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Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
Wskaźniki

2012

2013

2015
2016
(prognoza) (prognoza)
260,6
266,0
46,2
46,8
1,3
1,2
1,7
1,5
-2,0
-2,7
44,6
39,9
38,3
0,3
0,2
0,9
6,6
6,0
5,8
84,2
86,6
78,4
78,6
79,9
-

2014

PKB (w mld EUR)
252,9 255,2
PKB na 1 mieszkańca (tys. EUR)
45,2
45,5
PKB (wzrost w %)
-0,1
-0,2
Deficyt budżetowy(-)/nadwyżka (% PKB)
-3,6
-1,3
Dług publiczny (% PKB)
45,6
45,0
Inflacja (w %)
2,4
0,5
Bezrobocie (w %)
7,5
7,0
Eksport towarów (w mld EUR)
83,1
83,9
Import towarów (w mld EUR)
76,2
77,1
Bezp. inwestycje zagr. w Danii (w mld EUR)*
74,6
68,5
Inwestycje bezp. Danii za granicą (w mld
139,6 138,3 145,9
EUR)*
Źródła: Eurostat, prognoza: European Economic Forecast Winter 2016
* Danmarks Nationalbank

-

-

1. Podstawowe informacje, sytuacja gospodarcza
Dania od 5 czerwca 1849 jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest król (obecnie
królowa), którego zakres odpowiedzialności ogranicza się głównie do reprezentacji. Władzę
ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament (Folketing, 179 deputowanych) wybierany na
4-letnią kadencję, a władzę wykonawczą rząd.
Dania jest członkiem UE od 1.01.1973 (I rozszerzenie) i pozostaje na mocy Traktatu poza
strefą wspólnej waluty, członkiem WTO od 1.01.1995 r. oraz państwem-założycielem OECD
(od 14.12.1960 r.).
19 czerwca 2015 r. odbyły się w Danii wybory parlamentarne. Dotychczasowy centrolewicowy
rząd premier Helle Thorning Shmidt został zastąpiony centroprawicowym rządem
mniejszościowym Larsa Løkke Rasmussena, który był już szefem duńskiego rządu w latach
2009-2011. Sojusz centroprawicy, w skład którego wchodzą m.in. Duńska Partia Liberalna
(Venstre) i Duńska Partia Ludowa, zdobył 90 miejsc w nowym 179 osobowym parlamencie.
Stolicą kraju jest Kopenhaga, licząca ok. 520 tys. mieszkańców.
W ramach Królestwa Danii znajdują się terytoria zamorskie: Grenlandia i Wyspy Owcze.
Posiadają one dużą autonomię samorządową, własne parlamenty i rządy oraz prawo do
realizacji samodzielnej polityki gospodarczej a także własne flagi. Problemy polityki
zagranicznej i obronnej odnoszące się do tych obszarów znajdują się w gestii rządu centralnego
w Kopenhadze.
Walutą jest korona duńska (DKK), której kurs do euro wynosi: 1 EUR = 7,46 DKK.
Struktura PKB:
• rolnictwo:1,5%
• przemysł: 21,7%
• usługi: 76.8%
Dania należy do najbogatszych państw UE, jej PKB na mieszkańca liczony wg siły nabywczej
wynosił w 2014 roku 34,2 tys. EUR i stanowił 125% średniej wartości dla UE (28).
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Obecnie duńska gospodarka należy do najgorszych w krajach skandynawskich, po tym jak
pęknięcie bańki nieruchomości wywołało kryzys bankowy i zablokowało wydatki
konsumenckie. Pomimo zjawisk kryzysowych gospodarka duńska nadal należy do najbardziej
konkurencyjnych na świecie – w rankingu Banku Światowego Doing Business 2016
sklasyfikowano ją pod tym względem na 3 miejscu na świecie i pierwszym w Europie,
a w rankingu Światowego Forum Ekonomicznego 2015-2016 sklasyfikowana jest pod tym
względem prze na 12 pozycji. Jest uważana za państwo oferujące jedne z najlepszych na
świecie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej siła oparta jest na dużej
liczbie małych i średnich firm, bardzo elastycznych w dostosowywaniu się do zmieniających
się warunków. Dania wykazuje stosunkowo niskie bezrobocie, najniższe, po Norwegii, wśród
krajów Zachodniej Europy.
Dania jest jedynym krajem w UE, który jest samowystarczalny w zakresie zaopatrzenia w ropę
naftową i gaz. Połowa wydobycia surowców energetycznych jest eksportowana. Najwięksi
