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DATA PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Informacija, susijusi su karu Ukrainoje 

11-24  Farerų salos pasirašys naują žvejybos sutartį su Maskva. 

Žuvininkystės ministras Árni Skaale patvirtino, kad didžioji 

dauguma pritaria naujam vienerių metų susitarimui su 

Rusija. 

Žvejyba yra dominuojanti Farerų salų pramonė, kuriai 

tenka 95 % viso eksporto. Farerai ir Rusija dešimtmečius 

naudojasi abipuse prekybos sutartimi, leidžiančia 

farerams žvejoti Barenco jūroje, o rusams – Šiaurės 

Atlante. 

Faroes eager to renew fishing deal with 

Russia 
 

11-29 NATO Užsienio reikalų ministrų konferencijoje Islandijos 

Užsienio reikalų vadovė Þórdís Gylfadóttir dar kartą 

pareiškė visapusišką paramą Ukrainai. Pasak Þordís 

Kolbrún, Islandija Ukrainai išsiuntė konteinerius su šiltais 

drabužiais, batais ir vilnonėmis kojinėmis, kurias numezgė 

tūkstančiai islandų. Islandija taip pat skyrė papildomą 

149.285.211 Islandijos kronų (1 mln. Eurų) į specialų 

NATO turimą fondą generatoriams pirkti. 

Unanimity of support as long as Ukraine 

needs 
 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

11-14 Spalio mėnesį į užsienį išvyko rekordinis islandų skaičius. 

Naujausi „Icelandic Tourist Board“ (Islandijos turizmo 

valdybos) duomenys rodo, kad 2022 m. spalio mėn. 

beveik 72,000 islandų keliavo į užsienį.  

Record Number of Icelanders Travelled 

Abroad in October (icelandreview.com) 
 

11-23 „Air India“ atnaujina tiesioginį maršrutą į Kopenhagą, 

kuris prieš trejus metus buvo uždarytas dėl COVID. Nuo 

2023 m. kovo vėl bus trys tiesioginiai skrydžiai iš Delio į 

Danijos sostinę. 

Air India reopens Copenhagen route  

11-29 Tarptautiniame kelionių žurnalo „Condé Nast Traveler“ 

metiniame reitinge Danija paskelbta septinta 

populiariausia tarp turistų vieta pasaulyje. Pirmoje vietoje 

yra Portugalija, po jos seka Japonija, Tailandas, 

Singapūras, Indija ir Graikija. 

Denmark 7th most popular tourist 

destination in the world 
 

12-01 Keflaviko oro uostas 2023 m. rengiasi priimti 7,8 mln. 

keliautojų: šiuo metu oro uoste vyksta darbai, susiję su 

terminalo plėtimu ir naujų kilimo ir tūpimo takų tiesimu. 

"Would be surprised if manning 

became a problem" (mbl.is) 
 

12-02 Kopenhaga yra antras saugiausias miestas pasaulyje. 

Islandijos sostinė Reikjavikas užima pirmąją vietą, o 

Monrealis – trečioje vietoje naujausiame pasauliniame 

draudimo bendrovės „Berkshire Hathaway Travel 

Protection“ reitinge, paremtame keliautojų atsiliepimais, 

„Economist's Safe Cities“ indeksu, „GeoSure Global“ 

miestų įvertinimais ir „Numbeo“ nusikalstamumo 

indeksu. 

Copenhagen world’s second- safest 

city 
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https://www.forbes.com/sites/garystoller/2022/12/01/canada-denmark-and-iceland-named-safest-destinations/?sh=595fc4da2959


Energetikos sektoriaus aktualijos 

11-08 Likus dviem mėnesiams iki 2022 m. pabaigos Danija 

pasiekė svarbų etapą, viršydama 17,48 teravatvalandžių 

(TWh) ekologiškos energijos gamybos, ypač iš saulės 

kolektorių ir vėjo turbinų visoje šalyje. Žaliosios energijos 

gamyba sudaro tiek pat kiek ir visa 2021 m. produkcija, 

teigiama „Green Power Danijos“ ataskaitoje.  

