
 

 

 MARKEDSRAPPORT 

  

Markedsrapport Polen 

 
Baggrund 
Polen er blandt Danmarks ti største eksportmarkeder, og der er potentiale for endnu 
mere eksport til landet, der har en af de hurtigst voksende økonomier i Europa.   
   

Tabel 1: Økonomiske nøgletal for Polen 

 2015 2016 2017 2018 

(skøn) 

2019 

(skøn) 

2020 

(skøn) 

Real BNP-vækst (pct.)  
3,8 3,1 4,8 5,1 3,5 3,0 

Inflation (pct.)  
-0,6 0,8 2,0 1,9 2,3 2,0 

Offentlig budgetbalance af BNP 
(pct.) 

-2,7 -2,2 -1,4 -0,9 -2,4 -2,4 

Offentlig gæld (brutto) af BNP. 51,3 52,2 50,6 47,9 46,7 46,3 

Betalingsbalancens løbende 
poster af BNP (pct.) 

-0,6 -0,5 0,1 -0,4 -0,1 -0,3 

Valutakurs EUR/PLN 4,2 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 
 

Kilde: EIU, november 2018 

 
Udgivet af: Dansk Erhverv i samarbejde med EKF – Danmarks Eksportkredit  

 

Økonomisk udvikling 
Polen har gennem en årrække haft en af de hurtigst voksende økonomier i Europa. Lan-
det klarede sig som det eneste EU-land gennem både finanskrisen og den efterfølgende 
europæiske gældskrise uden negativ BNP-vækst. Det seneste års BNP-vækst var 5,1 
pct., hvilket er langt højere end Euro-landene, der havde en årlig vækstrate på omkring 
1,9 pct. Det er dog værd at huske på, at Polen kommer fra et lavere velstandsniveau end 
Vesteuropa. Den økonomiske vækst har været drevet af flere faktorer.  
 
For det første er den økonomiske situation gennem en længere årrække blevet forbedret, 
bl.a. fordi landet har haft stort fokus på strukturelle reformer og på at skabe en åben 
økonomi, der er attraktiv for udenlandske investorer. For det andet har den polske øko-
nomi nydt godt af strukturfondsmidler fra EU. Med stigende velstand opstår der dog nye 
udfordringer, og Polens produktions- og servicesektor skal til at omstille sig til at bevæge 
sig op i værdikæden i takt med stigende lønninger og kapacitetsbegrænsninger. Derud-
over vil Polen blive udfordret af de nye protektionistiske vinde, der kan sætte en dæmper 
på landets eksportvækst.  
 
Polen står uden for euroen, og sammenlignet med mange eurolande lyder en offentlig 
gæld på under 48 pct. af BNP ikke af meget. En betydelig del af gælden er imidlertid 
udenlandsk, og Polen har et stort refinansieringsbehov. Lempelig pengepolitik i EU har 
betydet, at pengene er strømmet til Polen, hvor der er et rimeligt afkast. Dette har haft 
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en positiv effekt på økonomien, men gør samtidigt Polen sårbar over for kapitaludstrøm-
ning. Da Polen står uden for euroen betyder det også, at der er valutarisiko i landet. Den 
polske zloty er generelt forholdsvis stabil over for euroen, men zlotyen har været mere 
volatil henover de seneste år. I starten af 2017 steg zlotyen til det højeste niveau i to år 
over for euroen, men zlotyen er siden maj 2017 faldet som følge af indenrigspolitiske 
spændinger. Polens valutakurs understøttes af den solide polske økonomi, men påvirkes 
negativt af investorernes stigende mistillid til den politiske udvikling i landet.   
 
