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Branża rolno-spożywcza w Danii - informacje podstawowe

I.

Branża rolno-spożywcza w Danii
- informacje podstawowe

Duński sektor rolno-spożywczy zatrudnia ok. 150 tys. osób, czyli 5-6%
aktywnych zawodowo mieszkańców Danii. Ponad 25% zatrudnienia jest
zlokalizowane we wschodniej części Danii1. Rynek spożywczy w Danii
wzrósł w 2017 r. o 2,2% osiągając wartość ok. 21,7 mld EUR2. W latach
2013-2017 średnie tempo wzrostu rynku wynosiło 2,1% rocznie.
Tabela 1. Wartość rynku spożywczego w Danii.
Rok

mld EUR

2013

20

2014

20,4

2,1

2015

20,9

2,1

2016

21,3

2,1

2017

21,8

2,2

CAGR: 2013-2017

wzrost %

2,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MarketLine.

Największe segmenty rynku to żywność (69,7%), napoje (18%), tytoń i wyroby tytoniowe (10%), inne artykuły gospodarstwa domowego (2,3%).
Wykres 1. Duński rynek spożywczy w podziale na segmenty, 2017 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MarketLine.
Copenhagen Capacity, Facts and Figures about the Danish Food Sector, dostępne na:
http://www.copcap.com/ key-sectors-map/foods/facts [3.06.2018 r.].
2
MarketLine Industry Profile, Food & Grocery, Retail in Denmark, February 2018.
1
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Udział Danii w europejskim rynku detalicznej sprzedaży żywności wynosi 1,2%. Hipermarkety, supermarkety i dyskonty stanowią kluczowy
kanał dystrybucji żywności w Danii – 60,1% wartości sprzedaży. Mniejsze sklepy spożywcze odpowiadają za 26,4% wartości sprzedaży3.
Według Eurostat w 2017 r. Duńczycy musieli zapłacić za żywność i napoje bezalkoholowe najwięcej wśród wszystkich mieszkańców Unii
Europejskiej4.

Ibidem.
Eurostat, Comparative price levels for food, beverages and tobacco, dostępne na:
http://ec.europa.eu/eur ostat/statistics-explained/index.php/Comparative_price_levels_
for_food,_beverages_and_tobacco#Overview [3.06.2018 r.].
3
4

6

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Charakterystyka duńskiej branży rolno-spożywczej

II.

Charakterystyka duńskiej
branży rolno-spożywczej

Duńskie rolnictwo jest uważane za jedno z najbardziej nowoczesnych
na świecie. Cechuje się intensywnością i wysoką wydajnością. W rolnictwie zatrudnione jest 2,6% siły roboczej i wytwarza ono 1% PKB. Znaczną część kraju (61%) stanowią użytki rolne. Gospodarstwa mają zazwyczaj powierzchnię ok. 70 hektarów, a ponad 20% stanowią duże farmy
przekraczające 100 hektarów. Uprawa w Danii obejmuje głównie zboża
(zwłaszcza pszenicę, a także jęczmień, żyto i owies) z czego 75% jest przeznaczane na paszę dla zwierząt. Dania jest światową potęgą w produkcji
i eksporcie mleka, mięsa, masła i serów. Całość produkowanej przez Danię żywności starczyłaby dla ponad 15 mln populacji, w związku z czym
znaczna jej część jest przeznaczana na eksport. Eksport artykułów rolno-spożywczych stanowi 25-30% całego eksportu towarów duńskich5.
Duńskie rolnictwo charakteryzuje trwałe powiązanie rolników z odbiorcami ich produktów, mające korzenie w rozwiniętym jeszcze w XIX
w. ruchu spółdzielczym6. Ta struktura pozwala na przeznaczanie przez
wielkich producentów żywności znacznych środków na prace badawcze i rozwojowe, których wyniki, skoordynowane z wymaganiami firm
przetwórczych, są wdrażane przez rolników. Taka sytuacja powoduje
z jednej strony uzależnienie rolników od firm przetwórczych, dając im
z drugiej strony gwarancję odbioru produktów spełniających wymagania przemysłu spożywczego. Duńskie kooperatywy należą do największych eksporterów żywności na świecie, a ich obroty sięgają blisko 10%
PKB Danii7.

