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Gazdasági és politikai helyzetkép I.

• Államformája 1849 óta alkotmányos monarchia

• Európai Unió - 1973

• NATO, Északi Tanács, OECD, EBESZ, Schengen

• Opt-out: nem vesz részt az EU védelmi, az
igazságügyi és belügyi együttműködésében,
valamint a közös valutarendszerben sem.

• 1 DKK = 48,95 HUF

• Dániához tartozik, de széles körű autonómiával
rendelkező terület: Feröer és Grönland.

Nemzetközileg is jelentős dán vállalatok:

1. A.P. Møller - Mærsk – szállítmányozás

2. Novo Nordisk – gyógyszeripar

3. DSV Panalpina – szállítmányozás 

4. Vestas – szélturbina gyártás

5. Arla Foods – tejipar

6. ISS – létesítmény üzemeltetés

7. Carlsberg – sörgyártás

8. Coloplast – egészségügyi termékek

9. LEGO – játékgyártás

10. Ørsted – energetika



• 2019. június 5. választások: Szociáldemokrata Párt – kisebbségi kormány

• Nyitott gazdaság – Fókuszban a szabadkereskedelem

• A gazdaságpolitika legfőbb céljai:

– a munkahelyteremtés

– a gazdasági növekedés fenntartása

– harmadik világ országainak támogatása

– kulcsszó: a fenntarthatóság

Gazdasági és politikai helyzetkép II.



Fontosabb gazdasági mutatók

Forrás: Eurostat, Dán Statisztikai Hivatal

2021.01.27.

Mutató megnevezése
Mérték-

egység
2015 2016 2017 2018 2019

GDP értéke (folyó áron) Mrd EUR 273,02 283,11 294,81 302,36 312,75

GDP változása (reál) % 2,5 3,2 2,8 2,2 2,8

Egy főre jutó GDP folyó áron EUR/fő 48,050 49,420 51,140 52,190 53,760

Infláció (HICP) % 0,2 0,0 1,1 0,7 0,7

Munkanélküliségi ráta % 6,3 6,0 5,8 5,1 5,0

Export értéke Mrd EUR 86,1 86,1 90,8 92,9 99,0

Import értéke Mrd EUR 77,2 77,3 82,2 86,8 87,4



Forrás: KSH
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Kereskedelmi forgalom (Magyarország-Dánia)



1. A dán GDP és infláció 2019-ben és várható 
alakulásuk az Európai Bizottság szerint

2. Kormányzati fókusz

– jóléti intézkedések

– digitális növekedés

– fenntartható és körkörös gazdaság

– klíma- és környezetvédelem

Kilátások

2019 2020 2021 2022

GDP növekedés
(%)

2,8 -3,3* 3,5 2,4

Infláció (%) 0,7 0,3 1,1 1,3

3. Feltételezett jövőbeli 
húzóágazatok

- IKT – digitális szolgáltatások
- Egészségügy, E-health
- Bio élelmiszerek
- Alternatív energia

4. Adókörnyezet:

- A társasági adó 22%. A gáz és 
olaj ágazatban 25%. 

- Az általános forgalmi adó 
(Moms) egykulcsos: 25%

- Progresszív SZJA rendszer: 8%-
56%



Állami ünnepek:
• Államalapítás: június 5.
• Urunk Mennybemenetele: mozgóünnep (május közepe-vége)
• Nagy Imanap: mozgóünnep (április vége-május közepe)

– „Work-life balance”

– Angol nyelv

– Pragmatikus tárgyalás

Beviteli szabályozás sajátosságai

A magyar vállalatok termékeiket, szolgáltatásaikat korlátozásmentesen - az uniós belső
piacra vonatkozó szabályok szerint – értékesíthetik. Egyes termékek forgalomba hozatalát
előzetesen engedélyeztetni kell a következő hivataloknál:

 gyógyszerek: Danish Medicines Agency, https://laegemiddelstyrelsen.dk/en

 orvosi, egészségügyi készülékek: Danish Medicines Agency, https://laegemiddelstyrelsen.dk/en

 biocid hatóanyagok és termékek: Danish Environmental Protection Agency, www.mst.dk

Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók

https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/
https://laegemiddelstyrelsen.dk/en/
http://www.mst.dk/


Dániában található fontosabb kamarák, szövetségek 

– Dansk Industri (Dán Iparkamara), https://di.dk/English/Pages/English.aspx
– Dansk Erhverv (Dán Üzleti Kamara), https://www.danskerhverv.dk/engelsk/
– Healthcare Denmark (Egészségügyi Kamara), www.healthcaredenmark.dk
– State of Green (Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kamara),

https://stateofgreen.com/en/
– Organic Denmark (Bioszövetség), http://organicdenmark.com/

Fogyasztói és üzleti szokások

A dán vásárló: konzervatív, a megszokott márkákat részesíti előnyben.

A kereskedők a hosszú távú kapcsolatok hívei. Új termékekkel nehéz gyors sikereket elérni. A
dán cégek előszeretettel vásárolnak a helyi disztribútoroktól, amelyek vagy eredendően dán
cégek, vagy külföldi vállalatok (dán cégként bejegyzett) értékesítési szervezetei.

https://di.dk/English/Pages/English.aspx
https://www.danskerhverv.dk/engelsk/
http://www.healthcaredenmark.dk/
https://stateofgreen.com/en/
http://organicdenmark.com/


Cégalapítás

A cégbejegyzés gyorsan, az interneten, angolul történik a Dán Üzleti Hatóságnál (DBA). A 
regisztrációt követően a bejegyzett cég egy egyéni azonosító számot, ún. CVR számot kap.  
Igény esetén a DBA (https://danishbusinessauthority.dk/) üzleti adminisztrációval 
kapcsolatban ingyenes tanácsadást vállal. 

