
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA DANIJOS KARALYSTĖJE IR ISLANDIJOS RESPUBLIKAI 

 

AKTUALIOS EKONOMINĖS INFORMACIJOS SUVESTINĖ 
 

2022 m. kovo 5 d. – balandžio 8 d. 
 

DATA 
PATEIKIAMOS INFORMACIJOS 

APIBENDRINIMAS 
INFORMACIJOS ŠALTINIS PASTABOS 

Informacija, susijusi su karu Ukrainoje 

03-08 „Ørsted“, kurio 50,1% akcijų priklauso Danijos valstybei, 
ir toliau perka „Gazprom“ dujas. Kompaniją įpareigoja 
2006 m. pasirašytas ilgalaikio tiekimo susitarimas, kuris 
galioja iki 2030 m. Teisiškai pažeisti sutartį galima būtų 
tik tuo atveju, jei bus įvestos sankcijos rusiškoms dujoms, 
bendrovė teigia „nuoširdžiai palaikysiantį“ tokį žingsnį. 
„Gazprom“ dujos parduodamos Danijos ir Švedijos verslo 
ir didmeniniams klientams, tačiau tikinama, kad visas 
grynasis pelnas, gautas iš „Gazprom“ sutarties, skiriamas 
humanitarinei pagalbai Ukrainoje. Į Daniją ir Švediją 
negabentų dujų kiekiai parduodami šiaurės vakarų 
Europoje. 

Denmark's Orsted prepares for 
potential sanctions on Russian gas 

 

03-08 Didžiausias pasaulyje vėjo jėgainių gamintojas „Vestas“ 
dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą sustabdė keturis savo 
plėtojamus vėjo jėgainių parkų projektus Rusijoje.  

Vestas is suspending four wind turbine 
projects in Russia 

 

03-08 Danijos tarptautinis pieno produkcijos kooperatyvas 
„Arla Foods“ sustabdė savo veiklą Rusijoje – importą į šią 
šalį ir vienos valdomos pieninės, kurioje dirba 70 žmonių, 
darbą. „Arla“ tiekia maistą Ukrainai humanitarinę 
pagalbą karo pabėgėliams ukrainiečiams, o taip pat skyrė  
1 mln. eurų Raudonajam kryžiui. 

Arla stops all activities in Russia  

03-08 Didžiausia Danijos komunalinių paslaugų įmonė HOFOR, 
kurios 73% akcijų priklauso Kopenhagos miestui, 
nebepirks Rusijoje pagamintos biomasės ir nagrinėja 
esamus susitarimus dėl galimų susitarimų sumažinimo 
arba panaikinimo. 

Denmark's Hofor to stop buying 
Russian biomass for CHP plant 
 

 

03-09 Danijos imigracijos ministras Mattias Tesfaye pristatė 
priemones, kaip bus bandoma kuo greičiau įtraukti 
naujai atvykusius ukrainiečius į darbo rinką: mažiems 
vaikams bus pasiūlytas darželis, vyresnieji bus 
apgyvendinti mokyklose, o jų tėvai, kuriems bus 
pasiūlytos danų kalbos pamokos, skatinami susirasti 
darbą.  

Immigration Minister: Ukrainian 
refugees need to find work quickly 

 

03-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

03-15 

„Carlsberg“ sustabdė visą gamybą ir pardavimą šalyje. 
„Baltika Breweries“, kurio didžioji dalis priklauso 
„Carlsberg“, toliau veiks kaip atskiras verslas, kad 
išlaikytų savo 8400 darbuotojų Rusijoje, „kurie nėra 
atsakingi už vyriausybės veiksmus“. 
Per humanitarinę krizę Ukrainoje bet koks pelnas, gautas 
iš jos verslo Rusijoje, bus paaukotas pagalbos 
organizacijoms. 
 
Kovo 14 d. Rusijos ambasadoriui Danijoje paskelbus, kad 

Carlsberg in reversal: Drops sales in 
Russia 
 
 
 
 
 
 
 
Carlsberg’s nationalisation fears: We 

 

https://www.reuters.com/business/energy/denmarks-orsted-prepares-potential-sanctions-russian-gas-2022-03-07/
https://www.reuters.com/business/energy/denmarks-orsted-prepares-potential-sanctions-russian-gas-2022-03-07/
https://www.bt.dk/erhverv/vestas-saetter-fire-vindmoelleprojekter-i-bero-i-rusland
https://www.bt.dk/erhverv/vestas-saetter-fire-vindmoelleprojekter-i-bero-i-rusland
https://www.bt.dk/erhverv/arla-indstiller-alle-aktiviteter-i-rusland
https://renewablesnow.com/news/denmarks-hofor-to-stop-buying-russian-biomass-for-chp-plant-775941/
https://renewablesnow.com/news/denmarks-hofor-to-stop-buying-russian-biomass-for-chp-plant-775941/
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-03-08-det-kommer-til-at-praege-det-danske-samfund-i-lang-tid-siger-tesfaye
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-03-08-det-kommer-til-at-praege-det-danske-samfund-i-lang-tid-siger-tesfaye
https://www.bt.dk/forbrug/carlsberg-i-kovending-dropper-salg-i-rusland
https://www.bt.dk/forbrug/carlsberg-i-kovending-dropper-salg-i-rusland
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-03-14-danske-virksomheder-kan-blive-overtaget-af-rusland-man-skal-berede-sig


 
 
 
 

03-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03-29 
 
 

04-06 

ketinama nacionalizuoti visas veiklą Rusijoje 
sustabdžiusias užsienio kapitalo įmones, „Calsberg“ riziką 
įvertino kaip labai realią ir bauginančią.  
 