Denmark breaks national record for 

annual green energy production 
 

11-09 Vokietijos „Commerzbank“ prisijungė prie Norvegijos 

„Norsk Hydro“ ir bendrai investavo 600 mln. EUR statyti 1 

GW saulės jėgainę Danijoje. Projekto vystytojas GreenGo 

teigė, kad bendra tikslinio projekto energijos gamyba 

sudaro apie 4% Danijos metinės elektros energijos 

suvartojimo, o to pakaks daugiau nei 300 000 Danijos 

namų ūkių. 

Danija siekia, kad iki 2027 m. šalyje suvartojama energija 

būtų 100 % atsinaujinanti, o iki 2030 m. būtų pagaminama 

20 GW saulės energijos. 

German, Norwegian investment in 

Danish solar energy 
 

11-11 Rusijos dujotiekio operatorei „Nord Stream AG“ buvo 

suteiktas leidimas tirti žalą, padarytą „Nord Stream 1“ ir 

„2“ dujotiekiams Danijos vandenyse. Tyrimas vyks toje 

Baltijos jūros dalyje, kuri yra Danijos išskirtinės 

ekonominės zonos (EEZ) dalis. 

 

Danijos geoduomenų agentūra suteikė bendrovei Nord 

Stream AG leidimą atlikti dujotiekio plyšimo vietos tyrimą 

Danijos išskirtinėje ekonominėje zonoje suteikė dar 

lapkričio 1 d., tačiau iki šiol nebuvo įmanoma patekti į 

atitinkamas žalos vietas hidrografiniam tyrimui atlikti dėl 

Danijos jūrų tarnybos nustatytos draudžiamosios zonos. 

 

Lapkričio 11 d. jūrų laivybai draudžiamos zonos spindulys 

buvo sumažintas nuo 5 jūrmylių iki 500 metrų aplink 

dujotiekio pažeidimo zoną. Tuo pačiu metu Danijos jūrų 

administracija suteikė bendrovei „Nord Stream AG“ 

išimtį, leidžiančią tam tikromis sąlygomis, įskaitant oro 

sąlygas, priartėti prie žalos zonos tokiu atstumu, kad būtų 

galima atlikti dalį atitinkamų darbų. Iš karto gavęs leidimą 

įplaukti į draudžiamą zoną, „Nord Stream AG“ frachtuotas 

laivas persikėlė į žalos zoną ir pradėjo tyrinėti dujotiekio 

plyšimo vietas. Tyrimo trukmė priklausys nuo patekimo į 

pažeistą teritoriją apribojimų, susijusių su oro sąlygomis. 

 

„SpaceKnow“ palydovinių duomenų stebėjimo įmonė 

pranešė, kad du „tamsūs laivai“, maždaug 95–130 metrų 

ilgio, buvo pastebėti kelių mylių atstumu nuo „Nord 

Stream 2“ dujotiekio, kai rugsėjo 26 d. ankstyvą valandą 

buvo aptiktas pirmasis dujų nuotėkis, pranešė palydovinių 

duomenų stebėjimo įmonė „SpaceKnow“. 

 

Švedijos tyrimas patvirtino pirmines Kopenhagos policijos 

tyrimo išvadas, kad Baltijos jūros dujos nutekėjo į rytus 

nuo Danijai priklausančios Bornholmo salos dėl sabotažo. 

