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Informacija, susijusi su karu Ukrainoje 

10-25 12 Danijos įmonių įtariamos pažeidusios Rusijai skirtas 

sankcijas: bendrovės įtariamos eksportavusios prekes, 

kurios nelegaliai atsidūrė Rusijos teritorijoje. 

Nerimaujama, kad Kazachstanas gali būti išnaudojamas 

kaip tranzitinė šalis Rusijos prekybos sandoriams. Danijos 

įmonių, patvirtintų prekybai su Kazachstanu, skaičius nuo 

vasario mėnesio išaugo nuo 40 iki 76, o eksporto apimtis 

per tą patį laikotarpį išaugo nuo 161 tonos iki 620 tonų. 

Danish companies are suspected of 

violating Russia sanctions  
 

Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija 

11-07 Danijos pramonės konfederacija: sparčiai auganti 

farmacijos pramonės veikla Danijoje (gamyba rugsėjį, 

palyginti su rugpjūčio mėn., išaugo 1,3 proc.) – svarbi 

priežastis, kodėl pramonės sektorius auga.  

Medicine boosts Danish exports overall  

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

10-13 Islandijos Vyriausybė planuoja imtis specialių priemonių, 

kad Islandijos įmonės galėtų samdyti specialistus iš 

Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančių šalių. 

Universitetų, pramonės ir inovacijų ministras Aslaug Arna 

Sigurbjornsdottir ir socialinių reikalų ir darbo rinkos 

ministras Gudmundur Ingi Gudbrandsson pristatė 

rezoliuciją, o Vyriausybė patvirtino pirmąsias priemones. 

Visais pasiūlymais siekiama padidinti veiksmų laisvę ir 

efektyvumą. 

Icelandic news brief  

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

11-04 „American Express Travel“ duomenimis, Kopenhaga bus 

viena populiariausių kelionių krypčių pasaulyje 2023 m.  

Copenhagen listed among top 2023 

destinations 
 

11-07 Pigių Islandijos oro linijų bendrovė „Play“ pradėjo 

pardavinėti bilietus į Stokholmą (Švedija) ir Hamburgą 

(Vokietija) skrydžius. Skrydžiai į Stokholmą prasidės 2023 

m. kovo 31 d., į Hamburgą – 2023 m. gegužės 16 d. 

Play to Add Routes to Stockholm, 

Hamburg 
 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

11-07 2023 m. liepos mėn. Akureyri mieste Islandijoje bus 

atidarytas duomenų centras. Duomenų centras bus 

pirmasis tokio pobūdžio regione. 

Akureyri Data Centre to Open Next Year  

Energetikos sektoriaus aktualijos 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/11/medicin-lofter-samlet-dansk-eksport/
https://cphpost.dk/?p=140194
https://cphpost.dk/?p=140194
https://www.icelandreview.com/news/play-to-add-routes-to-stockholm-hamburg/
https://www.icelandreview.com/news/play-to-add-routes-to-stockholm-hamburg/
https://www.icelandreview.com/news/akureyri-data-centre-to-open-next-year/


10-18 Per ateinančius aštuoniolika metų energijos gamyba 

Islandijoje turi būti padvigubinta, tam, kad būtų pasiekti 

žaliosios pertvarkos tikslai. Sslandams, atsižvelgiant į 

dabartinį suvartojimą, reikėtų papildomai pagaminti 16 

teravatų elektros, kad pakeistų naftą. 

Energy production needs to be doubled  

10-18 Remiantis naujuoju JAV darbo platformos „Lensa“ 

reitingu, Danija – viena geriausių pasaulio šalių jauniems 

specialistams (užima 9 vietą reitinge). Pirmoje vietoje – 

JAV, po jos rikiuojasi Europos šalys Liuksemburgas, 

Rumunija, Belgija, Vokietija, Portugalija, Italija, Vengrija, 

Danija ir Lenkija. 

Reitingas sudaromas atsižvelgiant į darbo vietų skaičių, 

vidutines pajamas ir pragyvenimo išlaidas, įskaitant vieno 

miegamojo buto nuomos kainas.  

Denmark named among top countries 

for young professionals 
 

10-19 Kopenhagos policijos tyrimo dėl dujų nuotėkio Baltijos 

jūroje išvados patvirtino, kad „Nord Stream 1“ ir „Nord 

Stream 2“ dujotiekiai patyrė „didelę žalą“, kurią sukėlė 

„galingi sprogimai“.  