Atsargus bendrovės požiūris į verslo situaciją Rusijoje 
buvo pasmerktas Ukrainos ambasadoriaus Danijoje, 
kuris pavadino tai „flirtavimu su Rusijos režimu“. 
„Calsberg“ teigė, kad „naujų investicijų nedarysime, 
„Carlsberg“ prekės ženklą pašalinome, „Carlsberg“ 
nebereklamuojame ir mūsų pelnas iš Rusijos atitenka ne 
„Carlsberg“, o pagalbos fondui. Tačiau aštuoniose 
Rusijos alaus daryklose turime 8400 darbuotojų ir turime 
jais pasirūpinti“.  
 
„Danske Bank“ mano, kad „Carlsberg“ vis dar yra gera 
bendrovė investuoti. 
 

Kovo 28 d. „Carlsberg“ paskelbė visiškai 
pasitraukianti iš Rusijos. 
 
Orhuse įsikūrusi didžiausia pasaulyje vėjo turbinų 
gamintoja „Vestas“ išeina iš Rusijos rinkos. Praeitą 
mėnesį iš pradžių pareiškusi, kad bus tęsiamas vykdomas 
kontraktas, Vestas „peržiūrėjo“ situaciją ir padarė išvadą, 
kad vienintelė išeitis yra visiškas pasitraukimas. 

need to take ambassador’s threat 
seriously 
 
 
Carlsberg refuses to boycott Russia 
despite ambassador’s ‘blood on hands’ 
warning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlsberg in Russia U-turn 
 
 
Wind giant pulls out of Russia 

03-10 Dėl invazijos į Ukrainą „Lego“ sustabdė naujų siuntų 
pristatymą į 81 „Lego“ parduotuvę Rusijoje. Bendrovė, 
kurioje visame pasaulyje dirba apie 24 000 žmonių, 
atsisakė pasakyti, kokią dalį jos pardavimų sudaro Rusijos 
rinka. 
Praėjusiais metais „Lego“ pardavimai išaugo 27%, o tai 
užtikrino rekordinį pelną. 

Larger sales help to secure LEGO 
record profits 

 

03-14 Vyriausybė, profesinės sąjungos ir darbdavių 
organizacijos pasiekė susitarimą leisti Ukrainos 
pabėgėliams dalyvauti valstybės finansuojamoje darbo ir 
mokymo programoje IGU 
(Integrationsgrunduddannelse), kuri padeda naujokams 
patekti į darbo rinką, derinant praktiką ir intensyvius 
mokymus.  

Job training for Ukrainian refugees  

03-14 Rusijos ambasadorius Danijoje perspėjo, kad Danijos 
įmones, kurios nutraukė bet kokią veiklą jo šalyje, gali 
perimti Rusijos valdžia. Danijos darbdavių konfederacijos 
(DA) tarptautinės rinkos politikos direktorius Peteris 
Thagesenas sakė, kad atrodo, kad Rusija planuoja 
areštuoti Danijos įmonių, kurios sustabdė veiklą šalyje, 
turtą. 

Russian ambassador issues veiled 
threat to Danish companies 

 

03-15 A.P.Møller-Mærsk dėl karo Ukrainoje parduoda visą savo 
akcijų paketą Rusijos uostuose. Danijos laivybos milžinė 
planuoja parduoti savo 30,75% „Global Ports 
Investments“, valdančios šešis terminalus Rusijoje ir du 
terminalus Suomijoje, akcijų. 
Anksčiau šį mėnesį „Maersk“ nustojo priimti naujų 
užsakymų į Rusiją ir iš jos, taip pat atsisakė visų 
tarpžemyninių geležinkelių užsakymų tarp Azijos ir 
Europos. 

