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Амаль па ло ва спа жы тай у Да ніі ле-
тась элект ра энер гіі — рэ корд ныя для 
ўся го све ту 43,4 пра цэн та — бы ла 
зге не ра ва ная з да па мо гай вет ра ных 
уста но вак. Пра гэ та па ве да міў агенц-
тву Rеutеrs мі ністр клі ма ту і энер ге-
ты кі кра і ны Ларс Крыс ці ян Лі ле хольт. 
«Гэ та бу дзе не апош ні рэ корд, які 
мы ўста наў лі ва ем», — за явіў мі ністр, 
рас тлу ма чыў шы, што кра і на ў бу ду-
чы ні мае на мер цал кам ад мо віц ца ад 
вы кап нё вых энер га нось бі таў на ка-
рысць ад наў ляль ных кры ніц энер гіі. 
На што спа дзя ец ца Да нія?

ПАЎ НОЧ НЫ ХАЙ-ТЭК
Да нія — са мая паўд нё вая са скан ды-

наў скіх кра ін, яна аб мы ва ец ца Бал тый скім 
і Паў ноч ным мо ра мі. Тэ ры то рыя ка ра леў ства 
ўклю чае ў ся бе вя лі кі паў вост раў Ют лан дыю 
і 409 аст ра воў Дац ка га ар хі пе ла га. Фар маль-
на ў склад кра і ны ўва хо дзіць са мы буй ны 
ў све це вост раў — Грэн лан дыя, а так са ма 
Фа рэр скія аст ра вы. Ад нак гэ тыя тэ ры то рыі 
ка рыс та юц ца са ма кі ра ван нем, якое ро біць 
іх прак тыч на не за леж ны мі. Пло шча кра і ны 
скла дае ка ля 43 ты с. кв. кі ла мет раў (пра цяг-
ласць бе ра га вой лі ніі — звыш 7,3 тыс. км), 
коль касць на сель ніц тва, па вод ле апош ніх 
да ных, — 5,7 млн ча ла век. Да нія — кан-
сты ту цый ная ма нар хія, кі раў ні ком дзяр жа вы 
з'яў ля ец ца ма нарх, які ажыц цяў ляе за ка на-

даў чую ўла ду су мес на з ад на па лат ным пар-
ла мен там — фоль ке тын гам. Гэ тая кра і на 
з'яў ля ец ца чле нам ЕС з 1973 го да, але да-
гэ туль не ўва хо дзіць у Еў ра зо ну. Паў ноч нае 
ка ра леў ства — адзін з за сна валь ні каў НА ТА 
і Ар га ні за цыі эка на міч на га су пра цоў ніц тва і 
раз віц ця (АЭСР).

Дац кая эка но мі ка — су час ная рын ка вая 

сіс тэ ма, якая ўклю чае ў ся бе вы со ка тэх на-

ла гіч ную сель скую гас па дар ку, пра мыс ло-

васць, шы ро кія ме ры дзяр жаў най пад трым кі, 

вы со кі ўзро вень жыц ця, а так са ма знач ную 

за леж насць ад знеш ня га ганд лю. Вя ду чыя 

га лі ны — ме та ла апра цоў ка, ма шы на бу да-

ван не (асаб лі ва элект ра тэх ніч нае і ра дыё-

элект рон нае), хар чо вая, хі міч ная, цэ лю ло-

за па пя ро вая, тэкс тыль ная, моц ная і пры-

быт ко вая вы твор часць хай-тэк. У сель скай 

гас па дар цы вя ду чая ро ля на ле жыць мя са-

ма лоч най жы вё ла га доў лі. Да нія з'яў ля ец ца 

стра тэ гіч ным транс парт ным ха бам. Доў гі час 

ад ной з вя ду чых га лін пра мыс ло вас ці кра і ны 

бы ло суд на бу да ван не, але за апош ні час яго 

до ля ў су свет най вы твор час ці ска ра ці ла ся.

