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Fontosabb gazdasági mutatók
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Gazdasági és politikai helyzetkép
Alapinformációk:
viszonyrendszer

politikai

berendezkedés,

gazdasági-politikai

szövetségi

és

Név: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
(angolul United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Államforma: királyság, az állam egységállam (unitárius állam), amelynek négy országa Anglia, Skócia,
Wales és Észak-Írország. A Csatorna-szigetek és a Man-sziget brit koronafüggőség, az Egyesült
Királyságnak emellett tizennégy tengerentúli területe van.
Főváros: London, a brit parlament jogainak egy részét átruházta (ún. devolúció) a három nemzeti
fővárosban működő parlamentre, amelyek Belfastban (Észak-Írország), Cardiffban (Wales)
és Edinburghban (Skócia) működnek.
Tagság nemzetközi szervezetekben: Európai Unió, ENSZ, ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja,
G7, NATO, OECD, WTO valamint tagja a Nemzetközösségnek (Commonwealth of Nations) is.

Gazdasági és politikai helyzetkép
Brexit
2016. június 23-án a brit szavazók 72,21%-os részvétel mellett 51,89%-os
többséggel (17,410,742 szavazat 16,141,241 ellenében) az Európai Unióból
való kilépésre szavaztak véleménynyilvánító népszavazás keretében
A brit kormány 2017. március 29-én indította el a kilépési tárgyalásokat, a
tagság megszűnése 2019. március 29-én várható.
Az Egyesült Királyság-EU közötti, a kilépést követő politikai és gazdasági
viszony rendezése jelenleg zajlik.

Gazdasági és politikai helyzetkép
Választások
A brit parlament kétkamarás, a brit alsóházba a választópolgárok 650 képviselőt
választanak egyfordulós, tisztán egyéni választókerületi rendszerben, ahol a legtöbb
szavazatot kapó jelölt győz.
Legutóbb 2017. június 8-án tartottak – előrehozott – választásokat, amelyen a biztos
kormányalakítást biztosító minimális többséget (326 képviselő) egyik párt sem érte el. A
nagyobb pártok közül a konzervatív párt 317, a munkáspárt 262, a skót nemzeti párt 35,
a liberális demokraták 12, az északír demokratikus unionisták 10, míg az északír sinn féin
7 mandátumot szerzett.

Kormányt végül Theresa May (Konzervatív Párt) alakított, az északír
demokratikus unionisták külső támogatásával.

Gazdasági és politikai helyzetkép
Gazdaságpolitikai célok
 Lakásépítés szorgalmazása, a 70-évek óta nem látott méreteket öltő lakáshiány
enyhítésére;
 Felkészülés a Brexitre és az átmeneti időszakra;
 Kiemelt szektorok: technológia, innováció, mesterséges intelligencia, önvezető
autók, élettudományok, fintech;
 Infrastruktuális fejlesztés;
 Egészségügyi rendszer fejlesztése;
 A háztartások megélhetésének javítása (megélhetési költségek csökkentése és
a minimálbér illetve bérek emelése segítségével.

Gazdasági és politikai helyzetkép
Kiemelkedő érdekcsoportok
British Chamber of Commerce
– https://www.britishchambers.org.uk/
Confederation of British Industries
– http://www.cbi.org.uk/

Kilátások
GDP és infláció előrejelzés (elemzői átlag)
A 2018-as GDP növekedés várhatóan 1,3 %, míg 2019-ben 1,4% lesz független
elemzők számításainak átlagával számolva.
Az infláció fogyasztói árindex (CPI) szerint meghatározva 2,3 % és 2,1 % lesz 2018-ban
és 2019-ben, míg a kiskeresekedelmi árindex (RPI) várt átlaga 3,0 % illetve 3,1%.

Kilátások
Kormányzati szektorális fókusz, feltételezett jövőbeli húzóágazatok,
kormányzati beruházási prioritások
- Önvezető autók, autóipar;
- Digitalizáció, mesterséges intelligencia;
- Élettudományok, orvosdiagnosztika;
- Infrastruktúra fejlesztések;
- Fintech.
A fenti kiemelt gazdasági szektorok mellett fontos még az egészségügyi
rendszer (NHS) fejlesztése illetve a zöld technológiák támogatása
(agráriumban is).

Kilátások
Veszélyek, piacra lépési nehézségek
EU tagállamként különös piacra lépési korlátok magyar vállalkozásokkal
szemben nem állnak fenn, a Brexit eredménye e körben okozhat változást,
jelenleg jogi/politikai akadálya nincs a piacra lépésnek.
Ugyanakkor az Egyesült Királyság valamennyi piaci szektora rendkívül telített,
erős, globális verseny jellemzi, ami a gyakorlati piacra lépést rendkívül
megnehezíti az új vállalkozások számára.