Mærsk sells off stake in Russian ports  

https://www.bnnbloomberg.ca/carlsberg-bonds-worth-buying-even-if-russia-s-lost-danske-says-1.1739464
https://www.bnnbloomberg.ca/carlsberg-bonds-worth-buying-even-if-russia-s-lost-danske-says-1.1739464
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-03-14-danske-virksomheder-kan-blive-overtaget-af-rusland-man-skal-berede-sig
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-03-14-danske-virksomheder-kan-blive-overtaget-af-rusland-man-skal-berede-sig
https://www.dr.dk/nyheder/penge/carlsberg-vil-ikke-boykotte-rusland-vi-har-taget-faste-skridt
https://www.dr.dk/nyheder/penge/carlsberg-vil-ikke-boykotte-rusland-vi-har-taget-faste-skridt
https://www.dr.dk/nyheder/penge/carlsberg-vil-ikke-boykotte-rusland-vi-har-taget-faste-skridt
https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-03-28-aktieanalytiker-er-en-smule-overrasket-over-carlsbergs-beslutning-og-den-kommer
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-04-05-vestas-traekker-sig-fra-det-russiske-marked
https://www.berlingske.dk/business/stoerre-salg-er-med-til-at-sikre-lego-rekordoverskud
https://www.berlingske.dk/business/stoerre-salg-er-med-til-at-sikre-lego-rekordoverskud
https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-03-13-ukrainere-far-ogsa-adgang-til-integrationsuddannelse
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-03-13-ruslands-ambassador-truer-i-laeserbrev-med-at-overtage-danske-virksomheder
https://nyheder.tv2.dk/business/2022-03-13-ruslands-ambassador-truer-i-laeserbrev-med-at-overtage-danske-virksomheder
https://www.soefart.dk/article/view/839893/maersk_vil_ud_af_russisk_havneselskab


03-16 Imigracijos ministerija prognozuoja, kad Danijos išlaidos 
Ukrainos pabėgėliams šiais metais gali siekti 2,2 mlrd. 
DKK (320 mln. USD), o 2023 m. – 2 mlrd. DKK (294 mln. 
USD), tačiau realūs skaičiai gali būti daug didesni, 
kadangi skaičiavimai grįsti situacija, kai į Daniją atvyltų 
20 000 karo pabėgėlių, o realiai jų tikimasi apie 100 000. 

Ukrainian refugees could cost state 
$320m this year 

 

03-17 Karas Ukrainoje šiais metais sumažins BVP augimą 
maždaug 1 procentiniu punktu ir padidins infliaciją 
maždaug 2 procentiniais punktais, prognozuoja 
Nacionalinis Bankas. Ekonomiką daugiausia paveiks 
susilpnėjusios eksporto rinkos, aukštesnės energijos 
kainos ir padidėjęs neapibrėžtumas, tačiau sveikas 
viešųjų ir privačių santaupų balansas bei labai žemas 
nedarbo lygis suteikia ekonomikai gerą atspirties tašką 
sprendžiant ekonomines Rusijos invazijos į Ukrainą 
pasekmes. 

National Bank: War will slow economic 
growth 

 

03-17 Priimtas vadinamasis Ukrainos įstatymas, reiškiantis, kad 
Ukrainos pabėgėliams suteikiama galimybė gyventi 
Danijoje dvejus metus su galimybe pratęsti iki trejų 
metų. Vyriausybė sudarė politinį susitarimą, kuris reiškia, 
kad Ukrainos pabėgėliai galės greitai patekti į darbo 
rinką. 

Denmark and Danish companies are 
ready to accept ukrain refugees 

 

03-17 ES sankcijos Rusijai kelia grėsmę vienos didžiausių 
Danijos plieno gamyklų NLMK „DanSteel i 
Frederiksværk“ egzistavimui. Įmonė importuoja žaliavas 
iš geležies kasyklų Lipecke, 500 kilometrų į pietus nuo 
Maskvos. 

Sanctions threaten hundreds of jobs at 
Danish steelworks 

 

03-18 Tarptautinė energetikos agentūra (IEA) ketvirtadienį 
perspėjo, kad Rusijos naftos eksporto praradimas gali 
išprovokuoti pasaulinį „tiekimo šoką“, kuris sumažins 
ekonomikos augimą ir padarys infliaciją dar didesnę. 

War could trigger ‘oil shock’  

03-22 Du didžiausi Danijos pensijų fondai – PKA ir 
„PensionDanmark“ dėl sankcijų Rusijai prarado 700 mln. 
DKK (105 mln. USD).  

The war in Ukraine is fierce for Danish 
pension companies: See their wild 
losses 

 

03-22 Finansų ministras Nikolajus Wammenas perspėja, kad 
karas Ukrainoje turi „didelių pasekmių“ Danijos 
ekonomikai. Finansų ministerija prognozuoja, kad pagal 
„švelnų“ scenarijų ekonomika galėtų augti 2,2 proc., 
„vidutinį“ – 1,6 proc., o pagal „sunkiausią“ – 0,0 proc. 
Numatoma, kad pagal vidutinį scenarijų infliacija padidės 
iki 4,5 %, palyginti su numatytais 2,2 % gruodžio mėn. 

Finance Minister: War will have serious 
economic costs 

 

03-22 Kita sankcijų Rusijai banga turėtų būti nukreipta į Rusijos 
laivininkystę ir dar daugiau mega turtingų oligarchų. 
„Turime apriboti su Rusijos vėliava plaukiojančių laivų 
patekimą į Europos uostus ir dėl to dirbsime“, – sakė 
užsienio reikalų ministras Jeppe Kofodas. 

