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Danija taikys griežtesnę užsienio žvejų kontrolę po to,
kai paaiškėjo, kad daugelis tralerių, žvejojančių prie
šiaurinės Jutlandijos, daugiausia iš Nyderlandų,
išjungia savo AIS (automatinę identifikavimo sistemą),
kad galėtų žvejoti arčiau Danijos krantų.
Danijos pramonės fondas, bendradarbiaudamas su
„Asia House“, paskelbė apie naują platformą „Nordic
Asian Venture Alliance“ (NAVA), kuria siekiama
išspręsti dvi vienas kitą papildančias Danijos startuolių
ekosistemos problemas: finansavimo trūkumą
didesniems investavimo etapams ir prieigos prie Rytų
Azijos finansavimo ir rinkos galimybių stoką.
Danijos vyriausybė pasirengusi pasiūlyti 25 mln. DKK
(3,4 ml. EUR) paramos paketą Danijos žvejams po to,
kai ES pasiūlė sumažinti žvejybos kvotas Baltijos
jūroje. ES nori sumažinti menkių žvejybą regione 92
proc., kad ištekliai vėl pasiektų tvarų lygį.
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Fishing Minstry Cracks Down On
Dutch ‘Ghost’ Trawlers

New initiative in Denmark to
connect startups with East
Asian Venture Capital

Government
ready
compensate cod fishers
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Danijoje kyla jautienos produkcijos kainos, kadangi Climate demands will push up
mėsos perdirbimo įmonės susiduria su spaudimu beef prices
mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą
gamybos procesuose.
Danijos vyriausybė paskelbė daugiau nei 1,25 mlrd.
Danijos kronų (168 mln. eurų) finansavimą augalinės
kilmės maisto produktų plėtrai. Tai iki šiol yra
didžiausia investicija į augalinius tyrimus ir plėtrą ES.
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www.money.co.uk tyrimas atskleidė, kad, įvetinus
pelno mokesčio tarifą ir verslo registracijos mokestį,
Kopenhaga ir Orhusas yra patogiausi ir prieinamiausi
miestai pasaulyje pradėti savo verslą.
Nepaisant to, kad sąlygos pradėti verslui – palankios,
nauji verslai Danijoje išgyvena sunkiai. 2013–2018 m.
skaičiai rodo, kad tik 42 proc. startuolių, kuriuose
dirba mažiau nei dešimt darbuotojų, vis dar veikia
praėjus penkeriems metams nuo veiklos pradžios.
Danja – paskutinė ES reitinge. Lietuva – 9-oje vietoje.
2019 m. Danijos pramonės konfederacijos apžvalga
teigia, kad mažos ir vidutinės įmonės sudaro 99 proc.
Danijoje registruotų įmonių, todėl startuolių

Two Danish cities ranked best in
the world to start a business
Small businesses have woeful
survival rate in Denmark

PASTABOS

konkurencija šalyje yra didelė.
Investicijoms pritraukti į Lietuvą aktuali informacija
09-14
Danijos žuvies eksportas susiduria su nuosmukiu po Fish disease scare for exporters
to, kai septyni Danijos žuvininkystės ūkiai patyrė
infekcinę hematopoetinę nekrozę (IHN). Danijos
veterinarijos ir maisto administracija-DVFA informavo
ES Komisiją, kad Danija laikinai sustabdo neužkrėstų
žuvų šalies statusą.
Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija
09-03
19% visų rugpjūtį parduotų naujų automobilių buvo New record in car sales - almost
elektriniai – tai didžiausias mėnesinis rodiklis.
every fifth was an electric car in
August
09-14

Šiek tiek daugiau nei penktadalis – 27 proc. –
Danijos gyventojų, dirbančiųjų privačiame
sektoriuje 2019 m. dirbo užsienyje įsikūrusiose
įmonėse.

High share of private sector
works for foreign companies

09-29

Vyriausybė pratęsė draudimą veisti audines iki 2023 m.

Mink breeding ban extended

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija
10-01
Remiantis nakvynių skaičiumi, nuo 2020 m. Business Round-Up: Denmark on
nacionalinis turizmas Danijoje augo 12 proc., o course for overnight stay record
užsieniečiai apsistojo 5 proc. mažiau nei pernai.
in 2021
Nepaisant to, įvertinus numatytas rezervacijas,
tikimasi, kad iki 2021 m. pabaigos bus pasiektas visų
laikų nacionalinio ir turizmo iš užsienio kasmetinis
rekordas.
10-04