Švedijos prokuroras penktadienį pranešė, kad tyrėjai 

aptiko sprogmenų pėdsakų toje vietoje, kur rugsėjo 

  

Russian Nord Stream operator to 

investigate pipeline damage 

 

https://stateofgreen.com/en/news/denmark-breaks-national-record-for-annual-green-energy-production/
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https://www.greengoenergy.com/news/greengo-energy-and-commerz-real-and-hydro-rein
https://www.bt.dk/udland/virksomhed-saa-moerke-skibe-naer-nord-stream-2-foer-laekager
https://www.bt.dk/udland/virksomhed-saa-moerke-skibe-naer-nord-stream-2-foer-laekager
https://www.bt.dk/udland/virksomhed-saa-moerke-skibe-naer-nord-stream-2-foer-laekager
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https://politiken.dk/indland/art9075731/Selskabet-bag-Nord-Stream-r%C3%B8rledningerne-skal-unders%C3%B8ge-r%C3%B8rskader-i-dansk-farvand
https://politiken.dk/indland/art9075731/Selskabet-bag-Nord-Stream-r%C3%B8rledningerne-skal-unders%C3%B8ge-r%C3%B8rskader-i-dansk-farvand


pabaigoje dujotiekiuose nugriaudėjo trys sprogimai. 

Faktą, kad tai buvo sabotažas, patvirtina ir filmuota 

naujienų portalo TV2 medžiaga iš įvykio vietos.  

11-11 Airija ir Islandija sujungė naują povandeninį 

telekomunikacijų kabelį. Airijos ir Islandijos povandeninis 

telekomunikacijų kabelis, kurį valdo Islandijos vyriausybei 

priklausanti bendrovė „Farice“ pradėjo veikti nuo 2022 m. 

lapkričio 11 d. Povandeninio telekomunikacijų kabelio 

tikslas - pagerinti tarptautinį ir vietinį ryšį, ir prisidėti prie 

didesnių pajėgumų, reikalingų norint patenkinti 

augančias skaitmeninių ir duomenų paklausų paslaugas. 

Ireland, and Iceland linked through new 

subsea telecoms cable 
 

11-29 „Shell“ nupirko Danijos biodujų gamintoją „Nature 

Energy“ už beveik 15 mlrd. DKK (2 mlrd. USD). Praėjusį 

mėnesį pranešė, kad „Shell“ buvo tarp daugelio įmonių, 

dalyvaujančių antrame konkurso etape, kad įsigytų 

įmonę, kuri valdo 12 biodujų gamyklų Danijoje ir vieną 

Prancūzijoje. 

Shell buys danish biogas producer  

11-30 Po trejus metus trukusių statybos darbų 2022 m. lapkričio 

30 d. pradėjo visišku pajėgumu veikti „Baltic Pipe“  

dujotiekis. Dujotiekis daliniu pajėgumu pradėtas 

eksploatuoti spalio 1 d. – dabar jis paruoštas dujas siųsti 

visu pajėgumu, tai yra iki 10 mlrd. kubinių metrų dujų per 

metus (BCM/a). 

Baltic pipe has commenced operation 

at full capacity 
 

Bendra ekonominė informacija 

11-09 Dėl pilotų streiko, kurio metu buvo sustabdyta apie 3700 

skrydžių, SAS avialinijoms vis dar nepavyksta grįžti į prieš 

COVID pandemiją buvusį lygį.  

SAS struggling to keep up with rivals  

11-09 Buvęs „Danske Bank“ vadovas Thomas Borgenas buvo 

atleistas nuo bet kokios atsakomybės už akcininkų 

investicijų nuostolius, susijusius su pinigų plovimo 

skandalu 2014 m. Teismas nurodė, kad ieškovai turėjo 

sumokėti 10 mln. DKK (1,3 mln. USD) D. Borgenui už 

teisines išlaidas. 

Former Danske Bank CEO wins €325m 

court battle 
 

11-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-29 

Infliacija Danijoje ir toliau išlieka aukšta – 2022 m. spalio 

mėn. bendras vartotojų kainų indeksas, palyginti su tuo 

pačiu praėjusių metų mėnesiu, padidėjo 10,1 proc.  

 

Tikimasi, kad mažėjančios energijos kainos sulėtins ir 

sparčiai augančią infliaciją. Infliacija Danijoje yra 

didžiausia nuo 1982 m. 