Foreign Minister takes aim at Russian 
shipping, oligarchs 

 

03-24 Ukrainos ambasadorius Danijoje Mykhailo Vydoinykas 
vėl kreipėsi į Danijos įmones, prašydamas nutraukti visas 
verslo operacijas Rusijoje arba su ja.  
Izoliacijos medžiagų milžinė „Rockwool“, turinti 1200 
darbuotojų Rusijoje, neketina nutraukti gamybos šalyje. 
Nors daugelis garsių Danijos įmonių nusisuko nuo 
Rusijos, įskaitant patalynės gaminių įmonę „Jyske“, 
pramoninių siurblių įmonę „Grundfos“, žaislų milžiną 
LEGO ir langų gamintoją „Velux“, avalynės tinklas „Ecco“, 

Ukraine ambassador to Danish 
companies: Stop funding the murder 
of children 

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/flygtninge-fra-ukraine-vil-koste-over-milliarder-kroner-om-aaret
https://www.dr.dk/nyheder/indland/flygtninge-fra-ukraine-vil-koste-over-milliarder-kroner-om-aaret
https://www.nationalbanken.dk/da/presse/Sider/2022/03/DNN202224980.aspx
https://www.nationalbanken.dk/da/presse/Sider/2022/03/DNN202224980.aspx
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2022/marts/ukrainer-loven-vedtaget--nu-skal-myndighederne-op-i-gear/?_cldee=c3BhQGRhbnNrZXJodmVydi5kaw%3d%3d&recipientid=contact-4de38a8edc6ce911815a00155d0300ad-bbb8b62d0acc46679749f54d381457c5&esid=69aacc16-c9a5-ec11-81b9-00155d030810
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2022/marts/ukrainer-loven-vedtaget--nu-skal-myndighederne-op-i-gear/?_cldee=c3BhQGRhbnNrZXJodmVydi5kaw%3d%3d&recipientid=contact-4de38a8edc6ce911815a00155d0300ad-bbb8b62d0acc46679749f54d381457c5&esid=69aacc16-c9a5-ec11-81b9-00155d030810
https://politiken.dk/indland/art8671104/%C2%BBDet-er-rigtig-mange-mennesker-der-vil-st%C3%A5-uden-arbejde%C2%AB
https://politiken.dk/indland/art8671104/%C2%BBDet-er-rigtig-mange-mennesker-der-vil-st%C3%A5-uden-arbejde%C2%AB
https://nyheder.tv2.dk/penge/2022-03-17-vi-kan-faa-det-stoerste-olie-chok-i-aartier-advarer-agentur
https://www.bt.dk/samfund/krigen-i-ukraine-er-haard-for-danske-pensionsselskaber-se-deres-vilde-tab
https://www.bt.dk/samfund/krigen-i-ukraine-er-haard-for-danske-pensionsselskaber-se-deres-vilde-tab
https://www.bt.dk/samfund/krigen-i-ukraine-er-haard-for-danske-pensionsselskaber-se-deres-vilde-tab
https://www.bt.dk/politik/kampen-mod-putin-har-store-konsekvenser-for-dansk-oekonomi-saadan-rammer-det
https://www.bt.dk/politik/kampen-mod-putin-har-store-konsekvenser-for-dansk-oekonomi-saadan-rammer-det
https://www.bt.dk/politik/kofod-vil-have-havne-og-oligarker-som-maal-for-nye-sanktioner
https://www.bt.dk/politik/kofod-vil-have-havne-og-oligarker-som-maal-for-nye-sanktioner
https://www.bt.dk/erhverv/ukrainsk-ambassador-i-danmark-kritiserer-erhvervsliv-der-fortsaetter-sine
https://www.bt.dk/erhverv/ukrainsk-ambassador-i-danmark-kritiserer-erhvervsliv-der-fortsaetter-sine
https://www.bt.dk/erhverv/ukrainsk-ambassador-i-danmark-kritiserer-erhvervsliv-der-fortsaetter-sine


praėjusiais metais įsigijęs 250 parduotuvių Rusijoje, 
toliau veikia, motyvuodamas, kad negali nežinioje palikti 
savo 1800 darbuotojų ir jų šeimų. Tuo pačiu argumentu 
remėsi ir „Calsberg“, turinti 8400 darbuotojų Rusijoje.  

03-31 JYSK uždaro visas savo verslo operacijas Rusijoje. Visos 
parduotuvės, kurios ir taipo buvo laikinai uždarytos nuo 
kovo 3 d., bus uždarytos visam laikui. 
Nuo kovo 31 d. JYSK parduotuvės laikinai atsidarys, kad 
galėtų išparduoti prekių likučius, o paskui parduotuvės 
bus uždarytos visam laikui. 

Jysk closes and shuts down all its 
stores in Russia 

 

04-01 Danija ir energetikos gigantas Ørsted atsisakė atsiskaityti 
už dujas Rusijos rubliais. Kovo 28 d. vykusiame G7 
energetikos ministrų susitikime Rusijos reikalavimas 
mokėti rubliais buvo atmestas. 
„Danija siekia išlaikyti bendrą ES požiūrį į prekybos ir 
sankcijų Rusijai klausimą“. 

