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COĞRAFİ KONUM
Danimarka, Almanya'nın kuzeyindeki Jutland yarımadası ile 406 adadan oluşan 43.075
km2 büyüklüğünde bir ülkedir. Sadece Almanya ile ortak kara sınırı bulunan
Danimarka, kuzey ve doğusundaki Baltık Denizi'yle İsveç ve Norveç'ten ayrılmaktadır.
Başkenti Kopenhag, ülkenin doğusundaki Zealand adasında olup, deniz kıyısında
bulunmaktadır. Danimarka'ya bağlı olan Grönland ve Faroe Adaları, özerk yönetime
sahiptir.

NÜFUS VE İSTİHDAM
Nüfusun en yoğun olduğu şehirler Kopenhag, Harning, Aarhus, Odense ve Aalborg’dur.
Düşük doğum hızına bağlı olarak önümüzdeki dönemde 14 yaş altı grubun kişi sayısının
aynı düzeyde kalması beklenmektedir. Diğer taraftan emekli sayısında ise artış
yaşanacaktır.
Diğer birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak Danimarka’daki temel çalışma kuralları
kanunlarla değil, işçi ve işveren örgütleri arasındaki anlaşmalar ile düzenlenmektedir.
Danimarkalı çalışanların %80’i sendikalıdır. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar
“Sanayi Mahkemeleri”nde çözümlenmektedir.

DOĞAL KAYNAKLAR
Danimarka, enerjisini Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğal gaz rezervleri, kömür ithalatı
ve rüzgâr enerjisinden sağlamaktadır.
Kömür, elektrik üretimi açısından büyük önem arz etmekte, maliyet ve nitelik hususları
göz önünde bulundurularak genellikle Avrupa dışındaki ülkelerden ithal edilmektedir.
Kuzey Denizi’nde gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz üretimi iç talebi karşılamanın yanı
sıra ihracatta da büyük önem arz etmekte ve 1990’lar sonrasında kaydedilen cari
işlemler fazlasına büyük katkı yapmaktadır.
Doğal gaz için en önemli ihraç pazarları İsveç ve Almanya’dır. Bununla beraber,
Danimarka Batı Avrupa’da Norveç ve İngiltere’den sonra üçüncü büyük petrol
üreticisidir.

Bunun yanı sıra, rüzgâr enerjisi alanında dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alan
Danimarka, rüzgâr enerjisi sektörü ihracatında önemli düzeyde gelire sahiptir. İç
pazarda da büyük ilerleme kaydeden sektörde, işgücü arzının yetersizliği ilerisi için
mevcut büyümenin ve karlılığın korunabilmesini zorlaştırmaktadır. Rüzgâr enerjisi
üretimi alanında dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip olunması Danimarkalı
firmaların diğer ülkelerde yatırım şansını arttırmakta; bu amaçla da çevreye duyarlılık
konusu gerek iç kamuoyunda gerekse dünya boyutunda çeşitli toplantılar vesilesiyle
gündeme getirilmektedir.

DANİMARKA’NIN EKONOMİK YAPISI
Küresel rekabetçilik açısından dünyadaki 141 ülke arasında Danimarka 10. sıradadır.
Danimarka, 2020 yılı itibariyle 194 ülke arasında dünyanın 60. büyük ekonomisidir.
2020 yılında sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre, 301 milyar dolar olacağı
tahmin edilen GSYİH’nın 2021 yılında 325 milyar dolar olması beklenmektedir.
2018 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH'sı içinde tarım sektörünün payı % 1, sanayinin
% 21 ve hizmetler sektörünün % 65’dür. (Dünya Bankası-2019)