 

Laikinoji ministrė pirmininkė Mette Frederiksen atmetė 

raginimus parengti naują pagalbos paketą nuo infliacijos 

nukentėjusiems namų ūkiams ir įmonėms, kol tebevyksta 

vyriausybės derybos. 

 

Prognozuojama, kad 2023 m. infliacija nukris iki maždaug 

5 proc., palyginus su dabartiniu 10,1 proc. 

 

Praėjusį mėnesį infliacija ES pasiekė 11,5 %, aukščiausia 

lygį nuo 1997 m. 

Inflation In Denmark continues at a sky-

high level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High inflation to continue in 2023 – 

hard hit familes seek Christmas help 
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https://www.bt.dk/erhverv/investorer-kraevede-milliarder-thomas-borgen-frifindes-og-faar-ti-millioner
https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2022-11-08-oekonomer-ramt-af-spirende-optimisme-energipriser-spaender-ben-for-inflationen
https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2022-11-08-oekonomer-ramt-af-spirende-optimisme-energipriser-spaender-ben-for-inflationen
https://politiken.dk/indland/art9074427/%C2%BBDen-siddende-regering-er-tr%C3%A5dt-tilbage%C2%AB
https://politiken.dk/indland/art9074427/%C2%BBDen-siddende-regering-er-tr%C3%A5dt-tilbage%C2%AB
https://politiken.dk/indland/art9074427/%C2%BBDen-siddende-regering-er-tr%C3%A5dt-tilbage%C2%AB
https://politiken.dk/indland/art9074427/%C2%BBDen-siddende-regering-er-tr%C3%A5dt-tilbage%C2%AB
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-11-22-inflationen-i-eu-nar-nyt-rekordniveau-114-procent-i-danmark
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-11-22-inflationen-i-eu-nar-nyt-rekordniveau-114-procent-i-danmark
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/inflationen-i-danmark-fortsaetter-paa-et-skyhoejt-niveau
https://www.dr.dk/nyheder/seneste/inflationen-i-danmark-fortsaetter-paa-et-skyhoejt-niveau
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-11-28-saa-meget-vil-inflationen-koste-danske-familier-naeste-aar
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-11-28-saa-meget-vil-inflationen-koste-danske-familier-naeste-aar


11-10 Tęsiantis vyriausybės deryboms, ekonomika yra 

svarbiausia tema vyriausybės darbotvarkėje. Nuo 

lapkričio 10 d. laikinoji ministrė pirmininkė Mette 

Frederiksen su kitų partijų vadovais veda derybas apie 

ekonomiką ir darbo rinką. Darbdavių ir profesinių sąjungų 

atstovai ragina vyriausybę atlikti esmines darbo rinkos 

reformas, daugiausia dėmesio skiriant darbo jėgos ir 

išsilavinimo trūkumui – darbo rinkai trūksta mažiausiai 

50,000 papildomų darbuotojų, jų trūkumą siūlomą 

užpildyti, skatinant vyresnio amžiaus žmones likti darbe. 

Danijos profesinių sąjungų konfederacija taip pat skatina 

reformas, kurios pagerintų dirbančiųjų įgūdžius. 

Government negotiations continue on 

Thursday – now it's time for economic 

reforms 

 

11-11 Danijos įmonės pirmauja, išsikeliant neutralių klimato 

tikslų.  

Danish companies among world-

leaders in setting ambitious climate 

targets 

 

11-11 Islandijos nedarbo lygis praėjusį mėnesį siekė 2,8% - 

praėjusį mėnesį šalyje buvo 5,221 bedarbių žmonių. 

Darbo direkcija (Directorate of Labour) neprognozuoja, 

kad artimiausiu metu nedarbo lygis smarkiai kistų.  

Unemployment in Iceland at its lowest 

point 
 

11-14 Islandijos Hrísey sala gavo 10 mln. ISK (66,611 Eurų) 

regioninės plėtros dotaciją pritraukti naujų gyventojų į 

salą. 

