
1 

 

 
ΔΑΝΙΑ 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΑΝΙΑΣ. 
Α. Γενικά  

 

Η δανική είναι μια δυναμική, εξωστρεφής οικονομία. Η ανάπτυξη ανήλθε στο 1,7% το 2015. Οι 
εξαγωγές της Δανίας αντιστοιχούν στο άνω από του 50% του ΑΕΠ. στον κλάδο των οποίων απασχολούνται περί 
τους 700.000 εργαζόμενους. Οι εξαγωγικές δυνατότητες της Δανίας αποτελούν θεμέλιο λίθο για στήριξη του 
κράτους πρόνοιας. Η Δανία πλέον αναθεωρεί το μοντέλο κράτους πρόνοιας καθώς έχει διαπιστωθεί η ανάγκη 
επιβεβλημένων από το πρόβλημα χρηματοδότησής του για μια σειρά από λόγους (γήρανση πληθυσμού, 
μείωση εργατικού δυναμικού, κακή χρήση των παρεχόμενων επιδομάτων κ.λ.π.).  Η Δανία εξήλθε διαδικασίας 
εποπτείας τον Μάιο 2014, καθώς έχει τεθεί υπό τη διαδικασία επιτήρησης της Ε.Ε., από το 2010 (τότε το 
έλλειμμα ανήρχετο σε 5,4% του Α.Ε.Π.), προκειμένου να συγκρατηθεί το έλλειμμά στα όρια του 3%. Κύριος 
παράγοντας επανόδου σε τροχιά ανάπτυξης ήδη από το 2013 και μέχρι σήμερα, αν και αναιμική, υπήρξε η 
εγχώρια ζήτηση και τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν το 2013 κατά περίπου 10%, κυρίως 
στη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθότι 2/3 των δανικών εξαγωγών διοχετεύονται εντός ΕΕ. Οι 
δανικές εξαγωγές προς άλλες χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,6% εντός του 2013. Σημαντικότεροι εμπορικοί 
εταίροι της Δανίας είναι κ-μ της Ε.Ε. και δη γειτονικές της χώρες, αλλά πρωτίστως και οι χώρες BRIC. 
Σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Δανίας, αν και με σταθερά φθίνουσα πορεία, είναι η Γερμανία, η οποία 
αντιπροσωπεύει το 15% των εξαγωγών και το 20% των εξαγωγών. Σημαντικότερα εξαγωγικά αγαθά της Δανίας 
ήταν τα φαρμακευτικά, το πετρέλαιο και προϊόντα αυτού, μηχανολογικός εξοπλισμός, κρέατα και ενδύματα. 
Παράλληλα σημαντικότερα εισαγωγικά αγαθά ήταν το πετρέλαιο και προϊόντα αυτού, οχήματα, ηλεκτρικός 
εξοπλισμός, ενδύματα, μηχανολογικός εξοπλισμός και φαρμακευτικά. 
 

Β. Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής Συνεργασίας 

 

 Συμφωνίες Υπογραφή Έναρξη ισχύος Νόμ. & ΦΕΚ κύρωσης 

Σύμβαση  
Εμπορίου και Ναυτιλίας 

(Βερολίνο 
22.8.1928, 

Ετήσια σιωπηρή ανανέωση Ν. 301/1929 ΦΕΚ 137/Α/1929 

Συμφωνία περί εκμεταλλεύσεως γραμμών τακτικής 
εναέριου συγκοινωνίας 

Αθήνα 
14.11.1947 

 Ν806/1948 ΦΕΚ 254/Α/1948 

Εμπορική συμφωνία Κοπεγχάγη 
1949 

 Α.Ν. 254/1949, Παράταση: Αθήνα 
1972 

Συμφωνία περί αμοιβαίας φορολογικής απαλλαγής 
εισοδημάτων πραγματοποιηθέντων εκ της ασκήσεως 

ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας 

Αθήνα 
4/3/1961 

 Ν .Δ. 4310/1964 ΦΕΚ 
191/Α/2.11.1964 

Συμφωνία διεθνών οδικών μεταφορών μετά του 
συνημμένου Πρωτοκόλλου 

Κοπεγχάγη 
2.2.1979 

 Ν. 1125/1981, ΦΕΚ 13/Α/14.1.1981 

Σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας εισοδήματος 
και κεφαλαίου 

Κοπεγχάγη 
1989 

 Ν. 1986/1991, Ανακοίνωση ΦΕΚ 
56/Α/8.4.1992 

 
Ο ογκος εμπορίου Ελλάδος –Δανίας κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα ενώ το εμπορικό ισοζύγιο 

παραμένει ιστορικά αρνητικό για την ελληνική πλευρά. 
 

Γ. Διμερές Εμπόριο Ελλάδας –Δανίας  
 

 2013 2014 2015 2015/2014 

Εξαγωγές 127,60 99,94 127,40 21,55% 

Εισαγωγές 558,70 419,52 480,80 12,75% 

Όγκος Εμπορίου 686,30 519,46 608,20 14,59% 

Εμπορικό  Ισοζύγiο -431,10 -319,58 -353,40 9,57% 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το απόθεμα ΑΞΕ στην Ελλάδα (FDI stock) ανέρχονταν 
μέχρι τις 31.12.2015 σε μόλις 26,9 εκ. €, ενώ βασικοί τομείς, στους οποίους επικεντρώνεται είναι οι ΑΠΕ, το 
εμπόριο και η ναυτιλία. Από πλευράς Ελλάδος αντιστοίχως δεν καταγράφεται καμία σημαντική επενδυτική 
δραστηριότητα στη Δανία. Οι αφίξεις Δανών τουριστών το 2014 παρουσίασαν  αύξηση σε σχέση με το 2013, 
καθότι το 2014 επισκέφθηκαν τη χώρα μας 5.930 Δανοί τουρίστες σε σχέση  
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Οι προοπτικές ανάπτυξης των οικονομικών σχέσεων έχουν σημαντικές δυνατότητες και επικεντρώνονται στην 
προώθηση των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων (κυρίως ΠΟΠ και ΠΓΕ), τον κλάδο ενέργειας (κυρίως στις 
ΑΠΕ, όπου έχει ηγετική θέση και υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης συνεργασιών), ναυτιλίας, εκμετάλλευσης 
ακινήτων, τουρισμό, λαμβανομένου υπόψη, ως προς τον τουρισμό, ότι πρόκειται για τουρίστες υψηλού 
εισοδήματος.    
 