Investigation confirms pipeline damage 

caused by ‘fierce’ explosions 
 

10-19 Danijos dujų saugyklos – užpildytos. Nepaisant to, šalis vis 

dar priklausoma nuo biokuro ir dujų importo iš Europos, 

nes net pilnų saugyklų turinio užteks tik porai mėnesių.   

ES paragino valstybes nares iki lapkričio 1 d. užpildyti 

saugyklas bent 85%. Vokietijoje saugyklos užpildytos kiek 

daugiau nei 96 proc., o Prancūzijoje – beveik 99 proc. 

The Danish gas storage is completely 

full 
 

10-21 Liuksemburgas pasirašė susitarimą su Danija investuoti 

30 mln. EUR į atviroje jūroje esančią elektrinę, kuri galės 

pagaminti pakankamai energijos 10 milijonų namų ūkių 

Europoje. Gamykloje, esančioje prie vakarinės Danijos 

pakrantės, iš vėjo energijos bus gaminamas žaliasis 

vandenilis. 

Luxembourg invests €30m in Danish 

offshore plant  
 

10-21 Øresund tiltas, jungiantis Daniją ir Švediją, siekia tapti 

tvariausiu tiltu pasaulyje. Prie tilto papėdės jau įrengus 3 

000 m2 saulės baterijų, planuojama pridėti dar 10 000 

m2, kurie iš saulės pagamins tiek energijos, kad iki 2023 

m. padengtų beveik pusę tilto suvartojamos energijos. 

The Øresund Bridge: en route to 

becoming the world’s most sustainable 
 

10-24 Keletas Danijos kompanijų ir įstaigų (Din Forsyning, Alfa 

Laval Aalborg, Kirt X Thomsen, San Electro Heat, Sulzer, 

Seaborg, Aalborg Universitet, Energy Cluster Danija ir 

Hyme Energy) dalyvauja Danijos energetikos agentūros 

remiamame moksliniame projekte, siekiant sukurti 

galimybę saugoti žaliąją energiją druskoje.  

Danish partners plan to store energy in 

molten salt from 2024 
 

10-26 Ørsted pasirašė sutartį su fondų valdymo įmone 

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) dėl keturių 

naujų vėjo jėgainių projektų Danijoje vystymo – du 

Jutlandijos pakrantėje ir du prie Bornholmo krantų 

Baltijos jūroje – kurie turėtų padvigubinti Danijos vėjo 

energijos gamybos pajėgumus iki 2027–2028 m. ir 

reikšmingai prisidės prie darbo vietų kūrimo Danijoje. 

Energy giant signs deal to double 

Denmark’s wind power production 
 

10-28 „Ørsted“ šiai ir kitai žiemai pasirašė sutartį dėl gamtinių 

dujų gavimo iš Norvegijos „Equinor“, taip sumažindama 

įtampą Danijos energetikos rinkoje. Ørsted vis dar 

formaliai turi sutartį su „Gazprom“ iki 2030 m., tačiau 

Rusijos eksportuotojas sustabdė tiekimą birželio 1 d., 

Orsted Inks Deal to Receive Norwegian 

Gas Through Next Winter 
 

https://www.visir.is/g/20222326232d/tvofalda-tharf-orkuframleidsluna-vegna-orkuskiptanna
https://cphpost.dk/?p=139659
https://cphpost.dk/?p=139659
https://www.courthousenews.com/denmark-says-explosions-ripped-holes-in-nord-stream-pipelines/
https://www.courthousenews.com/denmark-says-explosions-ripped-holes-in-nord-stream-pipelines/
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/det-danske-gaslager-er-helt-fyldt-prisen-falder
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/det-danske-gaslager-er-helt-fyldt-prisen-falder
https://stateofgreen.com/en/news/the-oresund-bridge-en-route-to-becoming-the-worlds-most-sustainable/
https://stateofgreen.com/en/news/the-oresund-bridge-en-route-to-becoming-the-worlds-most-sustainable/
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/oersted-vil-lave-fire-kaempe-havvindmoelleparker-skal-fordoble-den-nuvaerende
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/oersted-vil-lave-fire-kaempe-havvindmoelleparker-skal-fordoble-den-nuvaerende
https://www.bnnbloomberg.ca/orsted-inks-deal-to-receive-norwegian-gas-through-next-winter-1.1838190
https://www.bnnbloomberg.ca/orsted-inks-deal-to-receive-norwegian-gas-through-next-winter-1.1838190


Danijos įmonei atsisakius patenkinti Kremliaus 

reikalavimus mokėti rubliais. 