Government rejects Putin’s gas-for-
roubles demand 

 

04-01 „Greenpeace“ aktyvistai blokavo Rusijos naftos 
gabenimą tarp dviejų tanklaivių prie Frederikshavno 
krantų Šiaurės Jutlandijoje. Aplinkosaugos organizacija 
savo pranešime nurodė, kad organizavo akciją, siekdama 
uždrausti iškastinio kuro importą iš Rusijos. Pastaruoju 
metu „Greenpeace“ Danijos filialas įvykdė keletą 
veiksmų prieš Rusijos laivus, gabenančius naftą, tačiau 
tai buvo pirmoji sėkminga blokada. 

Greenpeace blocks Russian oil delivery 
off Denmark 

 

04-05 Biudžeto deficitą ribojančių teisės aktų laikinai atsisakyta 
dėl didžiulių išlaidų Ukrainos pabėgėliams. 

Government waives deficit legislation 
as Ukrainian refuges put a strain on 
the economy 

 

Lietuvos verslo plėtrai aktuali informacija 

04-08  „Maersk“ paskelbė, kad sugrįš į padangę su krovinių 
gabenimo oru paslauga „Maersk Air Cargo“. Operacijos 
bus vykdomos iš Bilundo oro uosto ir turėtų prasidėti 
2022 m. antroje pusėje. 

Maersk returns to the skies with air 
freight service 

 

Lietuvos turizmo sektoriui aktuali informacija 

03-21 Danija – antra laimingiausia šalis pasaulyje Laimingiausių 
šalių reitinge 2022. Pirmoje vietoje – Suomija, Lietuva – 
37 vietoje, Estija – 39, Latvija – 50. 

  

03-21 Praėjusią savaitę „Hopp“ pristatė trumpalaikę 
elektromobilių nuomą Reikjavike. Šiuo metu galima 
išsinuomoti 10 automobilių, prognozuojama, kad iki 
vasaros šis skaičius gali padidėti iki 50. 

Hopp Brings Short-Term Car Rent To 
Reykjavík, But There’s A Small Problem 

 

03-24 Vakarykštė žinia, kad medžioklės bendrovė, šią vasarą po 
trejų metų pertraukos atnaujins medžioklę. Turizmo 
pramonė šią žinią sutiko nepalankiai, nes manoma, kad 
banginių medžioklė kenkia Islandijos, kaip turizmo 
krypties, įvaizdžiui. 

Tourism Industry Unhappy With News 
Of Fin Whale Hunt Renewal 

 

Bendradarbiavimui MTEPI1 srityse aktuali informacija 

03-28 Kopenhagoje įkurtas pirmasis Dirbtinio Intelekto centras, 
kuriame bus atliekami pasaulinio lygio dirbtinio intelekto 
tyrimai. Centras įkurtas Kopenhagos universiteto 
observatorijoje, bet jį taip pat sudarys mokslininkai, 
dirbantys nuotoliniu būdu penkiuose partnerių 
universitetuose: Olborgo universitete (AAU), Orhuso 

New Danish pioneer center for 
artificial intelligence 

 

 
1 MTEPI - moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir inovacijos 

https://www.berlingske.dk/business/jysk-lukker-og-slukker-alle-sine-forretninger-i-rusland-0
https://www.berlingske.dk/business/jysk-lukker-og-slukker-alle-sine-forretninger-i-rusland-0
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https://www.bt.dk/politik/finansministeriet-vil-fravige-budgetlov-for-flygtninge
https://www.bt.dk/politik/finansministeriet-vil-fravige-budgetlov-for-flygtninge
https://www.bt.dk/politik/finansministeriet-vil-fravige-budgetlov-for-flygtninge
https://cphpost.dk/?p=133043
https://cphpost.dk/?p=133043
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/happiest-countries-in-the-world
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/happiest-countries-in-the-world
https://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2022/03/22/hopp_offers_short_term_electric_car_rental_in_reykj/
https://icelandmonitor.mbl.is/news/news/2022/03/22/hopp_offers_short_term_electric_car_rental_in_reykj/
https://investindk.com/insights/ai-pioneer-center
https://investindk.com/insights/ai-pioneer-center


universitete (AU), Danijos technikos universitete (DTU). 
ir Kopenhagos IT universitetas (ITU). 

Lietuvos ekonominiam saugumui aktuali informacija  

    

Energetikos sektoriaus aktualijos 

03-08 Rekordinės saulės ir vėjo energijos gamybos dėka 
Danijos žaliosios energijos gamyba per pirmuosius du 
2022 m. mėnesius pasiekė naujas aukštumas. Danijos 
vėjo turbinos sausį ir vasarį kartu pagamino 4,77 TWh. 

Solar and wind deliver record start to 
2022 

 

03-10 Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Gahras Støre'as 
per vizitą Danijoje teigė, kad jei Danija sumažins rusiškų 
dujų kiekį, ji neturėtų tikėtis, kad Norvegija užpildys 
atsiradusį stygių. „Norvegijos dujotiekiai į Europą ir taip 
veikia visu pajėgumu, o vėliau šiais metais nutiestas 
naujas dujotiekis į Lenkiją automatiškai nepadidins 
eksporto“. 
 