D a n i s h A g r i c u l t u r e a n d Fo o d C o u n c i l , Fa c t s a n d Fi g u r e s , d o s t ę p n e n a :
http://www.agricultureandfood.dk/~/ media/lf/tal-og-analyser/fakta-om-erhvervet/factsand-figures/facts-and-figures-2016/facts-and-figures-rev2.pdf [2.06.2018 r.].
6
Szelągowska G., Dania, wyd. Trio, 2010.
7
Danish Agriculture and Food Council, Facts… op. cit.
5
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Od początku XXI w. w Danii rośnie popularność rolnictwa ekologicznego. Jest to też ważny punkt agendy duńskiego rządu, który od 2015 r. realizuje 5-letni plan podwojenia powierzchni ekologicznych upraw w kraju. Duńscy konsumenci kupują najwięcej ekologicznej żywności na
świecie, a jej udział w spożywanych produktach wyniósł 13,3% w 2017 r.8
Jak wynika z poniższej tabeli, w niektórych kategoriach produkty ekologiczne posiadają znacznie wyższe udziały rynkowe. W przypadku ekologicznych płatków owsianych posiadają już ponad połowę udziałów
rynkowych.
Tabela 2. Udziały produktów ekologicznych w wybranych kategoriach
rynkowych.
Produkt ekologiczny

Udziały rynkowe

Płatki owsiane

52,3%

Marchewki

42,3%

Jogurty

38,8%

Jajka

32,6%

Mleko

31,6%

Banany

30,6%

Mąka

30,1%

Pomarańcze

27,7%

Makaron

27%

Masło

16,4%

Jabłka

16,2%

Musli

13,3%

Ketchup

8,7%

Wołowina

8,6%

Kawa

7,0%

Chleb żytni

4,5%

Drób

4,1%

Wieprzowina

3,5%

Źródło: Organic Denmark.

Organic Denmark, Danes are second to none when it comes to buying organics, dostępne
na: http://organicdenmark.com/news/2018/danes-are-second-to-none-when-it-comes-tobuying-organics [2.06.2018 r.].
8

8

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Eksport / import

III. Eksport / import
Wartość eksportu duńskiego sektora rolno-spożywczego wynosi 30 mld
EUR rocznie9.
Według Danmarks Statistik wartość importu polskiej żywności do Danii
wyniosła niemal 0,5 mld EUR w 2017 r., co stanowiło ok. 15% wartości
całego polskiego eksportu do Danii. W 2017 r. import polskiej żywności
do Danii wzrósł o ok. 17% r/r. Poniższy wykres obrazuje wzrosty w prawie każdej kategorii SITC:
Wykres 2. Przekrój duńskiego importu żywności z Polski w latach 20152017.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Danmark Statistik.

Wartość polskiego eksportu mięsa i jego przetworów do Danii wzrosła o prawie 23 mln EUR w latach 2015-2017. Istotny udział w handlu
z Danią stanowią produkty firmy Sokołów S.A., która należy do Danish
Crown. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat potroił się polski eksport naThe Danish Agriculture & Food Council, dostępne na:
https://agricultureandfood.dk/about-us/fokus [2.06.2018 r.].
9
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biału i jajek. Na uwagę zasługuje również dynamiczny wzrost eksportu
tytoniu i wyrobów tytoniowych, który uległ podwojeniu w ciągu zaledwie roku.
Z drugiej strony wartość importowanych z Danii produktów rolno-spożywczych wyniosła w 2017 r. niemal 1 mld EUR, co stanowi aż 38% całego eksportu z Danii do Polski. Prawie połowę wartości duńskiego eksportu produktów rolno-spożywczych do Polski stanowi handel żywymi
zwierzętami, zwłaszcza świniami. W 2017 r. wartość importu żywych
zwierząt z Danii do Polski wzrosła o 45% r/r. Polska jest obok Niemiec
największym odbiorcą duńskich świń10. Istotnymi pozycjami importowymi z Danii do Polski są również ryby i mięso, które w ciągu ostatnich
trzech lat utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
Wykres 3. Przekrój polskiego importu żywności z Danii w latach 20152017.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Danmark Statistik.

Top Agrar Polska, Raport z Danii – produkcja prosiąt, dostępne na: https://www.topagrar.
pl/articles/organizacja-produkcji-swin/raport-z-danii-produkcja-prosiat/ [2.06.2018 r.].
10

10
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IV.