10-28 

 

 

 

 

 

11-02 

Rusijos „specialiai įrengtas laivas“ atvyko į neseniai 

įvykusio dujų nuotėkio vietą prie Bornholmo krantų ir 

laukia Danijos valdžios leidimo tirti įvykio vietas.  

Nutekėjimas įvyko tarptautiniuose vandenyse, bet 

išskirtinėse Danijos ir Švedijos ekonominėse zonose.  

 

Rusija perspėjo JT Saugumo Taryboje iškelsianti dujotiekio 

„Nord Stream“ dujų nuotėkio klausimą.  

Russian ship waits for Danish 

permission to start gas leaks 

investigation 

 

 

 

Russia asks UN Security Council to 

discuss Nord Stream ‘terrorist attacks’ 

 

11-01 Lapkričio 1 d. pradėtas eksploatuoti dujų priėmimo 

terminalas Nybro mieste netoli Vardės Vakarų 

Jutlandijoje: tai reiškia, kad Norvegijos dujos dabar 

patenka į naują dujotiekį Baltic Pipe ir gali būti siunčiamos 

į Lenkiją per Danijos dujų sistemą. 

 

Vykdydamas projektą „Baltic Pipe“, „Energinet“ plečia 

„Ørsted“ priėmimo terminalą Nybro mieste. Dujos 

terminale tiekiamos iš Norvegijos dujotiekio Europipe II 

Šiaurės jūroje. Dujos išvalomos, o dujų slėgis 

sumažinamas. 

Baltic Pipe's receiving terminal is 

receiving gas from Norway 
 

11-02 Švedijoje svarstoma atstatyti prieštaringai vertinamą 

Barsebeko atominę elektrinę, esančią tiesiai netoli nuo 

Kopenhagos, uždarytą prieš 17 metų. Numatoma, kad 

elektrinė galėtų būti pastatyta 2030 m.  

Controversial nuclear power plant to be 

fired up again 
 

11-03 Helsinkyje vyko Baltijos jūros elektros perdavimo 

sistemos operatorių (Elering, AST, Litgrid, Svenska 

kraftnät, Statnett, Energinet, Fingrid, PSE ir 50Hertz) 

vadovų  susitikimas aptarti Europos energetinės krizės ir 

regiono elektros energijos adekvatumo. 

Baltic Sea Transmission System 

Operators prepare to manage risks on 

electricity adequacy 

 

11-07 Danijos žaliosios energijos gamyba šiemet pasiekė 

rekordinį lygį: „Green Power Denmark“ duomenimis 

saulės baterijos ir vėjo turbinos per pirmuosius dešimt 

2022 m. mėnesių pagamino daugiau žalios energijos nei 

per visus 2021 m. 

 Green energy heading for record year  

11-08 Laikinasis klimato ir energetikos ministras Danas 

Jørgensenas atstovauja Danijai 27-ojoje Jungtinių Tautų 

klimato kaitos konferencijoje (COP27), kuri vyksta Šarm el 

Šeiche, Egipte.  

Danija Egipte pasirodo „nepaprastai stipriai“ su didžiausia 

istorijoje Danijos COP delegacija, kurią sudaro atstovai iš 

daugiau nei 30 energetikos lyderių, žaliųjų investuotojų, 

verslo asociacijų, sprendimų tiekėjų, inžinierių, 

nevyriausybinių organizacijų ir darbo organizacijų, „tai 

atspindi privataus sektoriaus pasaulinį įsipareigojimą ir 

atsidavimą bendradarbiauti su panašiai mąstančiais 

partneriais vykdant neatidėliotinus veiksmus klimato 

kaitos srityje“. 

Acting climate minister heads for Egypt  

11-08 Rugpjūčio–spalio mėnesiais Šiaurės šalių regiono elektros 

biržoje „Nord Pool“ elektra atpigo dviem trečdaliais. 

