Blisko od 20 lat utrzymuje się
dodatnie dla Polski saldo w
wymianie handlowej z...
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...Danią. W 2017 r. obroty handlowe Polski i Danii osiągnęły historyczny szczyt - ponad 6 mld EUR, a saldo drugi
rok z rzędu przekracza 1 mld EUR.
W 2017 r. duńska gospodarka rosła najszybciej od dekady, osiągając wzrost na poziomie 2,2%. W tym samym
roku PKB per capita w ujęciu nominalnym wyniósł w Danii 56 444 USD (9. miejsce na świecie), a po
zmierzeniu parytetem siły nabywczej 49 613 USD (20. miejsce na świecie). W latach 2018-2019 prognozowany
jest dalszy stabilny wzrost duńskiej gospodarki.
Nieznacznie poniżej oczekiwań wzrosła w 2017 r. konsumpcja prywatna - 1,5%. W kolejnych latach
spodziewany jest jej wzrost o 2,0% w 2018 r. i 2,2% w 2019 r. Ekonomiści oceniają, że inwestycje w Danii
będą w dalszym ciągu rosły w solidnym tempie, które w 2017 r. wyniosło 3,7%, głównie z powodu inwestycji
mieszkaniowych i maszynowych, które urosły kolejno o 6,2% i 4,4%. W świetle prognozowanego przyśpieszenia
wzrostu konsumpcji prywatnej i inwestycji, w latach 2018-2019 spodziewany jest szybszy wzrost importu niż
eksportu.

Od akcesji Polski do UE, z pominięciem kryzysu gospodarczego w 2008 r., miał miejsce dynamiczny wzrost
eksportu z Polski do Danii.
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W 2017 r. Dania zajmowała 17. pozycję na liście głównych partnerów eksportowych Polski, a 19. miejsce w
kategorii importu. Obroty handlowe Polski i Danii osiągnęły historyczny szczyt - ponad 6 mld EUR, a saldo drugi
rok z rzędu przekracza 1 mld EUR. Od 1999 r. w wymianie handlowej z Danią utrzymuję się dodatnie dla
Polski saldo.
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W 2017 r. największy udział w eksporcie z Polski do Danii stanowiły:
wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. 38%),
artykuły rolno-spożywcze (ok. 15%),
metale nieszlachetne i wyroby z nich (9%),
pojazdy, statki, urządzenia transportowe (ok. 9%),
produkty przemysłu chemicznego (ok. 6%).

W 2017 r. największy udział w imporcie z Danii do Polski miały następujące kategorie:
artykuły rolno-spożywcze (ok. 38%),
wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. 22%),
wyroby przemysłu chemicznego (ok. 13%),
tworzywa sztuczne i artykuły z nich (ok. 5%),
materiały i artykuły włókiennicze (ok. 3%).

Do grupy największych polskich eksporterów handlujących z Danią należą: Animex, Crist, Electrolux
Poland, Elstar Oils, Farm Equipment International, Hjort Knudsen Polen, Philips Lighting Poland, Arcelormittal
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Poland, Borg Automotive, Can-Pack.

Importerzy to przede wszystkim: Animex, Cemat-Silicon, Crist, Jysk, Markisol International ltd., Novo Nordisk
Pharma, Ship-Service, Sokołów, Arla Foods i Chr. Hansen Poland.

Dlaczego warto zainteresować się rynkiem duńskim?
Rynek bogaty w kapitał i otwarty na innowacje
„Brama na Skandynawię” - stąd łatwiej sięgnąć do rynku szwedzkiego (ponad 10 mln mieszkańców) i
norweskiego (5,2 mln mieszkańców)
Bliskość geograﬁczna (dogodne połączenia lotnicze, możliwości przeprawy promowej)
Dobra rozpoznawalność Polski
Powszechna znajomość języka angielskiego

Na co warto się przygotować przed wejściem na rynek duński?
Rynek o stosunkowo niskich perspektywach wzrostu
Ograniczona wielkość rynku (5,8 mln mieszkańców)
Przywiązanie konsumentów do tradycyjnych dostawców
Silna pozycja związków zawodowych i organizacji branżowych
Ograniczenia w swobodzie przepływu usług (rejestr usługodawców zagranicznych - RUT, podatek od
zagranicznej siły roboczej)

Po więcej informacji na temat konkretnych branż i sektorów duńskiej gospodarki, uwarunkowań
prawnych, konkurencji lub potencjalnych partnerów handlowych zachęcam do kontaktu z
Biurem Handlowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kopenhadze:
kopenhaga@paih.gov.pl.
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