d., tačiau 

„žymiai mažesniu“ lygiu nei prieš koronaviruso 

pandemiją. Gyvūnų teisių aktyvistai priešinosi tokiam 

žingsniui.  

From the New Year, mink must be bred 

again 
 

09-28 Naujausi Islandijos statistikos duomenys rodo, kad 

infliacija šiek tiek sumažėjo – rugsėjį buvo 9,3%. Toliau 

pateikti Islandijos statistikos duomenys rodo mėnesinius 

ir metinius vartotojų kainų indekso svyravimus, o liepos 

mėn. 9,9 % lygis yra tikėtinas maksimumas. 

Inflation Rate Drops to 9.3% 

 

 

 

10-05 Islandijos centrinis bankas padidino banko palūkanų 

normas 0,25 procentinio punkto. Pagrindinė banko 

septynių dienų terminuotųjų indėlių palūkanų norma 

dabar yra 5,75%.  

Central Bank raises key interest rates by 

0.25 percentage points 

 

 

10-10 Po bendru pavadinimu „Global Compact Network 

Denmark“ susivienijusios 12 garsių įmonių – Mærsk, 

Carlsberg, Danish Crown, FLSmidth, ISS, Grundfos, 

Novozymes, PensionDanmark, LEGO, Topsoe, Vestas ir 

Ørsted – paragino Danijos įstatymų leidėjus išlaikyti tikslą 

siekti tvarumo, remti naujoves ir remti reglamentus, kurie 

paspartintų žaliąją pertvarką. 

Big-name companies urge lawmakers 

to speed up green transition 
 

10-11 Recesijos grėsmė reali, mat nauji skaičiai parodė, kad 

infliacija Danijoje pirmą kartą per 40 metų viršijo 10 proc. 

Naujausi Danijos statistikos departamento duomenys 

rodo, kad vartotojų kainų indeksas rugsėjį šoktelėjo 10 

proc., palyginti su praėjusiais metais. Vartotojų 

pasitikėjimas yra žemiausias nuo aštuntojo dešimtmečio 

pradžios, todėl Sydbank vyresnysis ekonomistas 

Continued higher annual increases in 

consumer prices 
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Mathiasas Dollerupas Sproegelis perspėjo, kad didesnės 

pragyvenimo išlaidos „dabar labai kenkia didelei 

ekonomikos daliai, nes vartotojai laiko pinigus kišenėje“. 
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