Energy prices in decline: bills have 

halved since August 
 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija 

10-27 Nors karinė grėsmė Danijai tebėra maža, yra didelė rizika, 

kad Danijos energetikos sektorius gali tapti Rusijos 

 Energy sector vulnerable to Russian 

hackers 

 

https://www.bt.dk/udland/russisk-fartoej-afventer-dansk-ja-til-at-undersoege-nord-stream
https://www.bt.dk/udland/russisk-fartoej-afventer-dansk-ja-til-at-undersoege-nord-stream
https://www.bt.dk/udland/russisk-fartoej-afventer-dansk-ja-til-at-undersoege-nord-stream
https://www.theguardian.com/world/live/2022/oct/29/russia-ukraine-war-live-moscow-says-draft-completed-un-chief-appeals-for-renewed-grain-deal
https://www.theguardian.com/world/live/2022/oct/29/russia-ukraine-war-live-moscow-says-draft-completed-un-chief-appeals-for-renewed-grain-deal
https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2022/11/01/Nybro-commissioning
https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2022/11/01/Nybro-commissioning
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-10-30-vil-bygge-nyt-atomkraftvaerk-taet-paa-barseback
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-10-30-vil-bygge-nyt-atomkraftvaerk-taet-paa-barseback
https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2022/11/02/Baltic-Sea-Transmission-System-Operators-prepare-to-manage-risks-on-electricity-adequacy
https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2022/11/02/Baltic-Sea-Transmission-System-Operators-prepare-to-manage-risks-on-electricity-adequacy
https://en.energinet.dk/About-our-news/News/2022/11/02/Baltic-Sea-Transmission-System-Operators-prepare-to-manage-risks-on-electricity-adequacy
https://nyheder.tv2.dk/klima/2022-11-05-solceller-og-vindmoller-har-lavet-mere-strom-i-ar-end-sidste-ar
https://stateofgreen.com/en/news/cop27-denmark-shows-climate-commitment-with-the-biggest-delegation-in-history/
https://stateofgreen.com/en/news/cop27-denmark-shows-climate-commitment-with-the-biggest-delegation-in-history/
https://stateofgreen.com/en/news/cop27-denmark-shows-climate-commitment-with-the-biggest-delegation-in-history/
https://stateofgreen.com/en/news/cop27-denmark-shows-climate-commitment-with-the-biggest-delegation-in-history/
https://stateofgreen.com/en/news/cop27-denmark-shows-climate-commitment-with-the-biggest-delegation-in-history/
https://www.bt.dk/politik/fungerende-klimaminister-repraesenterer-danmark-ved-klimatopmoede
https://cphpost.dk/?p=140276
https://cphpost.dk/?p=140276
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-10-24-ekspert-advarer-stor-risiko-for-angreb-mod-energisektoren
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-10-24-ekspert-advarer-stor-risiko-for-angreb-mod-energisektoren


įsilaužėlių taikiniais: Danijos parama Ukrainai gali 

išprovokuoti kritinės infrastruktūros ataką.  

 

Nors nuo karo Ukrainoje pradžios Danijai ar Danijos 

pajėgoms tiesioginės grėsmės nebuvo, kariuomenė turi 

nenumatytų atvejų planus, teigiama Gynybos žvalgybos 

(FE) agentūros naujausioje paskelbtoje rizikos vertinimo 

ataskaitoje. 

 

Birželio mėn. Kibernetinio saugumo centras (CFCS) 

atnaujino kibernetinių atakų rizikos lygį, įtraukdamas kelis 

sektorius, įskaitant energetiką, sveikatą, finansus ir 

transportą. 

Bendra ekonominė informacija 

10-11 Rugpjūčio–rugsėjo mėn. nedarbas Islandijoje sumažėjo, 

tačiau imigrantai vis dar sudaro didžiausią bedarbių dalį. 

Bendras nedarbo lygis Islandijoje dabar yra 2,8 % (nedirba 

apie 5400 žmonių, iš kurių 44 % yra kilę iš užsienio). 

Unemployment At Just Under 3% In 

September, Higher Amongst 

Immigrants 

 

10-18 Nuo metų pradžios Islandijos valstybės skola padidėjo 

130 mlrd. ISK (899,1 mln. JAV dolerių). Skolos padidėjimą 

lėmė ekonomikos nuosmukis koronaviruso pandemijos 

metu ir vyriausybės priemonės, skirtos sušvelninti 

pandemijos smūgį ekonomikai. 

Icelandic News Brief  

10-19 „Landsbankinn“ ekonomikos departamentas 

prognozuoja, kad šiemet ekonomikos augimas sieks 6,5 

proc. – pasieks didžiausią lygį nuo 2007 m. Taip pat 

prognozuojama, kad infliacija pamažu mažės, tačiau iki 

2025 metų nenukris žemiau 4 procentų. 