Najważniejsze przedsiębiorstwa
na duńskim rynku spożywczym

W duńskim przemyśle spożywczym dominują wielkie firmy, powstałe
w wyniku wieloletniego procesu fuzji i koncentracji:
Danish Crown – największy na świecie eksporter mięsa i największy
europejski producent wieprzowiny. Firma jest również ważnym europejskim producentem wołowiny – największym w Danii. Danish Crown
ma dostęp do ponad 130 rynków na świecie. Obroty firmy przekraczają
8 mld euro rocznie, a zatrudnienie wynosi ok. 26 tys. osób. W 2010 r. Danish Crown zmieniła formę prowadzenia działalności ze spółdzielni na
spółkę akcyjną. Właścicielem firmy pozostaje spółdzielnia Leverandørselskabet Danish Crown AmbA. W skład grupy Danish Crown wchodzą
następujące spółki zależne: Tulip Food Company, Tulip Ltd., Sokołów,
ESS-FOOD, DAT-Schaub, Friland A/S, KLS Ugglarps, Danish Crown
Ingredients, SPF-Danmark A/S, Scan-Hide, Plumrose USA Inc.11.
Arla Foods – największy producent przetworów mlecznych w Skandynawii (5. na świecie) oraz największy producent ekologicznych przetworów mlecznych na świecie12. Arla ma formę prawną spółdzielni, w której
udziały posiada ok. 12 000 farmerów z Danii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Holandii, Belgii oraz Luksemburga. W samej Danii znajduje
się ok. 2800 udziałowców Arla. Roczne obroty firmy przekraczają 10 mld
euro, a zatrudnienie wynosi 18 765 osób (2016). Do Arla Foods należą
3 dobrze znane konsumentom marki: Arla (produkty mleczne), Lurpak
(masło) i Castello (sery)13.

Danish Crown, Strona Główna, dostępne na:
https://www.danishcrown.com/danish-crown/international-food-company/ [3.06.2018 r.].
12
Udział rynkowe ekologicznego mleka w Danii wynoszą 31,6%, a ekologicznych jogurtów
już 38,8%. Źródło: Organic Denmark
13
Arla Foods, Strona Główna, dostępne na: https://www.arla.dk/om-arla/landmandsejet/
[3.06. 2018 r.]
11
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Carlsberg Group – największy producent i dystrybutor piwa oraz napojów bezalkoholowych w Danii, a także jedno z największych przedsiębiorstw tego typu na świecie. Swoje zakłady posiada w ponad 50 krajach,
zatrudniając łącznie około 41 tys. pracowników (2016), a piwo Carlsberg
Pilsner jest obecne na ok. 150 rynkach na świecie. Grupa Carlsberg posiada w Danii dominujące udziały w rynku piwa – ok. 53% (2016) oraz ok.
połowy udziałów w rynku napojów bezalkoholowych. Wśród najważniejszych marek piwa należących do Grupy Carlsberg należy wymienić:
Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, Somersby, Baltika, Grimbergen, a także
ponad 500 lokalnych marek. W Polsce do Grupy Carslsberg należy m.in.:
Okocim, Kasztelan, Książ, Karmi, Bosman, Harnaś i Piast14.
Rynek detalicznej sprzedaży żywności w Danii jest zdominowany przez
dwóch graczy – Coop Danmark i Salling Group (d. Dansk Supermarked), którzy posiadają łącznie prawie 70% udziałów rynkowych.
Wykres 1. Rynek detalicznej sprzedaży żywności w Danii wg udziałów
rynkowych (2016).
Reitan
11%

Aldi
3%

Lidl
3%

Inne
1%

Coop Danmark
37%

Dagrofa
13%

Salling Group
32%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Euromonitor International.

Najpopularniejszym sklepem w Danii jest należąca do Salling Group
sieć Netto, której obrót w 2015 r. wyniósł ok. 2,5 mld euro.