Hrísey Island Receives Development 

Grant of ISK Ten Million  
 

11-14 Pagrindinė Islandijos turistų traukos vieta „Blue Lagoon“ 

planuoja parduoti savo akcijas pagrindinėje šalies biržos 

rinkoje „Nasdaq“. 2022 m. lapkričio 14 d. „Blue Lagoon“ 

direktorių taryba priėmė sprendimą pradėti ruoštis 

įmonės registracijai „Nasdaq“ Islandijos rinkoje. 

Want to list the Blue Lagoon on Nasdaq 

Iceland next year  
 

11-15 Imigracijos skaičiai ir toliau auga: trečiąjį šių metų ketvirtį 

į Daniją persikėlė 36 264 užsienio piliečių, 21% daugiau 

nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Spalio 22 d. Danijoje 

buvo 5 928 364 gyventojai, iš kurių 1 165 yra vyresni nei 

100 metų. 

Population nears 6 million as 

immigration grows 
 

11-15 Pagal naujausią Klimato kaitos rodiklį (CCPI) – Danija 

aukščiausiai įvertinta šalis. Pirmosios trys vietos 

tradiciškai tuščios, nes, remiantis Naujojo klimato 

instituto ataskaita, kuri buvo pristatyta per Jungtinių 

Tautų COP27 klimato konferenciją Egipte, nė viena šalis 

nebuvo pakankamai stipri visose kategorijose, kad 

pasiektų bendrą labai aukštą įvertinimą. 

Danija, esanti 4 vietoje, yra „geriausia iš kitų“ pagal 

rezultatus ir įsipareigojimą kovoti su klimato kaita, po jos 

seka Švedija ir Čilė. Saudo Arabija, Iranas ir Kazachstanas 

atsidūrė klimato sąrašo apačioje dėl nuolatinių investicijų 

į iškastinį kurą. Kaip blokas Europos Sąjunga užėmė 19 

vietą. 

Denmark top in climate performance 

 
 

11-16 Nepaisant karo Ukrainoje ir siaučiančios infliacijos, 

Danijos ekonomika trečiąjį šių metų ketvirtį šiek tiek 

paaugo: BVP išaugo 0,5 proc. Danijos prekybos rūmai BVP 

augimą sieja su  gamybos ir paslaugų pramonės pažanga. 

GDP growth in the third quarter  

11-16 Danija įvertinta kaip antra tvariausia šalis Europoje po 

Suomijos, surinkusi 85,63 balo iš 100. Darnaus vystymosi 

ataskaitoje parodyta, kaip 2020 m. daugiau nei pusė (53,9 

Denmark 2nd-most sustainable in 

Europe 
 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-11-09-regeringsforhandlinger-fortsaetter-torsdag-nu-gaelder-det-oekonomiske-reformer
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-11-09-regeringsforhandlinger-fortsaetter-torsdag-nu-gaelder-det-oekonomiske-reformer
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-11-09-regeringsforhandlinger-fortsaetter-torsdag-nu-gaelder-det-oekonomiske-reformer
https://stateofgreen.com/en/news/danish-companies-among-world-leaders-in-setting-ambitious-climate-targets/
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https://stateofgreen.com/en/news/danish-companies-among-world-leaders-in-setting-ambitious-climate-targets/
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https://www.icelandreview.com/society/hrisey-island-receives-development-grant-of-isk-ten-million/
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https://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2022/11/14/want_to_list_the_blue_lagoon_on_nasdaq_iceland_next/
https://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2022/11/14/want_to_list_the_blue_lagoon_on_nasdaq_iceland_next/
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=40194
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=40194
https://www.cleanenergywire.org/news/denmark-tops-climate-index-germany-down-three-places-slow-renewables-expansion
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%) Danijos atliekų buvo perdirbta, o 2010–2020 m. šalies 

vartojimo pėdsakas sumažėjo 14,26 %.  

11-16 Danija, JAV, Japonija, Kanada, ES, Prancūzija, Vokietija, 

Italija, Norvegija ir JK įsipareigojo surinkti 143 mlrd. 