Forecast the largest economic growth 

in Iceland since 2007 
 

10-20 Dešimtmetį trukęs būsto bumas Danijoje baigėsi. Trečiąjį 

šių metų ketvirtį parduota tik 17 213 namų ar butų, 19% 

mažiau nei antrąjį ketvirtį; trečiojo ketvirčio rodiklis yra 

žemiausias per devynerius metus. 

Housing market hits 9-year low  

10-20 Islandijos turizmo valdyba prognozuoja, kad šiais metais 

per Keflaviko oro uostą į Islandiją atvyks 1,7 milijono 

užsienio turistų. Tikimasi, kad kitais metais šis skaičius 

išaugs dar 600 tūkst. Taip pat prognozuojamos iš turizmo 

gaunamos pajamos - šiemet suma turėtų siekti apie 250 

milijardų ISK, o kitąmet – apie 330 ISK.  

2.3 million tourists next year  

10-20 Nuo kitų metų Reikjavike nebeliks galimybės nemokamai 

90-iai minučių parkuoti elektra varomus ir vandenilinius 

automobilius. 

No More Free Parking For Electric Cars 

In Reykjavík Starting 2023 
 

10-25 Šiuo metu Islandijoje gyvena apie 385 230 žmonių, 

įskaitant 198 280 vyrų, 186 840 moterų ir 120 

transseksualių asmenų. Sostinės teritorijoje gyvena 245 

850 žmonių, o regionuose – 139 380 žmonių. 2022 metų 

trečiąjį ketvirtį Islandijoje gimė 1200 vaikų, bet mirė 650 

žmonių. Tuo pačiu metu į šalį imigravo 3270 žmonių. 

720 Islandijos piliečių persikėlė į Daniją, Norvegiją ir 

Švediją. Iš 1270 iš šalies emigravusių užsienio piliečių 

dauguma (380) išvyko į Lenkiją. 

Icelandic Population Has Increased  

10-25 Danijos restoranų, viešbučių ir turizmo pramonės 

prekybos organizacijos HORESTA nuomone, šią žiemą 

Danijos restoranams gresia bankroto banga dėl kylančių 

The restaurant industry could be 

heading for a wave of bankruptcies 
 

https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-10-26-fe-rusland-kan-opfatte-stotte-til-ukraine-som-trussel
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-10-26-fe-rusland-kan-opfatte-stotte-til-ukraine-som-trussel
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-10-26-fe-rusland-kan-opfatte-stotte-til-ukraine-som-trussel
https://grapevine.is/news/2022/10/11/unemployment-at-just-under-3-in-september-higher-amongst-immigrants/
https://grapevine.is/news/2022/10/11/unemployment-at-just-under-3-in-september-higher-amongst-immigrants/
https://grapevine.is/news/2022/10/11/unemployment-at-just-under-3-in-september-higher-amongst-immigrants/
https://www.frettabladid.is/markadurinn/spa-mesta-hagvexti-her-a-landi-fra-arinu-2007-en-kaupmattur-dregst-aftur-ur/
https://www.frettabladid.is/markadurinn/spa-mesta-hagvexti-her-a-landi-fra-arinu-2007-en-kaupmattur-dregst-aftur-ur/
https://www.bt.dk/samfund/ikke-set-lignende-i-ni-aar-boligsalget-daler-kraftigt
https://www.ruv.is/frett/2022/10/20/23-milljonir-ferdamanna-til-landsins-a-naesta-ari
https://grapevine.is/news/2022/10/20/no-more-free-parking-for-electric-cars-in-reykjavik-starting-2023/
https://grapevine.is/news/2022/10/20/no-more-free-parking-for-electric-cars-in-reykjavik-starting-2023/
https://grapevine.is/news/2022/10/25/icelandic-population-has-increased/
https://www.bt.dk/forbrug/konkurser-paa-vej-usikkerhed-stoerre-end-nogensinde
https://www.bt.dk/forbrug/konkurser-paa-vej-usikkerhed-stoerre-end-nogensinde


energijos ir maisto kainų. Rugsėjo mėnesį jau žlugo 25 

restoranai, 20% daugiau nei per pastaruosius penkerius 

metus. 

10-25 

 

 

Vartotojų pasitikėjimas Danijoje nukrito iki žemiausio 

lygio per 48 metus ir dabar yra dar mažesnis nei per 

finansų krizę prieš 14 metų. Smunka ir bendras 

pasitikėjimo ekonomika indeksas.  

Consumer confidence hits all-time low 

 

 

 

10-25 Islandija pagal naują pasaulinį inovacijų indeksą (Global 

Innovation Index) užima 20 vietą tarp inovatyviausių 

pasaulio valstybių. Šveicarija, JAV ir Švedija išlieka 

pirmaujančios. 