Kedvezmények:
– Magasan fizetett és kutatói státuszban lévő kihelyezettek speciális 27%-os jövedelemadója 7 éven át
– Adólevonás a szabadalmak és “know-how” értékéig
– K+F költségek levonása

„Best Countries for Business” – Top helyezések

Munkavállalás esetén szükség van tartózkodási engedélyre.

További részletek: https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK

https://danishbusinessauthority.dk/
https://www.workindenmark.dk/Working-in-DK


– Dán Útkezelő Társaság (Vejdirektoratet) 
Az alábbi folyamatosan frissülő linken lehet tájékozódni az aktuális, lezárt és a jövőbeli tenderekől.  
http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/default.aspx
– Dán Állami Vasúttársaság (Banedenmark)
A Banedanmark tendereiről a következő linken lehetséges tájékozódni: 
https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/incoming
– Uniós közbeszerzési adatbázis: https://ted.europa.eu/TED/search/search.do

Javasolt vásárok/szakmai kiállítások
– CIFF – Divat (Évente két alkalommal)
– hi Tech & Industry - Ipari vásár (robotika, automatika, gépgyártás) (2 évente)
– Foodexpo – Élelmiszeripar (2 évente)
– Ferie for Alle – Turisztika (a járványhelyzet miatt 2021-ben elmarad)
– Formland – Belsőépítészet, design
– E&H – Építőipar

Részvételi lehetőségek: közbeszerzések, 
pályázatok, rendezvények

http://vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/default.aspx
https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/incoming
https://ted.europa.eu/TED/search/search.do


Legnagyobb dán befektetők Magyarországon és tevékenységük

Befektetési kapcsolatok

LEGO – játékgyártás

Nilfisk – tisztító gépgyártás

Rockwool – szigetelő anyag gyártás

Velux – ablak gyártás

JYSK – kiskereskedelem

Vestfrost – hűtő gyártás

Xellia Pharmaceuticals –
gyógyszeripar

Abacus Medicine – gyógyszeripar

Balyfa – járműipar

Coloplast – egészségipar

First Farms – mezőgazdaság

Foss – biotechnológia

Grundfos – szivattyú gyártás

Hartmann – csomagoló ipar



– Központilag utasított gyárbezárásra nem került sor

– Az áruk szabad mozgását a pandémia alatt a dán kormány nem korlátozta

– Közúti, vasúti, légi és tengeri szállítmányozás közel zavartalanul működik

– Gyógyszeripar tovább erősödik

– A mezőgazdaság és az élelmiszeripar elsősorban az exportbevételektől esett el

– Januárban megugrott a csődöt jelentett vállalatok száma

– Fokozatos nyitás és vakcina-stratégia

Koronavírus hatásai



Szabó Olivér, külgazdasági attasé

Strandvejen 170., 2920 Charlottenlund, Koppenhága

E-mail: oliver.szabo@mfa.gov.hu

Hivatali telefonszám: +45 39 63 1688

Mobil telefonszám: +45 40 41 8352

Köszönöm a figyelmet!

mailto:oliver.szabo@mfa.gov.hu


Kovács Róbert
Külgazdasági attasé

Magyarország Nagykövetsége Helsinki

Üzleti lehetőségek Finnországban



A koronaválság hatása a finn gazdaságra
GDP 2020-ban: -2,9%

A mérsékeltebb visszaesés okai:

- autóipar hiánya
- idegenforgalmi fizetési mérleg deficit
- magas fokú digitalizáció

GDP Q/Q



A finn gazdaság kilátásai
2021-ben 2,2-2,5%-os gazdasági növekedés

Gazdaságfejleszés fókuszpontjai:

Karbonsemlegesség, fenntarthatóság, 
körforgásos gazdaság
Digitalizáció
Okos megoldások

Nehézségek:

Megugró államadósság
Elöregedő társadalom



Finnországba irányuló magyar áruexport (millió Euró)



Piacra lépés

Refernciák (főleg északi)

Disztribútorok (készlet, megbízhatóság, 
ismerettség)

Cég közvetlen megkeresése

Ágazati vásárokon, konferenciákon való 
megjelenés

Magas szintű angoltudás

Digitális csatornák aktiív használata



Kihívások

Telített piac, magas minőségi elvárások

Koncentrált kiskereskedelmi piac

Indok nélküli elutasítás

Szállítás szervezése 



Cégalapítás 

Leggyakoribb társasági forma: részvénytársaság 
(en: limited company; fi: osakeyhtiö, oy)

Társasági adó: 20%

Hasznos linkek: 

https://www.suomi.fi/company
https://www.vero.fi/en/businesses-and-corporations/

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/
home



Élelmiszeripar
helyi forgalmazó szükséges
nehéz kitűnni, de nem lehetetlen
bioélelmiszerek arányának gyors növekedése

Építőipar
számos infrastrukturális fejlesztés (lakásépítések, kórházfejlesztések, 
vasútépítés)
balti cégekkel kell versenyezni

Gépgyártás
magasan fejlett ipar

Ágazati sajátosságok



Kovács Róbert
külgazdasági attasé

+358 9 43660705
+358 45 78764350

robert.kovacs@mfa.gov.hu