Danijos kronų (20 mlrd. USD) tiek viešuoju, tiek privačiu 

finansavimu, kad būtų paspartinta žalioji pertvarka 

Indonezijoje. Tikslas – iki 2030 m. sumažinti šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų išmetimą 300 mln. tonų. 

With DKK 143 billion, Denmark and 

other countries want to make 

Indonesia greener 

 

11-17 Fidžis, Tuvalu, Kenija, Čilė ir Vašingtono valstija (JAV)  

prisijungė prie Danijos, Kosta Rikos ir 10 kitų vyriausybių 

sukurto aljanso Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA. 

More nations sign up to Danish-led 

climate alliance at COP 27 
 

11-17 Nekilnojamo turto rinka Danijoje nuo 2021 m. pradžios 

sumažėjo 60 proc. Praėjusį mėnesį buvo parduoti 4 488 

namai arba butai, 1 000 mažiau nei rugsėjį, o spalį 

parduota mažiausia per 11 metų. Ekspertų nuomone 

neabejotina, kad kylančios palūkanų normos, dėl kurių 

pabrango būsto paskolos, sustabdė pastarųjų 10 metų 

nekilnojamojo turto augimą. 

Home sales are crashing and prices are 

falling 
 

11-18 „Bavarian Nordic“ pasirašė naują didelę sutartį dėl 

vakcinų nuo beždžionių raupų tiekimo ES. Danijos 

farmacijos įmonė pasirašė pagrindų susitarimą su 

Europos Komisijos pasirengimo ekstremalioms 

situacijoms ir reagavimo tarnyba (HERA) dėl iki 2 milijonų 

dozių įmonės vakcinos nuo beždžionių raupų tiekimo 

2023 ir 2024 metais. 

Bavarian Nordic nabs big EU 

monkeypox deal 
 

11-18 Temperatūra Danijoje per pastarąjį dešimtmetį pakilo 2 

laipsniais, palyginti su prieš 150 metų, ir jau viršijo 2015 

m. Paryžiaus susitarimą. 

Danish temperature increase exceeds 

Paris Agreement 
 

11-21 Autobusų, traukinių ir metro bilietai Danijoje nuo sausio 

15 d. brangs vidutiniškai 4,9 proc. – tai lemia kylančios 

kuro ir elektros kainos.  

Biggest public transport prices increase 

since 2008 
 

11-21 Islandijos statistikos departamento duomenimis, per 

pirmuosius 10 mėnesių akvakultūros produktų eksporto 

vertė sudarė 38 mlrd. ISK (264,6 mln. JAV dolerių). Tai yra 

24 % daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. 

Iceland News Brief   

11-22 Rugsėjo mėnesį dirbančių žmonių skaičius Danijoje išaugo 

6 300 (iki 2 971 900), o tai yra visų laikų rekordas. Per 

pastaruosius 20 mėnesių buvo įdabinti 212 000 žmonių. 

Employment sets new record  

11-23 Naujausioje ekonominėje perspektyvoje EBPO 

prognozuoja, kad kitąmet nedarbas Danijoje išaugs iki 5,7 

proc. Taip pat prognozuojama, kad BVP augimas Danijoje 

2023 m. sulėtės iki 0,1 %, o 2024 m. atsigaus iki 1,1 %. 

Didelė infliacija ir krintančios būsto kainos sumažins 

namų ūkių perkamąją galią. Silpnas pagrindinių prekybos 

partnerių aktyvumas ir didėjančios sąnaudos apsunkins 

verslo investicijas ir eksportą. Numatoma, kad infliacija 

sumažės nuo maždaug 8 % metinio vidurkio 2022 m. iki 

mažiau nei 3 % 2024 m. Didžiausi rizikos veiksniai – 

tiekimo sutrikimai ir nuolatinis darbo rinkos trūkumas. 

OECD report Denmark  

11-23 „Novo Nordisk“, didžiausias pasaulyje insulino 

gamintojas, paskelbė apie planus investuoti 5,4 mlrd. 