Iceland Ranked World’s 20th Most 

Innovative Nation 
 

10-25 Infliacija Danijoje pasiekė aukščiausia lygį – rugsėjį 

pasiekė 11,1 proc., tai yra aukščiausia infliacija Danijoje 

per 40 metų, gerokai viršijanti ES vidurkį. 

 Inflation at 40-year-high  

10-27 Vartojimo kainų indeksas nuo rugsėjo iki spalio Islandijoje 

pakilo 0,67%, o per metus išaugo 9,4%. Infliacija dabar yra 

9,4%, praeitą mėnesį buvo – 9,3%.  

Inflation rises again  

10-28 Nacionalinis bankas padidino bazinę palūkanų normą iki 

1,25 proc. – aukščiausio lygmens per trylika metų. 

Danmarks Nationalbank defies the ECB 

and settles for a slight increase in 

interest rates 

 

10-28 Vykdydamas „restruktūrizavimo procesą“ ir siekdamas 

sumažinti išlaidas, „Danske Bank“ Danijoje atleido 150 

darbuotojų. Šis žingsnis buvo priimtas, kai bankas 

paskelbė, kad trečiąjį ketvirtį (3 ketvirtį) atideda 14 mlrd. 

DKK (1,9 mlrd. USD) gresiančioms baudoms už pinigų 

plovimo skandalą finansuoti. 

Danske Bank fires 150  

10-31 Nedarbo lygis Danijoje rugsėjį sumažėjo iki 2,5% nuo 2,6% 

rugpjūtį: praėjusį mėnesį darbą rado 1800 žmonių. 

Nežymus nedarbo mažėjimas sietinas su darbą radusių 

arba namo grįžusių ukrainiečių pabėgėlių skaičiumi – 

rugsėjį bedarbių ukrainiečių buvo 400 mažiau. 

Unemployment fell again in September  

11-02 Žuvininkystės ir žemės ūkio ministrė Svandís 

Svavarsdóttir: banginių medžioklė nesitęs ilgai. Didžiausią 

nepasitenkinimą dėl medžioklės reiškia ne aplinkosaugos 

aktyvistų, o turizmo pramonės atstovai, nes banginių 

medžioklė labai blogina Islandijos reputaciją. 

Whaling a part of our past  

11-03 33% privačiojo sektoriaus verslo lyderių numato atleisti 

darbuotojų dėl infliacijos ir sumažėjusių pajamų, 8% jau 

atleido dalį darbuotojų.  

Business leaders predict redundancies 

 

 

 

11-03 Spalio mėn. bankrotų skaičius Danijoje išaugo 77%, 

palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai – žlugo 732 

įmonės, iš jų – 445 didžiajame Kopenhagos regione. 

Dauguma žlugusių įmonių buvo mažesnės įmonės – tik 34 

įmonėse dirbo daugiau nei 10 darbuotojų. 

77 percent more bankruptcies than in 

October last year 
 

11-04 Danija pasauliniame talentų konkurencingumo indekse 

(2020 Global Talent Competitveness Index) užėmė 3 

vietą, pirmą kartą aplenkdama JAV. Šveicarija ir 

Singapūras užėmė pirmąsias dvi vietas, JAV užima 4 vietą, 

tačiau ir toliau dominuoja Europos ekonomikos – Švedija 

(5), Nyderlandai (6), Norvegija (7), Suomija (8) ir Jungtinė 

Karalystė (10). 

Denmark outstrips US in talent 

competitiveness 
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11-08 Sunkumų patiriančios Scandinavian Airlines (SAS) rugsėjį 

prarado daugiau nei 370 mln. DKK (50 mln. USD). 

Aviakompanija per pastaruosius 11 mėnesių patyrė 

daugiau nei 5 mlrd. DKK deficitą. 

SAS continues to lose millions  

11-08 Nepaisant sparčiai augančios infliacijos, mažėjančių 

mažmeninės prekybos pardavimų ir ekonomikos 

nuosmukio grėsmės, Danijos pramonės gamyba rugsėjį 

augo antrą mėnesį iš eilės. 

Industrial production up despite 

consumer discontent 
 

11-09 Kopenhaga – 14-asis „draugiškiausias LGBTQ+ miestas 

pasaulyje“. 

Copenhagen among the most LGBTQ+ 

friendly capitals in the world 
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