„Baltic Pipe“ dujotekis, per kurį dujos iš Norvegijos per 
Daniją keliaus į Lenkiją, bus paruoštas eksploatavimui jau 
šių metų spalį. Norvegijos teigimu, jis išplės dujų 
eksporto tinklą, tačiau nepadidins eksportuojamų dujų 
kiekio.  

Norway won’t increase gas supplies to 
Denmark 

 

03-10 Maersk žengia didelį žingsnį įgyvendindama būsimą 
ekologišką laivyną: užmezgė strategines partnerystes su 
keturiomis bendrovėmis, kurios nuo 2025 m. kasmet 
vežėjui tieks maždaug 730 000 tonų žaliojo metanolio. 
Panašūs sandoriai pasirašyti su dar dviem įmonėmis, 
įsipareigojusiomis tiekti dar 500 000 tonų po 2025 m. 
Tikimasi, kad visos šešios partnerystės pagamins daugiau 
nei pakankamai degalų, kad aprūpintų būsimus 12 
ekologiškų konteinerinių laivų Maersk. Danijos partneriai 
„Ørsted“ ir „European Energy“ yra įsipareigoję tiekti 
laivybos pagrindą reikalingu žaliuoju kuru. 

Danish partners eye largest ever green 
fuels deal 

 

03-15 Danijos parlamentas pristatė naują nacionalinę Power-
to-X (PtX) strategiją, kuri taps pagrindu naujam viešajam 
konkursui, kurio vertė 1,25 mlrd. DKK (170 mln. EUR), 
skelbti, siekiant paspartinti elektros energijos pavertimą 
žaliuoju vandeniliu per artimiausius dešimtį metų. 

Denmark proposes the first outline of 
the new power-to-x strategy 
 
New strategy accelerates Denmark’s 
Power-to-X ambitions 

 

03-21 Dėl reikšmingo pelno mažėjimo pernai (nuo 5,7 mlrd. 
DKK pelnas krito iki 1,3 mlrd. DKK) „Vestas“ atleis 275 
darbuotojus visame pasaulyje. 

Mail reveals: Vestas is in the midst of a 
major firing round 

 

03-23 Vyriausybė, remiama daugelio partijų, paskelbė planus 
padidinti žaliojo vandenilio gamybą, kuris galiausiai 
galėtų pakeisti naftą lėktuvuose, sunkvežimiuose ir 
krovininiuose laivuose, o anglį – plieno ir cemento 
gamyboje, taip padėdamas pažaboti transporto ir 
sunkiosios pramonės taršą. Tam įgyvendinti numatoma 
skirti  1,25 mlrd. DKK (184,83 mln. USD). 

Royal focus on the green technologies 
of the future 

 

03-25 Danijos PSO „Energinet“ ir didžiausia pasaulyje PSO 
„State Grid Corporation of China“ kovo 22 d. pasirašė 
trejų metų bendradarbiavimo sutartį. Naujuoju 
bendradarbiavimo susitarimu siekiama remti Kinijos siekį 
iki 2030 m. sukurti daugiau nei 1000 GW 
atsinaujinančios energijos. 

New cooperation agreement 
strengthens Sino-Danish green 
partnership 
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03-28 73% rinkėjų mano, kad Danija turėtų sustabdyti bet kokį 
rusiškų dujų importą, nors tai lemtų kainų kilimą ir 
galimą energijos trūkumą. „DR News“ atliktoje 
apklausoje „Epinion“ tik 12% teigia, kad Danija turėtų 
toliau importuoti rusiškas dujas, o 15% neapsisprendė. 

Majority rejects Russian gas imports  

03-31 Danijos laivybos milžinė „Maersk“ ir Egipto valdžia 
pasirašė supratimo memorandumą (SM), siekdamos 
paspartinti ekologiško kuro gamybą Artimųjų Rytų šalyje. 
Pagal susitarimą šalys iki 2022 m. pabaigos atliks 
galimybių studiją, siekdamos išnagrinėti Egipte vykdomą 
vandenilio ir ekologiško jūrinio kuro gamybą, varomą 
atsinaujinančia energija. 

Maersk intensifies the hunt for green 
fuel 

 

03-31 „Vestas“ pasirašė sandorius su Portugalija, Italija, 
Prancūzija, Graikija ir Suomija. Tvarios energijos įmonė 
tieks įrangą keturiems vėjo parkams šiaurinėje 
Portugalijos dalyje atnaujinti ir Sicilijoje, Italijoje, 
pastatys 30 megavatų vėjo jėgainių parką. Bendrovė taip 
pat laimėjo dviejų projektų užsakymą iš Italijos firmos 
Inergia Spa. „Vestas“ turbinos bus pastatytos 36 
megavatų vėjo parke Graikijoje ir 93 megavatų vėjo 
parke Suomijoje. Atsinaujinančios energijos gamintojas 
H2air pateikė 80 MW užsakymą trims projektams 
Prancūzijoje. 