partnerzy handlowi Danii w 2014 r. to Niemcy (18% eksportu, 21% importu Danii), Szwecja
(odpowiednio 11,8 eksportu i 12,8% importu), Wlk. Brytania (7,8% eksportu i 4,9% importu),
Norwegia (6,9% eksportu, 5,3% importu), USA (6,8% eksportu i 2,5 importu), Niderlandy
(4,0% eksportu i 7,9% importu), Chiny (3,6% eksportu i 7,3% importu), Francja (3,6%
eksportu i 3% importu), Finlandia (2,8% eksportu, 1,4% importu), Polska (2,7% eksportu i
3.4% importu), Włochy (2,4% eksportu, 3,7 importu).
2. Polityka gospodarcza
Obecny rząd Danii deklaruje wsparcie rozwoju jednolitego rynku i negocjacji TTIP. Deklaruje
także odejście od dotychczasowej ambitnej polityki klimatycznej. Połączenie resortów
środowiska i rolnictwa sygnalizuje zmianę priorytetów. Rząd będzie bardziej wyczulony na
kwestie rozwoju gospodarczego i rachunku ekonomicznego przy zachowaniu dotychczasowego
kierunku rozwoju „zielonego” przemysłu, stanowiącego ważny sektor w gospodarce Danii.
Politycy Danii z wszelkich partii politycznych, w tym eurosceptycznych, zgodnie powtarzają,
że odpowiedzią na kryzys gospodarczy powinna być "zielona Europa", czyli inwestycje
w przyjazne środowisku technologie i wzrost. Duńczycy przekonują, że te branże mają
największy potencjał w tworzeniu nowych miejsc pracy. Minister ds. Energii i Klimatu Martin
Lidegaard oświadczył, ze odpowiednimi inwestycjami można stworzyć dwa miliony miejsc
pracy w UE. Te ambicje popiera także duński przemysł, lider w technologiach energii
odnawialnej i efektywności energetycznej.
3. Stanowisko w sprawach europejskich
Dania dąży do tego, aby polityka unijna nie wpłynęła na model duńskiego państwa dobrobytu –
polityka społeczna powinna zostać wg Danii domeną państw członkowskich. Oznacza to
zachowanie prawa do ochrony m.in. rynku pracy. Wobec wyzwań globalizacji, Dania jest za
koncentracją polityki unijnej na działaniach badawczo-rozwojowych i wspieraniu
innowacyjności. Jest za polityką zrównoważonego rozwoju obejmującą ochronę klimatu
i poprawą efektywności energetycznej, a także za wysokim poziomem ochrony konsumentów
i środowiska.
Rząd Danii zawarł w programie ogłoszonym w czerwcu 2015 r. aktywną obronę duńskich
interesów w UE poprzez wzmocnienie współpracy europejskiej – utrzymanie Danii „jak
najbliżej rdzenia" integracji europejskiej; współpraca z „podobnie myślącymi" państwami
członkowskimi, Parlamentem Europejskim oraz innymi aktorami unijnymi na rzecz budowy
silnej, respektującej zasadę subsydiarności i efektywnej UE; stymulowanie w UE działań
prowzrostowych, nakierowanych na tworzenie miejsc pracy i zwiększenie konkurencyjności,
m.in. poprzez usprawnienie funkcjonowania wspólnego rynku, skuteczne negocjowanie
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dalszych umów handlowych z krajami trzecimi (TTIP, umowa z Japonią) i reformy
strukturalne; powołanie stałej komisji rządowej ds. implementacji w Danii legislacji
europejskiej której celem jest „zapobieganie nadmiernemu wdrażaniu acquis przez rząd",
dążenie, aby Wielka Brytania – jako jeden z najważniejszych partnerów Danii pozostała w UE
i zachowała swa znaczącą pozycję w ramach Unii.
Jest to kraj członkowski UE, który pozostaje na mocy Traktatu poza strefą wspólnej waluty.
4. Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej
Polsko-duńskie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii
Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i obowiązującego od
1 maja 2004 roku Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski i 9 innych krajów do Unii
Europejskiej (Dz.U. 2004 nr 90, poz. 864).
Najważniejszymi umowami regulującymi wzajemne stosunki gospodarcze ponadto są:
-