ÖNEMLİ SEKTÖRLER
TEMİZ TEKNOLOJİ
Danimarka’nın hedefi 2050’ye kadar tüm enerji arzını yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlamaktır. Aynı zamanda, yine 2050’ye kadar fosil yakıtlara olan
ihtiyacını ortadan kaldırmayı da hedeflemektir. Bu çizgide, son 25 yıl içerisinde
Danimarka ekonomisi %70 büyümüş olmasına rağmen enerji tüketimi oranı çoğunlukla
değişmemiştir. Temiz teknoloji, son yıllarda Danimarka ihracatının en hızlı büyüyen
sektörü olmuştur ve önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde de bu sektöre dayanan ihracatı 4
kat artırmak devletin beklentileri arasındadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Danimarka, robot ve drone teknolojisi alanında Avrupa piyasasına en kolay giriş
noktası konumunda bulunmaktadır. Küresel geliştiriciler, Danimarka’yı Avrupa’nın 490
milyon tüketicisine açılma noktası olarak kullanmaktadır. Kablosuz ve mobil
teknolojilerde Google, Microsoft, Intel, Motorola, Huawei gibi şirketler araştırma ve
geliştirme konusunda Danimarka’da yatırım yapmışlardır. C++, C#, TurboPascal ve
Visual Prolog gibi yazılım dilleri Danimarkalı programcılar tarafından geliştirilmiştir.

CANLI BİLİMİ
Avrupa’nın en güçlü canlı bilimi endüstrilerinden birisi Danimarka’ya aittir. Bununla
birlikte, Avrupa’nın en büyük ticari ilaç geliştiriciliği Danimarka’nın endüstrisi
içerisindedir (Ernst & Young 2014). Bu sektör de devlet-özel sektör ortaklığı ile
yürütülmektedir. Danimarka’nın en büyük ihracat paylarından birisini oluşturan tıbbi
teknoloji, gelirinin %95’ini yurtdışından sağlamaktadır. Bilişim ve sağlık sektöründeki
başarılarını birleştiren ülke, Tele-ilaç çözümlerinde de birçok konuda yenilik yapmıştır.

DENİZCİLİK
Dünyanın en büyük deniz nakliyatçılığı firması olan Møller-Mærsk Group ve birçok
tanınmış nakliyat firmaları da Danimarkalıdır. Maersk, Vestas, Danfoss, DONG Energy,
Siemens ve Vattenfall gibi düyaca tanınan Danimarkalı firmalar denizaşırı çalışan
firmalardır. Danimarka’nın denizaşırı sektörü 230 şirketi geçmekle birlikte 2020’de

tamamlanması planlanan Fernern Belt bağlantısının inşası için toplam 5 milyar Euro
yatırım yapılması beklenmektedir. Geniş bir denizcilik bilgisi Danimarka’nın doğasının
bir sonucudur. Bu doğrultuda, Danimarka nakliyat ve denizcilik teknolojisinde dünya
lideridir.

TASARIM
Danimarka’nın hiyerarşik olmayan ve yeni teknoloji ve çözümlere erken adapte olmuş
toplumu, tasarım konusunda elverişli bir test piyasası oluşturmaktadır. Kullanıcı odaklı
tasarımlar “Danish Design” kavramını oluşturmakla birlikte son ürünün olabildiğince
sade ve kullanışlı olmasına odaklanmaktadır. Bununla birlikte bilişim sektörünün
gelişmiş olması tasarımlardaki yeniliklerin de önünü açmaktadır.

GIDA
Carlsberg Laboratuarı’nın 19. Yüzyılda başlattığı endüstriyel biyoteknoloji sektöründe
Danimarka, küresel bir öncüdür. Özellikle dünyada ihraç edilen gıda içeriklerinin %14
oranında Danimarka üretimi olması bu konudaki önemlerini göstermektedir. Bu
içerikler probiyotik, tatlandırıcı, protein ve emülgatörleri kapsamaktadır. Gıda
teknolojisi alanında Danimarka’da üretilen işlem ekipmanı, makineleri ve robotların
%80’i ihraç edilmektedir. FOSS, GEA Process Engineering, Haas Group, Tetra Pak
Scanima ve Alfa Laval gibi firmalar mükemmelleştirme merkezlerini Danimarka’da
kurmayı tercih etmişlerdir.

ÜLKENİN DIŞ TİCARETİ
Danimarka’nın 2019 yılında ihracatı 110 milyar dolar, ithalatı 97 milyar dolar değerinde
gerçekleşmiştir. En önemli ihraç ve ithal ürünleri makine ve elektrikli makinelerdir.
Ülkenin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, İsveç ve İngiltere ile
Norveç’tir. Türkiye 939 milyon dolar ile %0,9’luk bir paya sahiptir.
Danimarka'nın Ülkeler Bazında ithalatı göz önünde bulundurulduğunda, birinci sırada
21 milyar dolar ile Almanya, ikinci sırada 12 milyar dolar ile İsveç ve 3. Sırada 8 milyar
dolar ile Hollanda yer almaktadır. Türkiye’den ithalat 1 milyar dolar olup %1,1’lik bir
paya sahiptir.