Vestas receives orders  

04-01 Danija ir Sakartvelas pasirašė susitarimą dėl 2 mln. eurų 
programos, skirtos tvarios energetikos plėtrai Rytų ir 
Vidurio Europos šalyje. Susitarimas buvo sudarytas po 
užsienio reikalų ministro Jeppe Kofodo ir Sakartvelo 
ekonomikos ministro Levano Davitashvili derybų 
Tbilisyje. 

Georgia, Denmark sign sustainable 
energy development deal 

 

04-07 Uždraudus importuoti rusiškas dujas, ekpertai teigia, kad 
Danijos įmonės užsidarytų. Nors apie 75% viso Danijos 
suvartojamo kiekio importuojama iš Vokietijos, o tai yra 
dujų mišinys iš Rusijos, Norvegijos ir JK, todėl sunku 
įvertinti priklausomybę, tačiau, remiantis ES energetikos 
reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 
(ACER) duomenimis, rusiškos dujos pernai sudarė 31% 
Europos vartojimo. 
Valdžios institucijos parengė konfidencialų sąrašą didelių 
Danijos įmonių, kurios pirmosios apsieitų be dujų kritiniu 
atveju, o Danijos energetikos agentūra (DEA) 
pastaruosius kelis mėnesius ruošė veiksmų planą 
energijos tiekimui nutraukus, įskaitant Rusijos dujas 
pakeičiant gamtinėmis dujomis ar net iškastinėmis 
dujomis iš Šiaurės jūros.  

Experts warn: Companies will close if 
Russian gas imports are banned 

 

Bendra ekonominė informacija 

03-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sparčiai auganti infliacija euro zonoje, kurią skatina 
energijos kainų šuolis, išplis ir į Daniją. Lūkesčius  dėl 
naftos kainų kritimo pakeitė karas Ukrainoje, atsitiko 
priešingai – auga energijos ir maisto kainos. 
 
„Eurostat“ duomenimis, 19-oje euro valiutą naudojančių 
šalių vartotojų kainos vasario mėnesį padidėjo 5,8 proc. 
– tai aukščiausias lygis nuo 1997 m., kai buvo pradėta 
naudoti eurą. 
 
Danijoje infliacijos lygis pakilo iki aukščiausio lygio nuo 

Economists warn rapid eurozone 
inflation will spread to Denmark 
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03-25 

2008 m. Prekių kainos šoktelėjo 6,6 % – tai didžiausias 
šuolis nuo 1985 m. 
 
Vasario mėnesį metinė infliacija pakilo iki 5,3 proc. 
Tik Prancūzija, Malta, Švedija ir Portugalija turi lėtesnį 
infliacijos tempą ES, tačiau Danijos infliacija vis dar yra 
mažesnė už euro zonos vidurkį – 5,9% ir 6,2% ES. 
Nepaisant sparčiai augančios infliacijos, kainų augimas 
yra vienas mažiausių ES – vasarį sudarė 1,02 proc., o tai 
yra mažesnis augimas nei sausio mėnesį užfiksuotas 1,41 
proc. 
 
„Infliacija turės didžiulį poveikį ekonomikai ir niekas 
negali nuspėti, kuo ji baigsis, nes šiuo metu reikalai juda 
labai greitai, nes ši krizė visiškai skiriasi nuo koronaviruso 
krizės, iš kurios tik kylame. Grėsmė energijos tiekimui 
kelia susirūpinimą dėl galimo nuosmukio“ – sako 
analitikai. 

 
 
 
Inflation rising fast 

03-10 Danijoje vartotojų kainų indeksas vasarį, palyginti su tuo 
pačiu laikotarpiu prieš metus, išaugo 4,8 procento, o tai 
yra didžiausias rodiklis nuo 1989 m. Analitikai 
prognozuoja, kad infliacija augs dar sparčiau ir dėl 
sparčiai augančių energijos kainų kovo mėnesį gali viršyti 
5 proc. 
 
Didžiausią įtaką metinei infliacijai turėjo būsto 
naudojimo, elektros ir šildymo kainos, kurios padidėjo 
6,7 proc. Transporto išlaidos pabrango 7,8 proc. Nuomos 
kainos kasmet didėjo 1,7 proc., tai yra didžiausias 
augimas nuo 2016 m. 

Inflation hits 30-year high  

03-11 Danijos pramonės gamybos apimtis sausį, palyginti su 
mėnesiu, padidėjo 2,2 proc. Medienos ir popieriaus 
pramonės, spaustuvių gamyba sausį kas mėnesį augo 
13,1 procento, o metalo pramonės – 9,2 procento. 
Mašinų pramonės gamyba išaugo 8,7 proc. 

Industrial production up  

03-23 Danija turi geriausią bendrą interneto paslaugą 
pasaulyje, pagrįstą tokiais rodikliais kaip atsisiuntimo ir 
įkėlimo greitis, kaina ir mobiliojo ryšio aprėptis, - skelbia 
JK ryšių ir pramogų paslaugų kainų palyginimo 
bendrovės „BroadbandChoices“ ataskaita 

Denmark has the best overall Internet 
service, but the US isn't far behind 

 

03-24 Vartotojų pasitikėjimo indeksas kovo mėnesį nukrito iki 
minus 14,4, palyginti su minus 3,2 vasarį, dėl karo 
Ukrainoje, kuris kursto susirūpinimą.  