„Business Iceland“ rinkodaros kampanija „Looks You "Looks like you need to let it out"
Need To Let It Out“ laimėjo auksinius EFFIE campaign awarded 3 EFFIES
apdovanojimus trijose kategorijose.
„Business Iceland“ 2020 m. liepos 15 d. pradėjo
rinkodaros kampaniją „Let it Out“, kurios tikslas –
užsienio žiniasklaidoje nušviesti Islandiją. Kampanija
sulaukė didelio užsienio spaudos dėmesio – daugiau
nei 800 paminėjimų užsienio žiniasklaidoje, apimančią
apie 2,6 mlrd. vartotojų pagrindinėse Islandijos
turizmo rinkose.
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Praėjus šiek tiek daugiau nei dvejiems metams po Grounded forever: Danish airline
įkūrimo 2018 m., dėl COVID-19 pandemijos sukeltos goes bust
krizės bankrotą paskelbė Danijos oro linijų bendrovė
„Great Dane Airlines“.
Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija
09-01

09-08
1

„BioRefine Denmark“ atidarė didžiausią gamyklą
Šiaurės Europoje, kurios tikslas – gaminti klimatui
nekenksmingus pašarus ir maistą iš dobilų žolės ir
liucernos.
Rugsėjo 2 d. vyko Singapūro ir Islandijos ministrų,

MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos

Northern
Europe’s
largest
production of green proteins has
opened
Singapore and Iceland: Solving

09-15

09-15

09-22

pramonės ir verslininkų virtualus seminaras, kuriame
buvo diskutuojama apie maisto pramonės ateitį ir
biotechnologojų vaidmenį, nuolat augant maisto
poreikiui. Manoma, kad iki 2050 m. maisto poreikis
padvigubės.
VPN paslaugų bendrovė „Surfshark“ skelbia Daniją
2021 m. pasaulio šalių lydere pagal skaitmeninės
gyvenimo kokybės indeksą. Lietuva – 11-a iš 38
Europos valstybių ir 16-a 110 valstybių sąraše.

global challenges through local
solutions

Pieno produktų bendrovės „Arla“ „Climate Checks“
duomenų analizės prigrama identifikuoja, kad „Arla“
ūkininkai – vieni labiausiai klimato požiūriu
efektyviausių pieno gamintojų pasaulyje. Arla „Climate
Checks“ – įrankis, sukurtas specialiai ūkininkams,
siekiant efektyviai sumažinti pienininkystės išmetamų
teršalų kiekį.
Didžiausia Danijos IT įmonė „Systematic“ įtariama
tariamai pažeidusi trejus metus trukusį vyriausybės
embargą, parduodama karinės programinės įrangos
sistemą Jungtiniams Arabų Emyratams per Didžiosios
Britanijos dukterinę įmonę, nepaisant ekspertų ir
žmogaus teisių organizacijų įspėjimų, kad ji pažeidė ES
ir JT gaires dėl ginklų eksporto.

Big
data empowers
Arla
farmers to decarbonise dairy at
a faster pace

Denmark ranked first for digital
quality of life

IT company breached embargo in
UAE deal
Danmarks største it-virksomhed
opruster Emiraternes militær
trods forbud

2018 metų rudenį Danijos užsienio reikalų ministerija
uždraudė Systematic eksportą dėl JAE vykdomos bado
politikos ir bombardavimo prieš civilius Jemeno
gyventojus, tačiau 2019 metų pradžioje įmonei buvo
suteiktas eksporto leidimas iš JK.
09-23

Bendradarbiaujant Danijos fermentacijos ekspertams New project develops innovative
ir
Danijos
technologijų
institutui,
įmonė ingredients
with
anti„FermantationExperts“ sukūrė naują maisto produktų inflammatory properties
ingredientą „Fermbiotics“, turintį priešuždegiminių
savybių. Projekto tikslas - kad Fermbiotics būtų
prieinamas įvairiuose maisto produktuose ir
papilduose, siekiant sumažinti uždegiminių ligų
vystymąsi ir palengvinti simptomus.
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„Google“ ir „Facebook“ ir toliau perka žemės sklypus Google, Facebook Expand Land
Danijoje, kad galėtų ateityje kurti ar plėsti duomenų Acquisition In Denmark
centrus. „Google“ įsigijo 120 000 kvadratinių metrų
žemės Taulovo mieste, į vakarus nuo Fredericijos
Jutlandijoje, o „Facebook“ įsigijo 212 hektarų Andrup
mieste, į rytus nuo Esbjergo.
Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija
09-03