Den polske banksektor er overordnet stabil, og bankerne er generelt velkapitaliserede. 
Banksektoren har dog en rimelig høj andel af dårlige lån. Mange af de store banker i 
Polen er datterselskaber af de store vestlige bankgrupper, men der er også polskejede 
banker. PiS-regeringen fører en hård linje over for banksektoren, og der er risiko for re-
gulering, som kan have negativ effekt på bankernes styrke. Det er imidlertid positivt for 
banksektoren, at regeringen har skrinlagt en tidligere plan om at tvangskonvertere bo-
liglån optaget i schweizerfranc til lokal valuta. 
 
 
   

Tabel 2: Polens handelsforhold til Danmark 

  

Dobbeltbeskatningsaftale med Polen Ja 

Polske investeringer i Danmark (beholdning 3. kvartal 2018) 4,4 mia. DKK. 

Danske investeringer i Polen (beholdning 3. kvartal 2018) 33 mia. DKK. 

Dansk vareeksport til Polen 2018 20,5 mia. DKK. 

Dansk tjenesteeksport til Polen 2018 6,2 mia. DKK. 

Dansk vare- og tjenesteeksport til Polen 2018 26,7 mia. DKK. 

Dansk vareimport fra Polen 2018 25,6 mia. DKK. 

Dansk tjenesteimport fra Polen 2018 8,0 mia. DKK. 

Dansk vare- og tjenesteimport fra Polen 2018 33,5 mia. DKK. 

Danske datterselskaber i Polen 2018 518 (65.215 ansatte i alt)  
 

Kilde: SKAT og Danmarks Statistik 
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Tabel 3: Eksportudsigt for Polen 

 2018 

(skøn) 

2019 

(skøn) 

2020 

(skøn) 

Vækst i dansk vareeksport til Po-

len (pct.) 

4,0 9,0 7,5 

Vækst i dansk tjenesteeksport til 

Polen (pct.) 

5,8 2,9 0,9 

Vækst i vare- og tjenesteeksport 

til Polen (pct.) 

4,4 7,6 6,1 

 

Kilde: Udenrigsministeriet  

 

Politisk udvikling 

Polen har gennemgået en imponerende udvikling siden Berlin-murens fald og er nu i 
hovedtræk et velfungerende demokrati og medlem af EU. Det konservative Lov- og Ret-
færdighedsparti (PiS) vandt flertallet af sæderne i begge kamre i parlamentet ved valget 
i oktober 2015 og har siden siddet tungt på regeringsmagten. Præsidenten er også med 
til at promovere regeringens politik, selv om han formelt er uafhængig. Polsk politik er 
generelt donomineret af borgerlige partier, og efter seneste valg er de værdipolitiske 
venstreorienterede partier ikke repræsenteret i parlamentet.  
 
PiS er et nationalistisk parti, der taler for, at staten skal spille en større rolle i økonomien. 
Regeringen har ført en forholdsvis ekspansiv finanspolitik via det offentlige forbrug, hvil-
ket ses ved, at underskuddet på de offentlige finanser er vokset de seneste år. Den of-
fentlige gælds andel af BNP er dog mindsket, idet væksten har været større end under-
skuddet på statsfinanserne.  
 
Siden PiS vandt regeringsmagten i 2015 er Polens forhold til EU blevet svækket og inve-
stortilliden til Polen er dalet. Det skyldes primært, at PiS-regeringen i forhold til vestlige 
standarder har en semiautoritær styreform, som bringer landet på koalitionskurs med 
Vesten. EU har således flere gange henover de seneste år blandet sig i polske indenrigs-
politiske anliggender, fordi den polske regering i EU’s optik styrer landet på kanten af 
de demokratiske principper, der er grundlaget for EU.  
 
