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Fontosabb gazdasági mutatók
Mutató megnevezése
GDP értéke (folyó áron)
GDP változása (reál)
Egy főre jutó GDP folyó áron

Mértékegység
Mrd EUR
%
EUR/fő
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390,80
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1,24
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51 269,34
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-

-
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%
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Munkanélküliségi ráta

%

7,96

8,01

Export értéke

Mrd EUR

218,26

Import értéke

Mrd EUR

195,03

Kihelyezett FDI állomány

Mrd EUR

Befektetett FDI állomány

Mrd EUR

15,16

406,56

52 224,94

Infláció (HICP)

3,70

2015

0,04

420,41
3,23
44 914,46
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2,29
46 298,20

0,05
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-
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6,99

6,72
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223,87

196,49

197,32

211,27

197,01

202,41

175,52

175,76

191,66

-

7,47

7,54

7,02

24,97

-

3,30

14,08

1,56

32,59

1,14

24,16

0,18

2016

Forrás: World Bank

Gazdasági és politikai helyzetkép
1. Svédország alkotmányos monarchia és parlamentáris demokrácia. Az Európai Unió, az OECD, az
Északi Tanács és a Balti-tengeri Tanács tagja. Az Európai Unión belül tagja a Schengeni
Övezetnek, az Eurozónának viszont nem.
1. Választások: Svédországban 2018. szeptember 9-én voltak választások, a kormányalakítási
tárgyalások folyamatban vannak.
2. Aktualitások:
• Nation Reputation Index: 1. hely
• European Innovations Scoreboard: 1. hely
• Forbes Best Countries for Business: 4. hely
• Corruption Perception Index: 6. hely
1. Gazdaságpolitikai célok:
• Munkanélküliség csökkentése, integráció javítása
• Lakosság eladósodottságának csökkentése
• Export növelése, szabadkereskedelmi egyezmények előmozdítása
• Szén-dioxid kibocsátás mentes gazdaság elérése
• Innováció

Kilátások
1. GDP és infláció előrejelzés kormányzati és/vagy nemzetközi oldalról
A GDP növekedése 2018-ban is folytatódik, a várakozások szerint 2,8%-kal. Az infláció jelenleg
1,9%,
2. Kormányzati szektorális fókusz : új generációs közlekedési módok, okos városok,
élettudományok, körkörös gazdaság, összekapcsolt ipar
3. Feltételezett jövőbeli húzóágazatok: ITK, élettudományok, zöld ipar, közlekedés
4. Veszélyek, piacra lépési nehézségek: Svédország biztonságos piac, ugyanakkor a magas
minőségi követelmények, a döntéshozatal lassúsága nehézséget jelenthet a magyar cégeknek.

5. Adókörnyezet rövid bemutatása:
•
•
•
•

Társasági adó: 22%
Áfa: 25 % , kivéve élelmiszerek, éttermi szolgáltatások: 12%
SZJA – sávosan 29-59% (Svédországban lakcímmel rendelkező munkavállalók esetén)
20% (Svédországban lakcímmel nem rendelkező munkavállalók esetén)
6. Kormányzati beruházási prioritások: vasúti infrastruktúra fejlesztése, digitalizáció, oktatás és
egészségügy színvonalának javítása
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Kereskedelmi kapcsolatok
1. Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé: magyar cégek számára másodlagos célpont
Svédország, a vállalatok tapasztalatai pozitívak.
2. Exportszerkezet, hozzáadott érték, kiemelkedő szereplők:
(Határparitásos érték euróban (euro); Összesen)

2015. év
Ügylettípus
Export

Időszak
2017. év

2016. év
Ügylettípus
Export

2018. év
Ügylettípus

Export

Ügylettípus
Export

Ország
Ország
Ország
Ország
Termék (SITC 1-2.poz. szerint) Svédország
Svédország
Svédország
Svédország
Mindösszesen Termék (SITC
1-2.poz. szerint)
1105069029
1142203539
1390881650
Élelmiszerek, italok, dohány
56603019
60014842
59584600
Nyersanyagok
4715559
5882154
5620617
Energiahordozók
1061889
1671215
1189214
Feldolgozott termékek
198596112
196390058
232700777
Gépek és szállítóeszközök
844092450
878245270
1091786442