Carlsberg Group Strona Główna, dostępne na:
https://carlsberggroup.com/who-we-are/about-the-carlsberg-group/ [3.06.2018 r.].
14
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Tabela 3. Rynek detalicznej sprzedaży żywności w Danii (stan na
2.06.2018 r.)
Nazwa

Liczba sklepów

Typ sklepu

Właściciel

SPAR

120

convenience

Dagrofa

Min købmand
(SPAR)

200

convenience

Dagrofa

Meny

190

premium

Dagrofa

7-Eleven

194

convenience

Reitan
Salling Group

Netto

457

discount

DøgnNetto

45

convenience

Salling Group

Kvickly

81

full service

Coop Danmark

Aldi

244

discount

Aldi

Bilka

18

hypermarket

Salling Group

Dagli’Brugsen

375

supermarket

Coop Danmark

SuperBrugsen

230

supermarket

Coop Danmark

Fakta

420

discount

Coop Danmark

Føtex

88

supermarket

Salling Group

Irma

71

premium

Coop Danmark

Irma City

4

convenience

Coop Danmark

Lidl

98

discount

Lidl

LokalBrugsen

375

convenience

Coop Danmark

Let-Køb

100

Dagrofa

Løvbjerg

16

full-service

Løvbjerg Supermarket A/S

REMA 1000

261

discount

Reitan

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Euromonitor International oraz stron www sieci handlowych.

Jeśli chodzi o sprzedaż hurtową owoców i warzyw w Danii funkcjonują
dwa główne podmioty - Gasa Nord Grønt A.m.b.a oraz Gasa Odense
Frugt-Grønt A.m.b.a. - stowarzyszenia spółdzielcze, które zaopatrują
w warzywa i owoce główne sieci supermarketów oraz hurtowników.
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V.

Inwestycje zagraniczne

W 2004 r. duński potentat w branży mięsnej – Danish Crown, dołączył
do fińskiego HK Scan jako inwestor w spółce Sokołów S.A. Dziesięć lat
później, w 2014 r., Danish Crown przejął 100% udziałów w Sokołów S.A.,
realizując swoją strategię częściowego przeniesienia przetwórstwa do
krajów o niższych kosztach15.
Wśród ostatnich duńskich inwestycji w sektorze spożywczym warto
zwrócić uwagę na:
• Lantmännen Unibake – w 2018 r. producent pieczywa uruchomił
w Nowej Soli drugą co do wielkości piekarnię w Europie, zatrudnienie
znajdzie tam ok. 110 osób. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 300
mln zł16
• Toms Group A/S – w 2018 r. producent słodyczy rozpoczął budowę
nowego zakładu produkcyjnego w Nowej Soli, w którym pracę znajdzie
130 osób. Wartość inwestycji to ok. 100 mln zł17

Danish Crown kupi połowę udziałów spółki Sokołów. Jest zgoda KE, Portal Spożywczy,
dostępne na: http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/danish-crown-kupipolowe-udzialow-spolki-sokolow-jest-zgoda-ke,101490.html [6.06.2018 r.].
16
Lantmannen Unibake zaczyna sprzedaż pieczywa z nowego zakładu, Wiadomości
Handlowe, dostępne na: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/lantmannenunibake-zaczyna-sprzedaz-pieczywa-z-now,46467 [31.07.2018].
17
Szczepańska M., Toms ogłasza wejście do Nowej Soli, dostępne na:
https://www.pb.pl/toms-oglasza-wejscie-do-nowej-soli-906829 [31.07.2018].
15

14
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VI.

Perspektywy branży

Szacuje się, że wartość duńskiego rynku detalicznej sprzedaży żywności
w 2022 r. wyniesie 24,8 mld EUR, co oznacza 13,8% wzrostu w porównaniu z 2017 r. Średni roczny wzrost w latach 2017-2022 jest szacowany
na 2,6%18.
Tabela 4. Prognoza rynku detalicznej sprzedaży żywności w Danii
w latach 2017-2022.
mld EUR

Wzrost %

2017

21,8

2,2%

2018

22,3

2,4%

2019

22,9

2,7%

2020

23,5

2,8%

2021

24,2

2,8%

2022

24,8

2,3%

CAGR: 2017-2022

2,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MarketLine.