Daugiapartinė Danijos politinė dauguma pasiekė Political
majority
makes
susitarimą dėl plano dėl valstybės valdomos 200 mlrd. agreement on ownership of
DKK (27 mlrd. EUR) žmogaus sukurtos energijos salos energy in the North Sea
Šiaurės jūroje nuosavybės, kuri yra neatsiejama
Danijos ambicingo tikslo sumažinti šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisiją 70 kartų dalis. Dabar Danijos

vyriausybė ieško partnerių 49,9% salos, kuri bus
pastatyta 80 kilometrų nuo vakarinės pakrantės,
akcijų įgyti.
09-07

Danijos privatūs pensijų fondai per pastaruosius metus
investavo 72 mlrd. DKK (beveik 10 mlrd. EUR) į
ekologišką konversiją. Tikslas per ateinantį dešimtmetį
kovai su klimato kaita skirti 350 mlrd. DKK (47 mlrd.
EUR).
09-07
„Nord Stream 2“ projektas artėja prie pabaigos:
paskutinė dalis buvo suvirinta, paruošta ją nuleisti iki
jūros dugno.
Energetikos aktualijos
09-06
Energijos ir šviesolaidžio grupė „Andel“ ir „Stiesdal
Storage Technologies“ ketina išspręsti perteklinės
energijos kaupimo iš atsinaujinančių šaltinių
problemą, vienoje iš Danijos pietinių salų įrengdami
naują uolienų pagrindu pagamintą elektroterminės
energijos saugyklą. Naujoji saugojimo sistema,
pavadinta „GridScale“, kaupia energiją didelėse
talpyklose, užpildytose skalda.
09-07
Atidarytas didžiausias Danijos ir Skandinavijos vėjo
jėgainių parkas „Kriegers Flak“, turintis 72 jūroje
veikiančias vėjo jėgaines, kurių generuojama elektros
energija atitinka maždaug 600 000 Danijos namų ūkių
per metus suvartojamos energijos. Tikimasi, kad
Kriegers Flak vėjo energijos gamybą Danijoje padidins
16 procentų.
09-10
Kopenhaga iki 2025 m. siekia tapti pirmąja CO2 emisijai
neutralia sostine pasaulyje. 2022 m. biudžete be jau
priimto CO2 mažinimo įtrauktas ilgas žaliųjų iniciatyvų
sąrašas. Siekiant tikslo, miesto planas apima didelius
infrastruktūros projektus, energijos tiekimo perėjimą
prie tvarių šaltinių, pastatų modernizavimą naudojant
ekologiškas technologijas, taip pat atliekų tvarkymo,
viešosios infrastruktūros ir mobilumo tobulinimą.
09-10
Energetikos ekspertai abejoja Vyriausybės pažado
pirkti pigesnę elektros energiją tikslingumu. Vartotojai
galėtų tikėtis sąskaitų už elektrą mažėjimo, tačiau
ekspertai sako, kad pigesnė elektra paskatins didinti
vartojimą ir importą iš šalių, kuriose elektros energija
gaminama iš aplinkai labiau kenksmingų šaltinių –
anglies, naftos ir gamtinių dujų. Tai kenks bendram
Danijos siekiui iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą
keliančių dujų išmetimą 70 proc.
09-15
Rugsėjo 8 d. Šveicarijos įmonė „Climeworks“
Islandijoje atidarė didžiausią pasaulyje tiesioginio oro
surinkimo ir CO₂ saugojimo gamyklą „Orca“.
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Pension funds go green

Nord Stream 2 nears completion

Hot rock energy storage will soon
be a reality in Denmark’s
electricity grid

Denmark
commissions
Scandinavia’s largest wind farm

Copenhagen CO2 neutral within 4
years

Experts warn against cheaper
electricity

Icelandic companies working toward solutions for permanent carbon storage

Indija ir Danija įsteigė bendrą jūros vėjo ir India and Denmark launch Centre

09-17
09-29

atsinaujinančios energijos kompetencijos centrą.
Tikimasi, kad ateinančiais dešimtmečiais Indija taps
viena didžiausių atsinaujinančios energijos rinkų,
pasiekusi savo numatytų tikslų: Indija siekia iki 2030
m. sukurti 450 GW atsinaujinančios energijos.
Ekspertai teigia, kad Danijos tikslas iki 2030 m.
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
išmetimą 70 proc. yra nerealus. „Greenpeace“
ekspertai teigia, kad norint pasiekti 2015 m.
numatytus tikslus Paryžiaus susitarime, Danija turėtų
2036 m. visiškai nutraukti šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išmetimą.