У дац кай эка но мі цы заў сё ды пе ра ва жа-

лі ма лыя і ся рэд нія прад пры ем ствы. Урад 

ак тыў на пад трым лі вае і раз ві вае стар та пы, 

сты му лю ю чы прад пры маль ні каў ге не ра ваць 

но выя ідэі, ства раць іна ва цый ныя пра ек ты і 

пра цоў ныя мес цы. У Да ніі мож на хут ка і без 

стар та ва га ка пі та лу за рэ гіст ра ваць улас ную 
кам па нію, ма ю чы ўся го 1 кро ну (32 ка пей кі), 
пры гэ тым яна вы зва ля ец ца ад вы пла ты па-
дат каў да та го ча су, па куль аба рот ны ка пі тал 
не пе ра вы сіць 50 ты сяч крон (ка ля 16 тыс. 
руб лёў). Кам па нію мож на за рэ гіст ра ваць ан-
лайн на пра ця гу 15 хві лін, пад аў шы элект-

рон ную за яў ку і за поў ніў шы ўсе не аб ход ныя 
да ку мен ты. Урад кра і ны аказ вае фі нан са вую 
пад трым ку най больш тэх на ла гіч ным і іна ва-
цый ным стар та пам. Так, да па мо га кам па-
ні ям за ча ты ры га ды скла ла 128 млн еў ра. 
Іні цы я ты ва ўра да сты му ля ва ла і пры ват ных 
ін вес та раў, аб' ём ін вес ты цый якіх у стар та пы 
ўжо пе ра вы сіў дзяр жаў ныя ў пяць ра зоў.

Да рэ чы, пры зна ча ны пер шы ў све це «ліч-
ба вы» па сол МЗС Да ніі для ўза е ма дзе ян ня з 
су свет ны мі лі да ра мі ІT-біз не су. Ва ўра дзе лі-
чаць, што су свет ныя ІT-кам па ніі ста лі чымсь-
ці на кшталт но вых кра ін, і дзяр жа ва па він на 
рэ ага ваць ад па вед ным чы нам. Кар па ра цыі 
ста ноў ча па ста ві лі ся да іні цы я ты вы. На прык-
лад, ІBM ад кры вае ў Ка пен га ге не цэнтр па 
рас пра цоў цы пра грам на га за бес пя чэн ня, а 
Аррlе і Fасеbооk вя дуць бу даў ніц тва ў кра і не 
буй ных dаtа-цэнт раў.

АМ БІ ЦЫЙ НАЯ МЭ ТА
Да нія бед ная ка рыс ны мі вы кап ня мі, та му 

за ле жыць ад знеш ня га рын ку. Ад нак у пла не 
энер га рэ сур саў гэ тая кра і на цал кам са ма-
да стат ко вая — вя дзец ца зда бы ча наф ты, 
пры род на га га зу, энер гія вы пра цоў ва ец ца 
пры да па мо зе вет ра ной, со неч най і бія энер-
ге ты кі. Ка ра леў ства ў су свет ных лі да рах па 
до лі да хо даў ад вы ка ры стан ня ад наў ляль ных 
кры ніц энер гіі ў ВУП. Ця пер у гэ тай сфе ры 
за ня тыя 67 ты сяч ча ла век — удвая больш, 
чым у наф та га за вай га лі не.

Ка ра леў ства з'яў ля ец ца «ка лыс кай» 
вет ра э нер ге ты кі. Дац кая Vеstаs з'яў ля ец ца 
най буй ней шым у све це вы твор цам вет ра ге-
не ра та раў, а Оrstеd (бы лая DОNG Еnеrgу) — 
най буй ней шым бу даў ні ком вет ра пар каў мар-
ско га ба за ван ня. Ле тась вет ра ге не ра та ры ў 
Да ніі вы пра ца ва лі 14,7 ты ся чы ГВт/га дзін, 
па ве да мі ла Rеnеwаblеs Nоw са спа сыл кай 
на дац кую энер ге тыч ную аса цы я цыю (DЕА). 
Кра і на з кож ным го дам па вя ліч вае ма гут-
нас ці вет ра ге не ра та раў. Па звест ках DЕА, 