Kilátások
Adókörnyezet rövid bemutatása
Az Egyesült Királyság adórendszere összetett, sok kedvezmény és leírás elérhető valamint
helyi adónemek is alkamazandóak. A főbb adónemek és mértékek az alábbiak:
Társasági adó (Corporate tax)
Egykulcsos 19 %, az adó alapja a társaság éves árbevétele.
Áfa (VAT)
20% általános, 5% kedvezményes (pl. lakossági energia), 0 % kivételes (pl. gyerekruha)
Szja (Personal Income Tax)
Éves 11.580 fontig 0%, 46.350 fontig 20%, 150.000 fontig 40% e felett 45%.
Biztosítási járadék (National Insurance Contribution)
A munkabér alapján számított, a munkáltatót illetve a munkavállalót egyaránt terhelő sávosan
(0-13,8 % közötti értékek) meghatározott közteher.
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Kereskedelmi kapcsolatok
Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé
A magyar nagyvállalatok közül kiemelt egyesült királyságbeli jelenléttel rendelkezik a
MOL, Wizzair, Waberer’s, és a Richter Gedeon.
Exportszerkezet
Egyesült Királyság 2017-ben Magyarország 11. kereskedelmi partnere volt, részaránya a
teljes magyar külkereskedelemben 3%. Exportunkban 3%-os súllyal a 9., míg az
importunkban 2%-os részaránnyal a 14. helyet foglalta el. 2017-ben Magyarország 3
legfőbb export terméke a villamos gép, készülék és műszer, ezek villamos alkatrészek (a
teljes kivitelünk 14%-a), a közúti jármű (a teljes kivitelünk 13%-a), a híradás-technikai,
hangrögzítő és -lejátszó készülék (a teljes kivitelünk 11%-a) volt. 2017-ben
Magyarország 3 legfőbb import terméke a közúti jármű (a teljes behozatalunk 13%-a), a
gyógyszer, gyógyszerészeti termék (a teljes behozatalunk 11%-a), a villamos gép,
készülék és műszer, ezek villamos alkatrésze (a teljes behozatalunk 10%-a) volt.

Kereskedelmi kapcsolatok
Magyarország - Egyesült Királyság kereskedelmi kapcsolatok (milliárd euró)
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Kereskedelmi kapcsolatok
Vásárokon való részvétel
A korábbi években rendszeres magyar részvétellel zajlott a Specialty Fine Food Fair élelmiszeripari szakkiállítás az
MNKH támogatásával.
Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók (állami ünnepek)
– Újév
– Nagypéntek
– Húsvét hétfő
– Május első hétfője
– Május utolsó hétfője
– Augusztus utolsó hétfője
– Karácsony első napja
– Karácsony második napja
Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépési nehézségek
Az Egyesült Királyság jelenleg az Európai Unió tagja, így az általános uniós szabályok vannak érvényben ebben a
tekintetben.
Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje), árfolyamkockázat
Az általános kockázati szintnél nem magasabb a nemfizetés kockázata. Javasoljuk az általános elővigyázatosságot
fenntartani. Az Egyesült Királyság pénzneme az angol font.

Kereskedelmi kapcsolatok
Közbeszerzési rendszer
https://www.crowncommercial.gov.uk/s/ kormányzati honlapon megjelenített
közbeszerzéseken keresztül történik.
Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja
Javasoljuk a vásárokon való megjelenést, amely a legelfogadottabb és
legelterjedtebb módja az üzleti kapcsolatok kialakításának.
Fizetési módozatokat, és javasolt értékesítési csatornák
Javasoljuk minden esetben az eladó, vevő ellenőrzését, és a megfelelő
elővigyázatosságot.

Befektetési kapcsolatok
Legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük
A magyar nagyvállalatok közül kiemelt egyesült királyságbeli jelenléttel rendelkezik a MOL (olajkitermelés),
Wizzair (légiközlekedés), Waberer’s (szállítmányozás), és a Richter Gedeon (gyógyszeripar).
A célország befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása, kedvezmények
A befektetés-ösztönzésért és UK export növeléséért a Nemzetközi Kereskedelemért felelős Minisztérium felel.
Kiemelt szektortokként az autóipar, kreatívipar, pénzügyi szolgáltatások, élettudományok, és technológia-intenzív
ágazatok tekinthetőek. A befektetés-ösztönzés alapvetően kutatás-fejlesztés fókuszú, számos kedvezmény
elérhető ezen a területen. A UK-ben szabadalmaztatott innovációkból származó profit után például 10%-os
társasági adó fizetendő.
Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye
A társaságok bejegyzése a cégbíróságnál (Registrar of Companies) történik, ugyanide kell benyújtani a Companies
Act 2006. szerint előírt bejegyzési, majd a szabályos működést igazoló pénzügyi és egyéb dokumentumokat. Az
eljárással kapcsolatban a Companies House az illetékes intézmény, ez szolgál tanácsadással, ugyanitt lehet a
szükséges nyomtatványokat is beszerezni, és a céget bejegyezni, akár magánszemélyeknek is.
Jogszabályi háttér
Az Egyesült Királyság jelenleg az Európai Unió tagja, alapvetően ez a viszonyrendszer határozza meg az üzleti
kapcsolatokat. A kettős adóztatás elkerüléséről 2011. szeptember 7-én írtak alá egyezményt.
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