Danijos kronų (750 mln. USD) į esamų Bagsværd įrenginių 

Novo Nordisk invests more than DKK 5 

billion in production in Bagsværd 
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plėtrą. Tikimasi, kad projektas bus baigtas 2024 m. ir jame 

bus sukurta apie 160 naujų darbo vietų. 

11-23 Islandijos centrinio banko Pinigų politikos komitetas 

paskelbė, kad pagrindinės palūkanų normos bus 

padidintos dar 0,25 proc., o trumpalaikės palūkanų 

normos dabar siekia 6 proc. Palūkanų normos didinamos 

atsižvelgiant į spalio mėn. 9,4 proc.  

Latest from Central Bank: Interest 

Rates to Increase 0.25%, Now Resting 

at 6% 

 

11-25 

 

 

 

 

 

11-30 

Finansinė nelygybė Danijoje didėja. Vadinamasis Gini 

koeficientas, pajamų pasiskirstymo tarp gyventojų matas, 

pirmą kartą pakilo iki daugiau nei 30 nuo 1997 m., 

nepaisant vyriausybės išsakyto tikslo mažinti nelygybę 

visuomenėje.  

 

Išaugusi nelygybė nereiškia, kad mažiausias pajamas 

gaunančios grupės buvo paliktos nuošalyje, o likusi 

visuomenės dalis džiaugiasi didesniais atlyginimais ir 

didesniu turtu. Skaičiai rodo, kad būtent 10% gyventojų, 

priskiriamų „skurdžiausiems“, perkamoji galia per 

pastarąjį dešimtmetį lyginant su kitomis grupėmis.  

Inequality is higher than ever before 

 

 

 

 

 

Despite high inequality, the poorest 

have never been richer 

 

12-01 Danija užima 2 vietą ES pagal naujausią Europos lyčių 

lygybės instituto indeksą Švedija užima aukščiausią vietą, 

o Nyderlandai – 3. Indeksas rodo, kad Europos moterų 

darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra pablogėjo nuo 

COVID-19 pandemijos pradžios 2020 m. 

 

Lyčių darbo užmokesčio skirtumas Danijoje didėja: 

moterų pajamos nuo 2006 m. didėjo greičiau nei vyrų, 

tačiau 2021 m. pažanga staiga sustojo. Skaičiuojama, kad 

vyrų uždirbtoms 100 kronų, vidutinė moteris uždirba tik 

87,7 kronų. 

European work-life balance has 

worsened since the covid pandemic 
 

12-01 Fehmarn Belt jungties tarp Vokietijos ir Danijos, ilgiausio 

pasaulyje kombinuoto geležinkelių ir kelių tunelio, 

statyba vyksta sparčiai ir pagal grafiką. Planuojama, kad 

bus galima pradėti eismą 2029 m., tačiau dėl infliacijos ir 

augančių palūkanų normų išaugo tunelio statymo kaštai: 

Numatoma, kad 18 kilometrų tunelis, sujungsiantis 

Hamburgą ir Kopenhagą per dvi su puse valandos 

traukiniu, kainuos daugiau nei 8 mlrd. 

"Fehmarnbelt" production costs 15.5 

million DKK per day 
 

12-01 Danija – didžiausius mokesčius pasaulyje turinti šalis. 

Naujausia EBPO metinė pajamų statistikos ataskaita rodo, 

kad Danija 2021 m. užėmė 1 vietą iš 38 EBPO šalių, kurios 

mokesčių ir BVP santykis yra 46,9%, o EBPO vidurkis – 

34,1. %.  

Danish tax is again the highest  

12-02 Lapkričio mėnesį bankrotą Danijoje paskelbė 813 įmonių 

– tai didžiausias vieno mėnesio rodiklis nuo 2019 m. 

Daugiausiai įmonių bankrutavo sostinės regione – 54 

proc. daugiau nei pernai tokiu pat metu. 

Denmark faces gloomy bankruptcy 

news 
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