з 2001-га агуль ная 
ма гут насць вет ра-
вых элект ра стан-
цый (ВЭС) вы-
рас ла ўдвая. Пры 
гэ тым коль касць 
тур бін змен шы ла-
ся на 20 пра цэн таў. Гэ та тлу ма чыц ца ўдас-
ка на лен нем тэх на ло гій — для вы пра цоў кі 
ад па вед най коль кас ці энер гіі па тра бу ец ца 
менш уста но вак.

Агуль ная ма гут насць ВЭС у Да ніі — як 
на зем ных, так і мар скіх — скла дае 5,3 ГВт. 
Апош нія 15 га доў ка ра леў ства ўпэў не на лі-
дзі руе ў вы пра цоў цы элект рыч нас ці вет ра-
вы мі элект ра стан цы я мі ся род кра ін АЭСР. 
Толь кі за апош ні год кра і на ўста на ві ла не-
каль кі но вых рэ кор даў. Як ста ла вя до ма ў 
сту дзе ні 2017-га, вет ра вая тур бі на ў го ра-
дзе Ос тэр лід за су ткі вы пра ца ва ла амаль 
216 ты сяч кВт/га дзін элект ра энер гіі. Гэ та га 
да стат ко ва, на прык лад, каб за бяс печ ваць 
элект рыч нас цю стан дарт ны аме ры кан скі 
дом на пра ця гу 20 га доў. У зі мо выя ме ся цы ў 
кра і не ўста наўлі ва ец ца вет ра нае на двор'е — 
як след ства, ВЭС б'юць но выя рэ кор ды. 
У лю тым мі ну ла га го да вет ра выя тур бі ны Да-
ніі вы пра ца ва лі да стат ко ва элект ра энер гіі, 
каб за бяс пе чыць па трэ бы ўсёй кра і ны. Вет-
ра ге не ра та ры на су шы вы пра ца ва лі 70 ГВт/
га дзін энер гіі, а мар скія стан цыі да да лі яшчэ 
27 ГВт/га дзін.

Гэ тыя ліч бы ад люст роў ва юць знач нае па-
ве лі чэн не до лі вы твор час ці ад наў ляль най 
энер гіі ў ка ра леў стве з 2008 го да, ка лі яна 
скла да ла ўся го 19,3 пра цэн та. «Мы яшчэ раз 
па ка за лі ўся му све ту, што ў Да ніі най леп шая 
энер ге тыч ная сіс тэ ма ў све це», — ска заў 
мі ністр Ларс Крыс ці ян Лі ле хольт у за яве для 
прэ сы. У най блі жэй шыя га ды ў ка ра леў стве 
бу дуць уста ноў ле ны но выя вет ра ныя элект-
ра стан цыі. «Урад пры кла дае на ма ган ні да 
та го, каб да 2030 го да ў Да ніі не менш за 
50 пра цэн таў энер ге тыч ных па трэб кра і ны 
бы ло па кры та за кошт ад наў ляль ных кры-
ніц энер гіі, та кіх як энер гія вет ру і со неч ная 
энер гія. Гэ та вель мі ам бі цый ная мэ та так са-
ма мо жа пры вес ці да ства рэн ня но вых пра-
цоў ных мес цаў у ка ра леў стве», — за ўва жыў 
Лі ле хольт. «Су вя зі з еў ра пей скім рын кам 
так са ма да зва ля юць дац кім вы твор цам пра-
да ваць вет ра э нер ге ты ку за мя жу», — ад зна-
ча ец ца ў па ве дам лен ні мі ніс тэр ства клі ма ту і 
энер ге ты кі кра і ны, па ве дам ляе Thе Lосаl.