EU kritiserede den polske regering i 2016 for at indføre tiltag, der øger regeringens kon-
trol med statsmedierne. Senest har EU kritiseret den polske regering for at have planlagt 
en større domstolsreform, som giver regeringen mere magt over domstolene. EU har truet 
Polen med sanktioner, men indtil videre er konflikten udskudt, idet den polske præsi-
dent valgte at nedlægge veto imod domstolsreformen. Det væsentligste stridspunkt mel-
lem Polen og EU er dog spørgsmålet om håndteringen af migranter i EU, idet Polen sam-
men med Ungarn og Tjekkiet har været modstander af et fælleseuropæisk kvotesystem. 
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I slutningen af 2019 udskrives der parlamentsvalg i Polen, og PiS står til at få nok stem-
mer til at gå i regering uden støttepartier. Det betyder, at PiS kan fortsætte sin kontro-
versielle kurs overfor EU, og flere iagttagere frygter, at modstanden mod EU vil vokse, 
efterhånden som EU begynder at reducere udviklingsmidler til Polen og andre østeuro-
pæiske lande til fordel for lande i Sydeuropa. 
 
Polens udenrigspolitik præges af, at landet ligger på EU's østlige grænse med naboer 
som Hviderusland og Ukraine. Der har flere gange været retoriske spændinger mellem 
Polen og Rusland, herunder bl.a. i forbindelse med Polens deltagelse i NATO’s missil-
forsvar. Polen er et af de EU-lande, som er tiltaler for en relativt hård tilgang til Rusland, 
som det er set under EU’s og Ruslands konflikt over situationen i Ukraine. 
   

Tabel 4: Polen på globale ranglister 

  

Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP) 29 (ud af 76) 

WIPO’s Global Innovation Index  39 (ud af 124)  

World Economic Forum’s Global Competitiveness Index  37 (ud af 140)  

Transparency Internationals “Corruption by country”(efter laveste niveau)  36 (ud af 180)  

Verdensbankens ”Ease of doing business” (samlet score)      33 (ud af 190)  

Verdensbankens individuelle parametre:     

Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau)  121 (ud af 190)  

Adgang til kredit (efter nemmeste adgang)  32 (ud af 190)  

Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse)  57 (ud af 190)  

Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau)  1 (ud af 190)  
 

Kilde: Se kildehenvisning på sidste side 

 
   

Tabel 5: Markedsmuligheder 

 

 

Polen er et dansk nærmarked. Landet er præget af økonomisk vækst og en fortsat modernisering, hvilket 

giver mange eksportmuligheder. Landet er da også at finde blandt Danmarks ti største eksportmarkeder, 

hvilket er en position, Polen forventes at fastholde i de kommende år.   

Miljø og grønne løsninger -  I takt med den økonomiske vækst og modernisering af landet er der mange mulig-

heder inden for miljø og grønne løsninger. Polen har planer om 10 GW offshore vindenergi frem til 2035.  Der 

er også brug for andre grønne løsninger som spildevands- og affaldshåndtering, hvor Polen endnu ikke er helt 

på vesteuropæisk niveau. 

Landbrugs- og fødevaresektor -  Den polske landbrugs- og fødevaresektor er i hastig udvikling og fødevarer 

fylder godt i Polens egen eksport. Som en del af denne udvikling er en fortsat modernisering af landbrugs- 
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og fødevaresektoren i fuld gang. Her er muligheder for danske eksportører af maskiner, udstyr og teknologi 

til sektoren.   

Bygge- og anlægsbranchen -  Med en relativ høj økonomisk vækst og en generel opgradering af landets in-

frastruktur og bygninger, er der mulighed for danske kompetencer indenfor bygge- og anlægsbranchen. 

Sektoren nyder også godt af midler fra EU's strukturfonde, og kan være attraktiv for danske eksportører. 

 Kilde:  EKF 

 
 
Kommercielt klima  
Det kommercielle klima i Polen er overordnet godt. De offentlige institutioner er generelt 
stabile og velfungerende, omend bureaukratiet stadig er stort, og beslutninger kan være 
tidskrævende. Der er lavet mange reformer for at fremme erhvervslivet og forbedre det 
juridiske system. EU-medlemskabet har i denne sammenhæng været gavnligt. Den poli-
tiske udvikling i Polen har dog betydet, at investorernes syn på Polen har lidt skade. 
 