for Offshore Wind and Renewable
Energy

Denmark struggling to meet 2030
climate target

Lobizmo organizacijos „WindDenmark“ ekspertai
skelbia, kad, siekiant numatyto tikslo, Danija turėtų
pastatyti 3-4 kartus daugiau vėjo ir saulės jėgainių
negu šalis turi dabar arba yra numačiusi pastatyti
artimiausiu metu.
Danijos Energetikos ir klimato ministerija paskelbė 24
punktų klimato programą, nustatančią „gaires“, kaip
bus siekiama vykdyti numatytus tikslus iki 2025 m.,
tačiau Danijos klimato kaitos tarybos vadovas
kritikuoja ją, esant nepakankamai tikslią ir
instrumentalią.
09-21

09-21

Danija ir Kosta Rika kuria ambicingą aljansą „Beyond
Oil and Gas Alliance“ (BOGA), skatinsiantį laipsnišką
perėjimą nuo netvaraus naftos ir dujų tiekimo ir
ragina prisijungti kitų šalių vyriausybes.
Nuo 2023 m. Danijos vyriausybė įsipareigojo kasmet
skirti 3,8 mlrd. DKK (500 mln. EUR) kovai su klimato
kaita, taip siekdama tapti pasaulio lydere,
įgyvendinant „žaliąją“ darbotvarkę.

Ministers,
Mayors,
CEOs
announce huge push on clean
and efficient energy
PM makes multi-billion climate
pledge

09-27

Orhuso universiteto įsteigtas Novo Nordisk fondas The world’s first research center
skyrė 84,7 mln. EUR naujam tyrimų centrui, kad būtų on CO2 capture is coming to
galima surinkti, apdoroti ir perdirbti CO2, įsteigti. Denmark
Naujoji iniciatyva yra pirmoji tokio pobūdžio visame
pasaulyje.

09-27

Rugsėjo 22-24 d. Islandija dalyvavo JT inicijuotame Iceland participated in UN highsusitikime dėl tvarios energetikos.
level dialog on energy

09-30

Prieš 26-ąją JT klimato kaitos konferenciją (COP26)
Danija aktyviai pristato savo ambicingus tiklsus statyti
didžiausią pasaulyje vėjo energijos kompleksą Šiaurės
jūroje. „Energijos sala“, nutolusi 80 km. Nuo Danijos
vakarinės pakrantės, kainuos 28 mlrd. EUR, ir galės
aprūpnti elektros energija daugiau nei 10 milijonų
namų ūkių. Dirbtinė sala bus sujungta su šimtais jūroje
veikiančių vėjo turbinų ir tieks energiją namų ūkiams
bei žaliąjį vandenilį, skirtą naudoti laivyboje,

Climate Minister
energy island

lobbies

for

North Sea energy island will
supply green electricity to millions
of households

aviacijoje, pramonėje ir sunkiajame transporte.
Bendra ekonominė informacija
09-01
Antrąjį šių metų ketvirtį Danijos ekonomika išaugo
2,3%. Naujausi Danijos statistikos departamento
duomenys rodo, kad ekonomikos rodikliai dabar yra
aukštesni nei prieš koronavirusą Danijoje 2021 m.
kovo mėn. – BVP antrąjį ketvirtį buvo 0,8% didesnis
nei 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Be privačių išlaidų, prie atsigavimo teigiamai prisidėjo
viešosios išlaidos, nors eksportas sumažėjo.
Užimtumas išaugo 1,9 %, nes į darbo rinką įsiliejo 57
600 žmonių.

09-15

09-15
09-22

Numatoma, kad 2022 m. ekonomika augs dar 2,8
proc.
Pramonės gamyba liepą išaugo 3,4%, rodo naujausi
Danijos statistikos tarnybos duomenys. Labiausiai,
11,5 proc., išaugo vaistų gamyba, o mašinų gamyba –
9,4 proc.
Stabilizuojasi iki šiol besipūtusi būsto rinka.
Stock market downturn
Nepaisant pranešimų apie darbo jėgos trūkumą, Record-high employment despite
darbo rinka klesti – visą darbo dieną dirba rekordinis manpower shortage
skaičius 2,85 mln. Naujausi Danijos statistikos
duomenys rodo, kad liepą buvo sukurta 7 000 naujų
darbo vietų, daugiausia privačiame sektoriuje, šeštą
mėnesį iš eilės darbo rinka plečiasi.
Nepaisant to, kad kad ekonomika klesti ir artėja prie
didžiausio augimo tempo per penkiolika metų, Danija
susiduria su didžiuliu darbo jėgos trūkumu. Partijų
dauguma siūlo skirti pajėgas pritraukti darbo jėgą iš
užsienio.
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Benzino kainos artėja prie rekordinės 14 kronų (1,88
EUR) už litrą ribos.

Parengė:
Lietuvos Respublikos ambasados Danijos Karalystėje atašė Asta Sakalauskaitė-Jankauskienė,
tel. +45 39452273, el. paštas asta.sakalauskaite@urm.lt.