TÜRKİYE-DANİMARKA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
Türkiye-Danimarka Dış Ticaret Değerleri (Bin Dolar)
Türkiye’nin 2019 yılında Danimarka’ya yapmış olduğu ihracat, bir önceki yıla göre
%7,34 azalarak göstererek 991 milyon 256 bin dolar olmuştur. Aynı yıl Danimarka’dan
yapmış olduğumuz ithalat ise bir önceki yıla göre %26,4 oranında artarak 1 milyar 27
milyon dolar olmuştur.

YIL
2015
2016
2017
2018
2019

İHRACAT
901.797
947.816
1.011.464
1.069.757
991.256

İTHALAT
806.493
910.557
808.426
812.854
1.027.642
(Bin Dolar)

TÜRKİYE’NİN DANİMARKA’YA İHRACATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER
Motorlu kara taşıtları, Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı, Örme giyim eşyası ve
aksesuarı, Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, Elektrikli makina ve cihazlar, Demir
veya çelikten eşya, Plastikler ve mamulleri, Alüminyum ve alüminyumdan eşya,
Dokuma hazır eşya, takımlar, kullanılmış giysi ve kumaşlar, Örme eşya, Diğerleri.

TÜRKİYE’NİN DANİMARKA’DAN İTHALATINDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER
Demir ve çelik, Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar, Eczacılık ürünleri, Elektrikli
makina ve cihazlar Makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, Albüminoid Maddeler,
tutkallar, enzimler, Optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar, Plastikler ve mamulleri,
Organik kimyasallar, Alüminyum ve alüminyumdan eşya, Diğerleri.

GAZİANTEP-DANİMARKA DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
Gaziantep’in Danimarka’ya yapmış olduğu ihracat yıllara göre ele alındığında söz
konusu ihracatın 2015 yılından sonra bir azalma gösterse de 2020 yılına doğru bir
toparlanma yaşadığı söylenebilir. 2015 yılında 12 milyon 176 bin dolar seviyesinde
olan ihracat, 2016 yılında 7 milyon 372 bin dolara, 2017 yılında da 4 milyon 980 bin
dolara kadar gerilemiştir. 2018 yılında %33 artış göstererek 6 milyon 611 bin dolar ve
2019’da ise bir önceki seneye göre %26 azalma göstererek 4 milyon 888 bin dolara
ulaşmıştır.

YILLARA GÖRE GAZİANTEP’TEN DANİMARKA’YA YAPILAN İHRACAT
(BİN DOLAR)
12.176,308

7.372,089

7.069,648

6.611,191
4.980,912

2015

2016

2017

4.887,607

2018

2019

2020

GAZİANTEP’TEN DANİMARKA’YA İHRAÇ EDİLEN ÜRÜNLER
ÜRÜN ADI
İPLİK
CERRAHİ TEK KULLANIMLIK UZUN
ELBİSELER
EL POMPALARI
ETİLEN POLİMERLERİNDEN TORBALAR VE
ÇANTALAR
POLİETİLEN PLAKA, LEVKA, FOLYO VE
ŞERİTLER
YATAY TORNALAMA MERKEZLERİ
AMBALAJ İÇİN TORBA, ÇUVAL
SABUN İÇERMEYEN YIKAMA VE TEMİZLEME
MALZEMELERİ
SERT KABUKLU MEYVELER VE TOHUMLAR
PAMUKİPLİĞİ
ANTEP FISTIĞI
SENTETİK VEYA SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ
MADDELER
BULGUR
PANTOLONLAR
DİĞER
TOPLAM

2019
1000 USD
2.057

2020
1000 USD
1.975
837

DEĞ(%)
FOB USD
‐4,0

452

451
433

‐4,3

314

396

26,0

176
297

288
248
215

41,2
‐27,6

105
46
81
173
1.188
4.887

176
168
149
145

68,4
265,2

127
107
1.356
7.069

‐26,7

78,6

45

Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Danirmarka Ticaret Müşavirliği, GAİB, TÜİK, GSO Bilgi Veri tabanı