Generelt har de eks-kommunistiske lande i Central- og Østeuropa oplevet en stor for-
bedring af det kommercielle klima henover de seneste 10 år. Polen har mindre problemer 
med korruption, og på denne parameter ligger landet klart i den bedre ende af de central- 
og østeuropæiske lande. 

 
 
10 største danske eksportvarer til Polen   

Tabel 6: Overkategorier 

   

1.  Maskiner og -tilbehør til industrien   363 mio. kr.  

2.  Kemiske materialer og produkter   383 mio. kr.  

3.  Specialmaskiner til forskellige industrier  209 mio. kr.  

4.  Tekniske og videnskabelige instrumenter  181 mio. kr.  

5.  Plast, bearbejdet  101 mio. kr.  

6.  Andre transportmidler  406 mio. kr.  

7.  Organiske kemikalier  312 mio. kr.  

8.  Diverse forarbejdede varer,   172 mio. kr.  

9.  Medicinske og farmaceutiske produkter  1,5 mia. kr.  

10.  Elektriske maskiner og apparater  116 mio. kr.  
 

Kilde: Danmarks Statistik 

 
 
    



 

Markedsrapport Polen  /  Dansk Erhverv og EKF – Danmarks Eksportkredit  

  • januar 2019 6 

Tabel 7: Underkategorier 

   

1. Tamsvin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen racerene avlsdyr) 3,2 mia. kr. 

2. Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, fersk eller kølet 1,2 mia. kr. 

3. Forende og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet 232,5 mio. kr. 

4. Elektroniske integrerede kredsløb 230,5 mio. kr. 

5. Frosset atlanterhavslaks og donaulaks 226,2 mio. kr. 

6. Kulturer af mikroorganismer 205,7 mio. kr. 

7. Enzymer og tilberedte enzymer 190,9 mio. kr. 

8. Sild, tilberedt eller konserveret  181,4 mio. kr. 

9. Profiler, hule, af aluminiumlegeringer 168,5 mio. kr. 

10. Varer af plast, og varer af andet materiale  143,8 mio. kr. 
 

Kilde: Danmarks Statistik  

 
 
 
 
     

Tabel 8: Modtagere af dansk vareeksport 2018, rangeret 

   

1. Tyskland 102 mia. kr. 

2. Sverige 78,5 mia. kr. 

3. Storbritannien 53,8 mia. kr. 

6. Kina 29,9 mia. kr. 

7. Nederlandene 28,1 mia. kr. 

8. Frankrig og Monaco 23,4 mia. kr. 

9. Polen 20,1 mia. kr. 

10. Italien 17,2 mia. kr. 

11. Finland 15,6 mia. kr. 

12. Spanien 14,9 mia. kr. 
 

Kilde: Danmarks Statistik  
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Figur 1: Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Polen fra feb. 2018 til okt. 2018 

 

Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Polen 

 

  
   

Figur 2: Dansk vare- og tjenesteeksport til Polen fra 2013 til 2018 

Kilde: Danmarks Statistik  
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Om Markedsrapport  
  
Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale 
markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i 
samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om 
handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejds-
partnerne er:   
  
  
EKF – Danmarks Eksportkredit  
Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde 
i udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer? 
EKF er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved 
at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle 
med andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og poli-
tisk risiko på de fleste eksportmarkeder. Kontakt EKF på 35 46 26 00 eller besøg på 
www.ekf.dk, hvis din virksomhed har brug finansiering til eksport eller er underleveran-
dør til eksport.       
  
Det Dansk-Tyske Handelskammer (www.handelskammer.dk)  
  
Udenrigsministeriet (www.um.dk)  
  
Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv fin-
der troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks National-
bank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra 
Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde.   
  
For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive 
samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & 
International, Dansk Erhverv, på tlf. +45 31 75 24 00 / e-mail: mje@danskerhverv.dk.   
  
For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: www.danskerhverv.dk  


