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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 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. 

- Danijos žuvies eksportas susiduria su nuosmukiu po to, kai septyniuose Danijos žuvininkystės 

ūkiuose nustatyta infekcinė hematopoetinė nekrozė (IHN). Danijos veterinarijos ir maisto 

administracija-DVFA informavo EK, kad Danija laikinai stabdo neužkrėstų žuvų šalies statusą. 

- 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. 

- Danijoje didėja jautienos produkcijos kainos, nes mėsos perdirbimo įmonės susiduria su spaudimu 

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. 

- Įvertinus pelno mokesčio tarifą ir verslo registracijos mokestį, Kopenhaga ir Orhusas yra patogiausi 

miestai pasaulyje pradėti savo verslą.  

- Nepaisant to, kad sąlygos verslui pradėti yra palankios, naujos įmonės Danijoje išgyvena sunkiai. 

2013–2018 m. skaičiai rodo, kad tik 42 proc. startuolių, kuriuose dirba mažiau kaip dešimt 

darbuotojų, vis dar veikia praėjus penkeriems metams nuo veiklos pradžios.  

- 19 proc. visų rugpjūtį parduotų naujų automobilių buvo elektriniai – tai didžiausias mėnesinis 

rodiklis. 

- 27 proc. Danijos gyventojų, dirbančiųjų privačiame sektoriuje, 2019 m. dirbo užsienyje įsikūrusiose 

įmonėse. 

- Vyriausybė iki 2023 m. pratęsė draudimą veisti audines. 

- Remiantis nakvynių skaičiumi, nuo 2020 m. nacionalinis turizmas Danijoje augo 12 proc., o 

užsieniečiai apsistojo 5 proc. mažiau nei pernai. Nepaisant to, įvertinus numatytas rezervacijas, 

tikimasi, kad iki 2021 m. pabaigos bus pasiektas visų laikų nacionalinio ir turizmo iš užsienio metinis 

rekordas. 

- Praėjus šiek tiek daugiau nei dvejiems metams po įkūrimo 2018 m., dėl COVID-19 pandemijos 

sukeltos krizės bankrotą paskelbė Danijos oro linijų bendrovė „Great Dane Airlines“. 

- „BioRefine Denmark“ atidarė didžiausią gamyklą Šiaurės Europoje, kurios tikslas – gaminti 

klimatui nekenksmingus pašarus ir maistą iš dobilų žolės ir liucernos. 

- Bendradarbiaujant Danijos fermentacijos ekspertams ir Danijos technologijų institutui, įmonė 

„FermantationExperts“  sukūrė naują maisto produktų ingredientą „Fermbiotics“, turintį 

priešuždegiminių savybių. Projekto tikslas - kad „Fermbiotics“ būtų prieinamas įvairiuose maisto 

produktuose ir papilduose, siekiant sumažinti uždegiminių ligų vystymąsi ar palengvinti jų 

simptomus. 

-  „Google“ ir „Facebook“ ir toliau perka žemės sklypus Danijoje, kad galėtų ateityje kurti ar plėsti 

duomenų centrus. „Google“ įsigijo 120 tūkst. kv. m. žemės Taulovo mieste, į vakarus nuo Fredericijos 

Jutlandijoje, o „Facebook“ įsigijo 212 hektarų Andrup mieste, į rytus nuo Esbjergo. 

- Danijos politinė dauguma sutarė dėl valstybės valdomos 200 mlrd. DKK (27 mlrd. EUR) žmogaus 

sukurtos energijos salos Šiaurės jūroje nuosavybės, kuri yra neatsiejama Danijos ambicingo tikslo 

sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją 70 kartų dalis plano. Dabar Danijos vyriausybė 



 

ieško partnerių 49,9 proc. salos, kuri bus pastatyta 80 kilometrų nuo vakarinės pakrantės, akcijoms 

įgyti. 

- 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. 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. 

- Nepaisant pranešimų apie darbo jėgos trūkumą, darbo rinka klesti: visą darbo dieną dirba rekordinis 

gyventojų skaičius - 2,85 mln. Liepą  buvo sukurta 7 tūkst. naujų darbo vietų: daugiausia privačiame 

sektoriuje. Šeštą mėnesį iš eilės darbo rinka plečiasi. 

- Benzino kainos artėja prie rekordinės 14 kronų (1,88 EUR) už litrą ribos. 
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