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r.
(Dz.U. 2003 nr 43 poz. 368),

-

umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z dn. 20 mqja 21990 r.
(Dz.U. 1992 nr 28 poz. 122),

-

16 czerwca 2004 r. zostało podpisane „Memorandum o współpracy w zakresie
zagadnień
energetycznych
pomiędzy
organami
krajowych
administracji
Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Danii, właściwych w sprawach energii”. W celu
wypełnienia intencji zawartych w memorandum organy administracji spotykali się na
przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Królestwie Danii. Ponadto, w ramach
memorandum organizowane są kampanie informacyjne promujące doświadczenia
duńskie.

5. Wymiana handlowa z Polską
w mln EUR
2012

2013

2014

Dynamika
2014
2013

Eksport 2 516,8

2 449,0

2 622,8

2 713,3

103,5

2 902,7

107,0

Import

1989,4

1 804,9

1 929,2

2 121,4

110,0

2 105,3

99,2

Obroty

4 506,2

4 253,9

4 552,0

4 834,8

106,2

5 008,1

103,6

Saldo

527,4

664,1

693,6

591,9

2011

2015*

Dynamika
2015
2014

797,4

Źródło: GUS, * dane wstępne
Dania w 2015 r. była dla Polski 17 partnerem eksportowym (z udziałem 1,62%) i 20
importowym (z udziałem 1,20%). Według duńskich statystyk, Polska zajmuje w 2015 r. 9
miejsce (w 2014 r. 10) wśród najważniejszych partnerów handlowych w eksporcie oraz 7
miejsce (w 2014 r. 8) w imporcie. Od 1999 r. utrzymuje się dodatnie dla Polski saldo wymiany
handlowej. W okresie po akcesji Polski do UE do kryzysu gospodarczego w 2008 r. miał
miejsce dynamiczny wzrost eksportu z Polski do Danii.
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Struktura polskiego eksportu po wejściu do UE zmieniła się, wzrósł udział artykułów rolnospożywczych, maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych, a spadł udział wyrobów
tekstylnych i odzieży.
Pod koniec 2015 r. największy udział w eksporcie Polski do Danii miały wyroby przemysłu
elektromaszynowego – 32,9% (w tym maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne
stanowiły 19,9% eksportu), artykuły rolno-spożywcze – 16%, wyroby przemysłu chemicznego
– 14,1%, metale nieszlachetne i wyroby z nich – udział 10,2%, wyroby przemysłu drzewnopapierniczego – 8%.
W imporcie największą grupę stanowią artykuły rolno spożywcze – 31,8% (z tego pochodzenia
zwierzęcego, głównie wieprzowina 24,7%), wyroby przemysłu elektromaszynowego – 25,1%,
wyroby przemysłu chemicznego – 16,2% oraz wyroby metalurgiczne 9,2%.
6. Współpraca inwestycyjno-kapitałowa
Dania, jest znaczącym inwestorem kapitałowym w Polsce. Według danych GUS, pod koniec
2014 r. w Polsce zarejestrowano 854 podmioty z udziałem kapitału duńskiego, w tym 742
spółki z udziałem większościowym. 319 spółek z udziałem kapitału duńskiego zatrudniało
ponad 9 osób. Podstawowy kapitał zagraniczny spółek duńskich wynosił 5 142 mln PLN, co
stanowiło 2,63% podstawowego kapitału zagranicznego ogółem. Z tego kapitałem
zagranicznym powyżej 1 mln USD dysponowało 1138 firm. Kapitał podstawowy tych spółek
był oszacowany na 4 899 mln PLN, co stanowiło 2,59 % wartości wszystkich inwestycji
powyżej 1 mln USD. Odnotowano wzrost kapitału względem roku 2013 rzędu 163 mln PLN.
Wg informacji NBP wielkość zainwestowanego kapitału duńskiego w Polsce na koniec 2014 r.
wyniosła 2 977,7 mln EUR (13 miejsce wśród inwestorów, udział 1,73 % w inwestycjach
zagranicznych w Polsce wynoszących ogółem 171,67 mld EUR) 1. Nastąpił napływ kapitału
w wysokości 153 mln EUR. Duński Bank Narodowy podaje, że Dania zainwestowała w Polsce
2,41 mld EUR.
Na liście największych duńskich inwestorów zagranicznych za 2014 rok prowadzonej przez
PAIiIZ znajduje się 91 firm duńskich. Zdecydowana większość ulokowała swój kapitał
w przetwórstwie przemysłowym.
W Danii wg danych NBP za 2014 r. zainwestowano kapitał polski o łącznej wartości 30,5 mln
EUR, co daje temu krajowi 34 miejsce na liście kierunków polskich inwestycji, z udziałem
0,16% kapitału polskiego zainwestowanego za granicą (ogółem 22,34 mld EUR). Wg danych
duńskiego banku centralnego, w Danii zainwestowano ok. 40 mln EUR kapitału polskiego.
Polskie inwestycje w Danii ograniczają się do dwóch dużych przedsięwzięć:
Amica Wronki, która kupiła duńskiego producenta AGD – firmę GRAM Domestic A/S oraz
Asseco Poland, która w 2009 roku przejęła 51,65% akcji w grupie IT Practice A/S.
7. Dostęp do rynku
Od 1 maja 2009 r. zniesiono okres przejściowy dotyczący ograniczenia wolnego przepływu
siły roboczej z nowych krajów członkowskich UE. Obecnie obywateli polskich obowiązują
przepisy stosowane wobec wszystkich obywateli UE na równi.
1