Consumer pessimism could poison the 
economy 

 

03-25 Laivybos milžinė „Maersk“ patvirtino, kad jos 
frachtuotas laivas „Dyros“, pakeliui į Sietlą (JAV) iš 
Yantian (Kinija), kovo 21 d. Ramiojo vandenyno šiaurėje, 
į rytus nuo Japonijos, prarado apie 90 konteinerių, tarp 
kurių buvo devynios dėžės su „pavojingu kroviniu“ – 
vėliau patvirtinta, kad tai buvo „ličio jonų baterijos, 
supakuotos su įranga“. 

Maersk ship loses 90 containers during 
rough seas 

 

03-25 IT milžinė „Apple“ paskelbė apie planus išplėsti savo 
duomenų centro Viborge veiklą ir sukurti naują 
infrastruktūrą, skirtą perteklinei šilumos energijai 
surinkti, kad būtų užtikrinta ilgalaikė miesto nauda. 
Duomenų centras padeda aprūpinti „Apple App Store“, 
„Apple Music“, „iMessage“, „Siri“ ir kitas paslaugas 
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Europoje, kurios visiškai naudojamos naudojant 
atsinaujinančią energiją iš vietinių projektų. 

03-25 „Carlsberg“ įtariama plačiai paplitusia korupcija 
Baltarusijoje. Vidaus auditas „Alivaria“ alaus darykloje 
Minske, kuri nuo 2006 m. priklauso Danijos alaus 
gamybos milžinei, rodo „sistemingą taisyklių pažeidimą“. 

New corruption problems for brewing 
giant 
 

 

03-25 Vyriausybė mažina numatytas išlaidas padėti 
pabėgėliams nuo 300 mln. DKK iki 230 mln. DKK. Tai gali 
rimtai paveikti valdančiųjų socialdemokratų viltis Šiaurės 
Afrikoje arba Artimuosiuose Rytuose įkurti „priėmimo 
centrus“, paruoštus nagrinėti prieglobsčio prašytojų 
prašymus, prieš jiems atvykstant į Europą. Praėjusiais 
metais imigracijos ministras Mattiasas Tesfaye'as sakė, 
kad Danija palaiko dialogą su 5–10 šalių, kuriose galėtų 
potencialiai būti įkurti pabėgėlių centrai. 

Government cuts refugee spending 
 

 

03-28 Danijos vyriausybė paskelbė naują Ekonominės 
diplomatijos veiksmų planą. Veiksmų plane pasaulinis 
tvarumas ir socialinė atsakomybė yra Danijos 
ekonominės diplomatijos fokusas.  

Invest in Denmark; invest in the triple 
bottom line 

 

03-29 Sausio mėnesį į darbo rinką prisijungė 4 000 žmonių, 
šiuo metu Danijoje dirba 2,91 mln. žmonių, o tai yra visų 
laikų rekordas. 

Employment hits new high  

03-31 Du didžiausi Danijos prekybos centrų tinklai „Føtex“ ir 
„Bilka“ padidino kainas dėl išaugusių energijos kainų. Abi 
priklauso bendrovei „Salling“. Prekybos centrų tinkle 
„Netto“, kuris priklauso taip pat „Salling“ grupei, kainos 
išliko stabilios. 

Føtex and Bilka raise prices for 
thousands of items today 

 

04-01 Danijos „Ørsted“, „Maersk“ ir „Too Good To Go“ – „Time 
100“ įmonių influencerių sąraše. 

  

04-01 Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisija (IPCC) 
paskelbė pesimistinę „klimato padėties“ ataskaitą: 
įspėjama, kad norint apriboti visuotinį atšilimą reikės 
didelių permainų energetikos sektoriuje, įskaitant esminį 
iškastinio kuro naudojimo sumažinimą, plačią 
elektrifikaciją, geresnį energijos vartojimo efektyvumą ir 
alternatyvių degalų naudojimą – ir jei šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisija nepradės mažėti iki 2025 m., 
bus neįmanoma pasiekti nusimatytų tikslų.  
 
Danija užima 4 vietą pagal naujausią klimato kaitos 
rodiklį (Cilamte Change Performance Index), tačiau, 
pasak pačios vyriausybės klimato priežiūros institucijos, 
jai trūksta konkrečių planų, kaip sumažinti anglies 
dvideginio išmetimą perpus mažiau, kad būtų pasiektas 
2030 m. tikslas – 70 % sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą. 

Climate Minister remains optimistic 
despite pessimistic report 

 

 

 

Parengė: 
Lietuvos Respublikos ambasados Danijos Karalystėje atašė Asta Sakalauskaitė-Jankauskienė, tel. +45 26040106, el. paštas 

asta.sakalauskaite@urm.lt.  
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