Wśród głównych trendów kształtujących półki w duńskich sklepach
należy zwrócić uwagę na wzrastający udział sprzedaży żywności ekologicznej. W 2017 r. wartość sprzedaży produktów ekologicznych wzrosła
o 31% w porównaniu z rokiem 2016, osiągając 13,3% udziałów w rynku
żywności. Statystyczny Duńczyk wydaje rocznie 335 euro na produkty
ekologiczne. Poszukując zdrowych, zrównoważonych rozwiązań Duńscy konsumenci chcą swoimi decyzjami zakupowymi wpłynąć na poszanowanie środowiska naturalnego19.
Drugim istotnym trendem w Danii jest wzrost gastronomii. Kopenhaga
stała się w ostatnim czasie jedną z najważniejszych stolic na gastrono18
19

MarketLine Industry Profile, Food & Grocery… op.cit.
Organic Denmark, Danes are second… op. cit.
Sektor spożywczy w Danii
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micznej mapie Europy. Znajduje się tam 26 restauracji posiadających
łącznie 31 gwiazdek Michellin, a tutejsi szefowie kuchni posiadają status
„gwiazd”, które kształtują postawy duńskich konsumentów, publicznie
zachęcając do sięgania po lokalne, zdrowe i ekologiczne produkty20.

Szerzej na:
https://www.visitdenmark.com/denmark/places-eat/michelin-starred-restaurants [31.07.2018].
20

16
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VII. Uwarunkowania formalno–
prawne wejścia na rynek
Dania jest krajem należącym do Unii Europejskiej, a tym samym stanowi
integralną część jednolitego rynku europejskiego, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów. Polskie firmy z sektora rolno-spożywczego mogą swobodnie eksportować produkty do Danii.
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VIII. Aktualne formy pomocy
publicznej
Sektor rolno-spożywczy jest jednym z głównych filarów duńskiej gospodarki i z tego powodu znajduje się w centrum zainteresowań rządu
i organizacji otoczenia biznesu. W 2015 r. duński rząd zainicjował 5-letni
plan „Organic Action Plan for Denmark”, mający na celu podwojenie powierzchni ekologicznych upraw w kraju. W latach 2015-2018 duński rząd
przeznaczy 3,6 mln EUR na wsparcie upraw ekologicznych oraz projektów eksperymentalnych w tym zakresie. Uprawy ekologiczne uzyskują
subsydia rządowe na poziomie 117 euro rocznie za hektar. Uprawy, które
przechodzą transformację w kierunku upraw ekologicznych, mogą liczyć
na 161 euro rocznie za hektar.
Zgodnie z rządowym planem, na czele transformacji w kierunku ekologicznej żywności ma stanąć sektor publiczny. W latach 2015-2018 rząd
przeznaczy 8 mln EUR na dofinasowanie stołówek w szkołach, szpitalach i żłobkach. Rząd przeznacza też miliony euro na dofinansowanie edukacji i działań promocyjnych producentów ekologicznych, jak
również inwestycji związanych z przestawieniem tradycyjnej uprawy
na bardziej zrównoważony sposób produkcji. W kręgu zainteresowań
duńskiego rządu jest również zwiększenie ekologicznej hodowli świń.
Dodatkowo, w latach 2015-2018 rząd przeznaczy 4,5 mln EUR na wsparcie eksportu duńskich producentów ekologicznej żywności21.

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of Denmark, Organic Action Plan for
Denmark, dostępne na: http://en.fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/
Landbrug/Indsatser/Oekologi/7348_FVM_OEkologiplanDanmark_A5_PIXI_English_
Web.pdf [31.07.2018].
21
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IX.

Przydatne kontakty

Ministerstwo Środowiska i Żywności w Danii:
en.mfvm.dk/the-ministry/
Organizacje otoczenia biznesu:
• Danish Agriculture and Food Council: agricultureandfood.dk
• Danish Food Cluster: danishfoodcluster.dk
• Organic Denmark: organicdenmark.com
Sieci handlowe:
• Salling Group: sallinggroup.com
• Coop Danmark: coop.dk
• Reitan: reitandistribution.dk
• Dagrofa: dagrofa.dk
• LiDL: lidl.dk
• ALDI: aldi.dk
Dystrybutorzy żywności:
• Saldiscon: saldiscon.com/en
• Haugen Gruppen: haugen-gruppen.com
• Geia Food: geiafood.dk
• Hørkram Foodservice: hoka.dk
Doradztwo i wsparcie dla biznesu zainteresowanego ekspansją na rynku
duńskim:
• Kierownik Biura Handlowego PAIH w Kopenhadze:
Łukasz Szymaszek, lukasz.szymaszek@paih.gov.pl
• Invest in Denmark: investindk.com
• Copenhagen Capacity: copcap.com
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Danii:
www.kopenhaga.msz.gov.pl
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