W 2013 r. nastąpiła zmiana metodyki obliczania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez NBP,
w związku z czym dane NBP za rok 2012 nie są porównywalne.
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W Danii obowiązuje system rejestracji przedsiębiorstw zagranicznych – także z państw
członkowskich UE – świadczących usługi na terytorium tego kraju (tzw. RUT). Zagraniczne
firmy, które wysyłają pracowników do pracy w Danii, muszą przekazywać szereg
dodatkowych informacji o firmie i pracownikach do Erhvervsstyrelsen (Danish Business
Authority) – Urząd ds. Działalności Gospodarczej. W szczególności dotyczy to usług
budowlanych. Przedsiębiorca z kraju członkowskiego świadczący usługi musi podać, przed
podjęciem zlecenia, dane kontrahentów przeszłych i aktualnych, zaś system jest nieszczelny i
umożliwia dostęp do informacji związkom zawodowym i lokalnej konkurencji. Kary za
niedotrzymanie obowiązku rejestracji są wysokie. Niedopełnienie obowiązku obłożone jest
karą grzywny do 10.000 DKK, a odpowiedzialność za również zleceniobiorca. Informacje
przekazywane przy rejestracji (dane adresowe firmy, przedmiot działalności, adres miejsca
świadczenia usługi lub klienta, okres jej realizacji) są publicznie dostępne na stronie
internetowej rejestru. Z jednej strony pozwala to związkom zawodowym na łatwe
wyszukiwanie zagranicznych firm i przymuszanie ich do przystępowania do miejscowych
układów zbiorowych. Z drugiej - może zniechęcać klientów do korzystania z usług
zagranicznych przedsiębiorców, gdyż upublicznienie powyższych informacji pozwala innym
osobom ustalić, kto i kiedy korzysta z jakiego typu usług. W przypadku skorzystania z usług
duńskiej firmy, dane te nie byłyby publicznie dostępne.
Ponadto, służby skarbowe Danii [SKAT] prowadzą zintensyfikowane kontrole zagranicznych
firm świadczących usługi budowlane, mające na celu identyfikację przypadków, w których
zdaniem władz duńskich, pracownicy są faktycznie zatrudniani przez zleceniodawców –
dotyczy to w szczególności działalności firm jako podwykonawców. W przypadku dokonania
takiej kwalifikacji, administracja skarbowa opodatkowuje dochody pracowników w Danii
dodatkowym podatkiem od wynajmowanej siły roboczej w wysokości 35,6% pensji brutto.
Zobowiązanie to nie zwalnia z płacenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
w kraju pochodzenia.
8. Działania na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej
− W dn. 29 czerwca 2012 r. Podsekretarz Stanu Andrzej Dycha spotkał się w Kopenhadze
z Ministrem ds. Handlu i Inwestycji panią Pia Olsen Dyhr w związku z konferencją