РАЗ ВІ ТАН НЕ 
З ВУГ ЛЕ ВА ДА РО ДА МІ

Наф та вы кры зіс 1973 го да на нёс моц ны 
ўдар па дац кай эка но мі цы, след ствам ча го 
ста ла ўнут ра ная па лі тыч ная не ста біль насць: 
ця гам на ступ на га дзе ся ці год дзя ні ад ной 
пар тыі не ўда ло ся сфар мі ра ваць доў га тэр-
мі но вую ўра да вую ка а лі цыю. Не дзіў на, што 
Да нія ад кры та дэ ман струе сваю ці ка васць 
да ад наў ляль ных кры ніц энер гіі. Хоць на тэ-
ры то рыі кра і ны пра цяг ва ец ца зда бы ча «чор-
на га зо ла та», ка ра леў ства ўжо не ва ло дае 
ні вод най наф та вай кам па ні яй. У жніў ні мі ну-
ла га го да дац кая кам па нія АР Mоllеr-Mаеrsk 
аб вяс ці ла аб про да жы свай го наф та га за ва га 

прад пры ем ства фран цуз ска му гі ган ту Tоtаl 
за $7,45 млрд. Гэ тае пад раз дзя лен не зай-
ма ец ца зда бы чай і пе ра пра цоў кай наф ты і 
га зу, якія зда бы ва юц ца ў Паў ноч ным мо ры, 
а так са ма ўдзель ні чае ў роз ных пра ек тах у 
Ка зах ста не, Ал жы ры, Ан го ле, Ке ніі, Бра зі ліі, 
Іра ку і Мек сі кан скім за лі ве. У 2016 го дзе аб'-
ём зда бы чы склаў 313 тыс. ба ра ляў у наф та-
вым эк ві ва лен це ў дзень. «Гэ та па гад нен не 
пры кмет на ўма цуе фі нан са вую гнут касць 
на шай кам па ніі і вы зва ліць рэ сур сы для 
кан цэнт ра цыі на та кіх ві дах дзей нас ці, як 
кан тэй нер ныя пе ра воз кі, пар ты і ла гіс ты-
ка», — ад зна чыў ген ды рэк тар Mоllеr-Mаеrsk 
Се рэ ну Скоў.

Гэ та бы ла апош няя наф та га за вая кам-
па нія, якая на ле жыць Да ніі. Про даж Mаеrsk 
Оіl фран цу зам ад быў ся ўся го праз не каль кі 
ме ся цаў пас ля та го, як дзяр жаў ная дац кая 
энер га кам па нія Dоng Еnеrgу пра да ла бры-
тан скай наф та хі міч най кам па ніі ІNЕОS увесь 
свой наф та га за вы біз нес. Ка ра леў ства раз-
віт ва ец ца з вуг ле ва да ро да мі — Ка пен га ген 
па збаў ля ец ца ад апош ніх наф та га за вых ак-
ты ваў.

Як ад зна чае ін фар ма ген цт ва Blооmbеrg, 
наф та і газ яшчэ спат рэ бяц ца Да ніі, бо ме на-
ві та гэ тыя рэ сур сы да па мо гуць фі нан са ваць 
пе ра ход на чыс тую энер ге ты ку. Па ўмо вах 
здзел кі, Tоtаl пра цяг не рас пра цоў ку «чор на-
га зо ла та» ў Паў ноч ным мо ры. «Чым больш 
гро шай яны за ро бяць у Паў ноч ным мо ры, 
тым больш мы змо жам вы дат ка ваць на пе-
ра ход да «зя лё най» энер ге ты кі», — цы туе 
мі ніст ра энер ге ты кі Да ніі Лар са Крыс ці я на 
Лі ле холь та Blооmbеrg. Да рэ чы, ця пер паў-
ноч ны за хад Еў ро пы зай мае 7-е мес ца ся род 
са мых ак тыў ных рэ гі ё наў па вы пра цоў цы 
наф ты і га зу ў све це.