Kereskedelmi kapcsolatok 2.
1. Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk (GEM, GVB, magas szintű találkozók,
vízummentesség – minden, ami az üzleti életet könnyíti, segíti)- Az Európai Unión belüli
országról lévén szó, a négy szabadság elve érvényesül. Termékek bevitelére vonatkozó
szabályokról pcp@kommers.se email címen nyújt tájékoztatást a Nemzeti Kereskedelmi
Tanács: www.kommers.se
2. Vásárokon való részvétel, kereskedelmi delegációk az elmúlt egy évben: A Nemzeti
Agrárkamara delegációja 2018. májusban részt vett a Free From & Functional Food Fairen.
3. Tervezett megjelenések, támogatott kiállítások, delegációk: egészségipari,
szoftverfejlesztési, smart city partnerkereső delegációk szervezése várható.
4. Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók: A svédeket átláthatóság,
informalitás, jellemzi, a döntések általában testületben születnek meg. Állami ünnep
június 6. Legnagyobb ünnep a Midsommar, a nyári napfordulót követő péntek. Ezt
követően kezdődik a nyári szabadságos szezon, amit követően a svédek 6 hétig szinte
elérhetetlenek. Üzleti szokásokról bővebb tájékoztató:
https://sweden.se/business/taking-care-of-business-in-sweden/

Kereskedelmi kapcsolatok 3.
1. Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépési nehézségek :
egyes ágazatokra vonatkozó engedélyekről tájékoztatás:
https://www.verksamt.se/web/international/services/find-permits
2. Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje),
árfolyamkockázat: különösebb kockázat nincs. Fő svéd bankok: Nordea, Handelsbanken,
SEB, Swedbank. Az átutalás 15-30 napos határidővel általánosan elfogadott, terjednek
azonban az egyéb technikai megoldások különböző applikációkon keresztül: Swish,
Klarna.
3. Egyéb üzleti kockázati faktorok a célországban (partnerek ellenőrzésének módja, pl.
van-e kötelező kamarai nyilvántartás, korrupció esélye, átlagos üzletkötési idő, stb.)
Kötelező kamarai tagság nincs. A cégek nyilvántartását a Bolagverket végzi, tőlük
ellentételezés fejében lehet cégkivonatot kérni. http://bolagsverket.se/
4. Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben, közbeszerzésekben,
pályázatokban. A közbeszerzéseket a következő honlapon teszi közzé svéd
nyelven:https://www.opic.com/. Különösen az építőiparban nagy az igény a külföldi
cégek részvételére.

Kereskedelmi kapcsolatok 4.
1. Célországban található partnerszervezetek (kamarák, szövetségek, exportösztönző
társszervezet)
Svéd kereskedelmi kamarák szövetsége: https://www.swedishchambers.se/
Exportösztönzési ügynökség: www.business-sweden.com
A svéd állam által üzemeltetett tanácsadó honlap: https://workinginsweden.se/running-abusiness/
2. Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja: (vásárok, kamarai kapcsolat, ágazati
szövetségek, disztribútorokon közvetlenül stb.) A közvetlen kapcsolaton, vagy ajánláson
alapuló kapcsolatfelvétel a célravezető, ezért a kiállításokon való részvétel, szakmai
szövetségek által szervezett partnerkereső rendezvények látogatása javasolt.

Befektetési kapcsolatok
1.
2.
3.

4.

5.

Befektetés-ösztönzési projektek az előző években, fókusz autóipar, telekommunikáció,
szoftverfejlesztés
Legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük Electolux-gépgyártás, Autoliv –
autóipar, Ericsson – telekommunikáció, Astra Zeneca – gyógyszergyártás, IKEA, HM kiskereskedelem
A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása Svédország külön befektetés
ösztönzési rendszerrel nem rendelkezik. A kedvező gazdasági környezet, a kedvező
életfeltételek, szociális juttatások miatt úgy gondolják, hogy további ösztönzőkre nincs
szükségük.
Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények a célországban
Adózási szabályok: https://www.verksamt.se/web/international/starting/registrationand-tax
https://www.verksamt.se/web/international/running/taxes-and-contributions
Esetleg befektetésekhez igénybe vehető munkaerő támogatások, pályázati források : tartós
munkanélküli vagy bevándorló foglalkoztatása esetén a legalacsonyabb munkaadói járulékot
kell fizetni, ha a munkanélküli hivatalban bejelentik. Befektetéshez kapcsolódó támogatás
nincs.

Befektetési kapcsolatok 2.
1. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye
Az egyes társasági formák bejegyzéséről és adószabályairól részletes információ itt található:
https://www.verksamt.se/web/international/starting/registration-and-tax
2.

Jogszabályi háttér bemutatása felsorolás szerűen:



Cégalapítás: https://www.verksamt.se/web/international/starting/moving-to-sweden-to-starta-business
Cég üzemeltetés: https://www.verksamt.se/web/international/running

Együttműködési lehetőségek

Alternatív és megújuló
energia

ICT

R & D, tudás és
technológia transzfer

Kiemelt ágazatok
• 1. ICT
•

https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/ICT/

• 2. Life Science
•

https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/life-science/

• 3. Autóipar és elektromos mobilitás
•

https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/automotive/

• 4. Gépgyártás
•

https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/Manufacturing/
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