inwestycyjną z okazji inauguracji działalności Duńsko-Polskiej Izby Handlowej.
− W dn. 12-14 maja 2014 odbyła się wizyta oficjalna Pary Książęcej Danii w Polsce. Wizycie
towarzyszyło szereg wydarzeń gospodarczych. W 4 imprezach brali udział członkowie
kierownictwa MG: 12 maja 2014 r. Sekretarz Stanu Jerzy W. Pietrewicz wziął udział
w uroczystym otwarciu wizyty Pary Książęcej i towarzyszącej konferencji, z udziałem
Prezydenta RP, Księcia Fryderyka i Ministra Handlu i Współpracy Rozwojowej Danii oraz
w konferencji na temat biopaliw, organizowanej w MRiRW, z udziałem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś Podsekretarz Stanu Andrzej Dycha wziął udział
w rozmowach plenarnych z udziałem Prezydenta RP i Delegacji Oficjalnej towarzyszącej
Parze Książęcej Danii. 13 maja 2014 r. Wicepremier J. Piechociński otworzył konferencję
na temat efektywnego wykorzystania energii, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki,
z udziałem Księcia Fryderyka i Minister Środowiska Danii oraz wziął udział w wizycie
w EC Siekierki z udziałem Księcia Fryderyka.
− 7 października 2014 r. Sekretarz Stanu Jerzy W. Pietrewicz spotkał się z w Kopenhadze
Christianem Zinglersenem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie ds. Klimatu, Energii
i Budownictwa oraz uczestniczył w konferencji WPHI na temat energetyki wiatrowej.
− 10 marca 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosław DomagalskiŁabędzki wziął udział w seminarium zorganizowanym przez WPHI w Kopenhadze pn. Go
High Tech! Discover Possibilities for Polish-Danish Cooperation within IT, Green-Tech
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and R&D oraz spotkał się z Sekretarzem Stanu w MSZ Danii Larsem Thuesenem
i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Biznesu i Wzrostu Danii Jensem Ludgaardem.
9. Potencjalne dziedziny współpracy
Energetyka odnawialna, w szczególności wiatrowa i biopaliwa, oraz sektory innowacyjne.
10. Placówka dyplomatyczna Rzeczypospolitej Polskiej obejmująca właściwością
terytorialną Danię
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Danii
Richelieus Allé 12
DK-2900 Hellerup
Tel: centrala + 45 39 46 77 00
faks: + 45 39 46 77 66
e-mail: copenhagen.info@msz.gov.pl
strona internetowa: http://kopenhaga.msz.gov.pl/pl
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
Ryvangs Alle 46
2900 Hellerup
tel.: +45 39 622 633
faks: +45 39 622 554
e-mail: cph@trade.gov.pl
strona internetowa: https://denmark.trade.gov.pl/pl/
Notatkę przygotował:
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Rozwoju
kwiecień 2016 r.
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