Рас про даж наф та га за вых ак ты ваў най-
буй ней шы мі дац кі мі пры ват ны мі і дзяр жаў-
ны мі кам па ні я мі ўва хо дзіць у рам кі доў га-
тэр мі но вай стра тэ гіі дац кіх ула д па на рошч-
ван ні до лі кры ніц ад наў ляль най энер ге ты кі 
ў агуль най энер га ге не ра цыі, што бы ло яшчэ 
раз па цвер джа на ў пра грам ным дак ла дзе 
дац ка га ўпраў лен ня па энер ге ты цы за мі ну-
лы год. Упраў лен не ад зна чае, што ў 2015-м у 
Да ніі 56 % элект рыч на га спа жы ван ня і 51 % 
цеп ла за бес пя чэн ня жы лых да моў за бяс печ-
ва лі ся ад наў ляль ны мі кры ні ца мі — вет рам, 
сон цам, бія па лі вам. Да 2020 го да дац кі ўрад 
пла нуе да вес ці до лю ад наў ляль ных кры ніц 
у вы твор час ці элект рыч нас ці да 72 %, а ў 
ацяп лен ні — да 71 %.

Зрэш ты, энер ге тыч нае ўпраў лен не Да-
ніі ад зна чае, што пас ля 2020-га, ка лі ў ЕС 
спы ніц ца дзе ян не ця пе раш няй пра гра мы ЕU 
Еnеrgу Еffісіеnсу Dіrесtіvе па суб сі да ван ні 
аль тэр на тыў най энер ге ты кі, раз віц цё гэ та га 
сек та ра мо жа за па во ліц ца. На прык лад, сіс-
тэ ма ад аб рэ ння дзяр жаў най да па мо гі пры 
бу даў ніц тве на зем ных вет ра ных элект ра-
стан цый за вер шыц ца ў 2018 го дзе, за во даў 
па вы твор час ці бія па лі ва — у 2019-м, а па 
вы твор час ці бія га зу — у 2023-м. У су вя зі з 
гэ тым упраў лен не лі чыць, што не аб ход на 
ўжо за раз па чаць ацэн ку эка на міч най мэ та-
згод нас ці да лей ша га раз віц ця ад наў ляль най 
энер ге ты кі, а для гэ та га «не аб ход на, каб бы-
ло пры ня та па лі тыч нае ра шэн не аб пра ця гу 
суб сі да ван ня та кіх тэх на ло гій».

Да рэ чы, дня мі Еў ра пар ла мент ухва ліў 

стра тэ гіч ны план «чыс тая энер гія», які быў 

вы не се ны на га ла са ван не Еў ра ка мі сі яй. Як 

ад зна чае Еurоnеws, у імк нен ні да маг чы ся 

поў най ад мо вы ЕС ад вы ка ры стан ня вы кап-

нё ва га па лі ва Еў ра пар ла мент пра явіў ся бе 

яшчэ больш ра шу ча, чым Еў ра пей ская ка-

мі сія. Апош няя на стой ва ла на тым, каб да 

2030 го да 27 % спа жы ва най у су поль нас ці 

энер гіі па сту па ла з ад наў ляль ных кры ніц. 

За ка на даў цы ж вы ра шы лі да вес ці гэ тую до-

лю да 35 %. Да лей Бру се лю трэ ба бу дзе 

пе ры яд скла да ных пе ра моў з ура да мі кра-

ін — чле наў Еў ра са ю за. Ба кі па він ны вы пра-

ца ваць агуль ную па зі цыю да ле та бя гу ча га 

го да. А ўлас на Да нія свой вы бар ужо зра бі ла 

і ўпэў не на ру шыць па вы зна ча ным шля ху.

За хар БУ РАК. burаk@zvіаzdа.bу

ВЕТ РА ЗІ КА РА ЛЕЎ СТВАВЕТ РА ЗІ КА РА ЛЕЎ СТВА
На што спа дзя ец ца Да нія


