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- Po intensyvių prekybos organizacijų raginimų Danijos vyriausybei nedelsiant skirti finansines 

kompensacijas įmonėms, kurios labiausiai nukentės nuo naujai įsigaliojusių apribojimų dėl COVID-

19 pandemijos Danijoje, Vyriausybė susitarė dėl 2,6 mlrd. DKK (280 mln. JAV dol.) paramos paketo 

sunkumus patiriantiems barams, kavinėms ir restoranams, laisvai samdomiems darbuotojams ir 

savarankiškai dirbantiems darbuotojams, taip pat – atšauktų kalėdinių švenčių darbovietėse 

organizatoriams.   

- Energetikos ministerija paskelbė, kad „Thor Wind Park“ laimėjo konkursą statyti didžiulį vėjo 

jėgainių parką jūroje „Thor Havvindmøllepark“. Tai bus pirmas kartas, kai Danijoje vėjo jėgainių 

parko projektas bus baigtas be valstybės finansavimo. Už jūros vėjo jėgainių įrengimą bus mokami 

pinigai valstybei.  

- „Aalborg Forsyning“, „Reno-Nord“ ir Kopenhagos infrastruktūros partneriai 2028 m. statys vieną 

pirmųjų pasaulyje komercinių „Power-to-X“ gamyklų, kurioje bus įrengta 300–400 MW elektrolizės 

jėgainė. Būsima gamykla kasmet perdirbs 180 000 tonų iš atliekų išgauto CO2 ir pagamins 130 000 

tonų metanolio. 

- „CopenHill“, slidinėjimo trasa ant atliekų gamyklos viršaus Amager mieste, Kopenhagos pietuose, 

Pasaulio architektūros festivalyje 2021 (WAF2021) laimėjo prestižinį „World Building of the Year 

2021“ apdovanojimą. Pasaulyje žinomo danų architekto Bjarke Ingelso suprojektuotą „CopenHill“ 

WAF išskyrė kaip puikų pavyzdį architektams, kaip bendruomeniškumas turėtų būti derinamas su 

ilgalaikėmis, tvariomis ambicijomis. 

- Danija skirs 2,2 mlrd. EUR (16 mlrd. Danijos kronų) anglies dioksido surinkimo, panaudojimo ir 

saugojimo (CCUS) projektams plėtoti. Tikimasi, kad pirmasis objektai Šiaurės jūroje pradės veikti 

2025 m. 

- CNN Travel skelbia: Kopenhaga – viena nuostabiausių kelionių krypčių pasaulyje. 

- Įgyvendinamas naujas projektas „Biomet“, kurio tikslas – ekonomiškai efektyviai sumažinti Danijos 

melžiamų karvių ir kiaulių auginimo poveikį klimatui. Naudodama biofiltrų technologiją šalis ketina 

spręsti metano dujų išmetimo problemą. 

- Danija ir Vengrija – vienintelės šalys-narės, balsavusios prieš tolesnes derybas dėl minimalaus darbo 

užmokesčio ES lygiu nustatymo. Danijos socialinių reikalų ministrė Astrid Krag teigia, kad Danijos 

modelis ir taip puikiai veikia: čia darbo užmokestis grindžiamas trišalėmis derybomis tarp profesinių 

sąjungų, vyriausybės ir darbdavių grupių, be vyriausybės įsikišimo. 

- Pristatytas Danijos 2022 m. biudžeto projektas, siekiantis subalansuoti bei „atvėsinti“ klestinčią 

ekonomiką. Priemonės, skirtos sugriežtinti fiskalinę politiką, apima mokesčių lengvatos už namų 

tobulinimo paslaugas panaikinimą ir viešųjų renovacijos projektų atidėjimą. Vyriausybė taip pat 

užsitikrino 1 mlrd. DKK sveikatos sektoriui. Biudžeto projektą kritikuoja Danijos darbdavių 

konfederacija už tai, kad jis nesprendžia darbo jėgos trūkumo problemos. 

Biudžeto projekte taip pat didelis dėmesys „žaliosioms“ šalies ambicijoms: iki 2030 m. papildomai 

prie jau numatytų „Thor ir Hesselø“ vėjo jėgainių parkų bei energetikos salų Šiaurės ir Baltijos jūrose, 

numatoma pastatyti dar 2 GW galios vėjo jėgainių parkų, kurie galėtų aprūpinti elektros energija 

maždaug 2 mln. namų. 

- Naujausi Danijos statistikos departamento duomenys rodo, kad per pastarąjį mėnesį gamybos 

pramonė augo 2,6 proc.: stipriai išaugo vaistų gamyba bei chemijos pramonė ir naftos perdirbimas 

(atitinkamai 11,5 ir 11,4 proc.). Taip pat augo eksportas – 2,2 proc., ir importas – 1 proc.  

Lapkričio mėnesį pasiektas aukščiausias infliacijos lygis per pastaruosius 13 metų. Labiausiai, 9,5 

procento, lapkritį brango transportas, o būstas, elektra ir šiluma – 5,3 procento. 
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https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=33044
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https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=32942


 

- Danijos prekybos organizacijos tikisi, kad naujuoju Vokietijos kancleriu paskyrus „klimatui 

palankų“ Olafą Scholzą, dvišaliai verslo santykiai sustiprės. 

- Nuo 2019 m. augant paklausai, Danijos pasaulinė žaislų milžinė LEGO investuos daugiau nei 6 

mlrd. DKK (1 mlrd. EUR) į naują gamyklą Kinijoje. Tai bus pirmoji „Lego“ anglies dioksidui neutrali 

gamykla. Gamykla pradės gamybą 2024 m. 

- Danijos nacionalinis bankas pirmą kartą paskelbė apie planus parduoti žaliąją obligaciją, kurios 

tikslas – padėti Danijai iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją 70 proc. ir 

kartu remti žaliojo kapitalo rinkos plėtrą. 

- Vadovaudamasi Sisteminės rizikos tarybos patarimu, Danijos Vyriausybė įpareigojo visus bankus 

nuo 2023 m. sausio 1 d. padidinti savo kapitalo rezervo reikalavimą iki 2 proc. Buferis įvestas po 

finansų krizės, siekiant įveikti didėjančią finansinę įtampą ir užtikrinti, kad bankai turėtų pakankamai 

grynųjų pinigų rezerve. 

 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos ambasados Danijos Karalystėje informaciją. 

 


