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Fontosabb gazdasági mutatók

Forrás: World Bank, Stats NZ

Mutató megnevezése Mértékegység 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GDP értéke (folyó áron) Mrd EUR 159,75    170,21    181,86    176,09 184,78

GDP változása (reál) % 3,6    3,7    3,2    3,1 2,8 -2,6 *

Egy főre jutó GDP folyó áron EUR/fő 34 761    36 266    37 936    36 375 37 580

Infláció (CPI) % 0,3    0,7    1,9    1,6 1,6 1,4

Munkanélküliségi ráta % 5,4    5,1    4,7    4,3 4,1 4,6 **

Export értéke Mrd EUR 44,17    44,84    48,90 48,38 50,58

Import értéke Mrd EUR 41,91    41,89    45,58 47,44 49,05

Kihelyezett FDI állomány *** Mrd EUR 17,37    15,23    16,43    14,24 16,07 15,00

Befektetett FDI állomány *** Mrd EUR 69,25    60,01    65,75    62,95 69,20 65,73

* Előzetes becslés ** Előzetes adat *** Adott év március 31-ei napra vonatkozó érték



Gazdasági és politikai helyzetkép 1.
1. Alapinformációk 

• államforma: alkotmányos monarchia egykamarás parlamenttel, államfő (jelképes 
hatalommal) a mindenkori brit uralkodó, főkormányzó által képviselve

• ENSZ és OECD tagja
• szoros gazdasági együttműködés Ausztráliával kétoldalú megállapodás alapján (CER) –

áruk vámmentes mozgása, szabad munkaerő-áramlás
• egyéb fontos két- és többoldalú szabadkereskedelmi megállapodások: CPTPP (2021 

elején már hatályos Japán, Kanada, Mexikó, Szingapúr, Vietnam, Ausztrália, Új-Zéland 
viszonylatban, további négy aláíró ország ratifikációja még függőben), ASEAN, Kína, 
Dél-Korea, Szingapúr, Malajzia, Thaiföld

• 2018 júniusában megindultak a tárgyalások az EU-val kötendő szabadkereskedelmi 
megállapodásról, a felek reményei szerint 2021-ben lezárulhatnak a tárgyalások

• együttműködés nemzetközi fejlesztési intézményekkel, multilaterális bankokkal (pl. 
ADB, AIIB tag); különösen aktív a dél-csendes-óceáni kis szigetországok viszonylatában

• nagy katonai szövetségnek nem tagja, de Ausztráliával nagyon szoros védelmi 
együttműködésben áll

2. Aktualitások
• 2017 októbere óta munkáspárti vezetésű kormány, 2020. októberben újraválasztva

3. Választások: parlamenti választás háromévenként (legközelebb 2023 őszén)

https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/nz-australia-closer-economic-relations-cer/
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/


Gazdasági és politikai helyzetkép 2.

4. Gazdaságpolitikai célok

• a társadalom minden csoportjára kiterjedő inkluzív és fenntartható növekedés

• környezetbarát fejlődés: „zéró karbon gazdaság” 2050-re

• infrastruktúra-fejlesztés: városi tömegközlekedés, országutak fejlesztése, szociális 
lakásépítés

• liberális világkereskedelem, átfogó szabadkereskedelmi megállapodások a 
legfőbb gazdasági partnerekkel

5. Kiemelkedő érdekcsoportok

• agrárlobbi, azon belül is különösen a tej, marhahús, juh ágazatok és erdészet

• építőipar

• turisztikai lobbi

• pénzügyi szektorban az ausztrál bankok érdekeltségei meghatározóak

• számottevő a maori őslakosok és a jelentős kínai etnikum érdekérvényesítő 
képessége



1. Gazdasági előrejelzés:
• a koronavírus járvány megtörte a korábbi évek növekedési trendjét, de a 2020-ra becsült 

3% körüli gazdasági visszaesés után gyors felfutást várnak
• 2021-ben akár 5-6%-kal nőhet a GDP, a következő három évben pedig 3% körül
• az infláció várhatóan 1-2% között marad 2024 végéig

2. Kormányzati szektorális fókusz: Új-Zélandot nemzetközi elismertségű, élenjáró 
technológiai újítóvá tenni és a high-tech iparágakat fejleszteni (lásd 3. pont)

3. Feltételezett jövőbeli húzóágazatok: IKT, szoftverfejlesztés, szórakoztatóipar, precíziós 
mezőgazdaság, biotechnológia, űripar, megújuló energia

4. Veszélyek, piacra lépési nehézségek: jól ellátott, gyakran a belső termelés érdekében 
„összezáró” piac; nagy földrajzi távolság; bioszféra-védelmi korlátok agrártermékekre

5. Adókörnyezet rövid bemutatása:
• vállalati nyereségadó: 28%; béreket terhelő munkáltatói járulék: kb. 4%
• személyi jövedelemadó: sávosan emelkedő, 10,5-33% között
• ÁFA (GST): 15%

6. Kormányzati beruházási prioritások: tömegközlekedés, országutak biztonsága, lakhatás 
és szociális biztonság, oktatás, kutatás és fejlesztés

Kilátások

https://www.newzealandnow.govt.nz/living-in-nz/money-tax/nz-tax-system
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1. Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé: távolság miatt csekély export 
hajlandóság a magyar KKV-k körében

2. Exportszerkezet (2019): jelentős a személygépkocsi (53%), alufelni (5%), 
elektronikai és villamossági cikkek és alkatrészeik (10%), erőművi berendezések és 
más gépek (10%)

• kiemelkedő exportőrök hosszabb időtávon: Audi, Mercedes, Electrolux

Kereskedelmi kapcsolatok 1.

2019. évi magyar export összetétele (milliárd HUF)

Élelmiszer,
ital, dohány

Nyersanyagok
Energia-
hordozók

Feldolgozott 
termékek

Gépek, gépi 
berendezések

Összesen

0,43 0,01 0,00 2,72 18,09 21,26

3. Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk
• kettős adóztatást kizáró egyezmény tárgyalás alatt
• 90 napot meg nem haladó beutazásra vízummentesség



4. Vásárok, kiállítások, delegációk
• javasolható rendezvények: Fieldays (mezőgazdaság); Food Show (élelmiszer); SouthMach (ipari és 

feldolgozóipari gépek, technológiák); EMEX (ipari technológiák); BuildNZ/DesignEx (építőipar, 
belsőépítészet)

5. Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók
• állami ünnepek listája; kb. dec. 20-tól február elejéig nyári szabadságos időszak!
• üzleti kultúra: szokásos nyugati kultúra, közvetlenség jellemző, erős érzékenység a kisebbségek jogaira

6. Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépési nehézségek
• átlátható szabályozás, részrehajlás nélküli végrehajtás
• a legtöbb termékre nincs importvám, néhány termékcsoportra 5-10% közötti (váminformáció)
• egyszerű import eljárások, de nagyon szigorú feltételek
• esetenként tilalom az állati és növényi eredetű termékekre

7. Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje), 
árfolyamkockázat
• stabil bankrendszer és stabil valuta; bármilyen Európában bevett fizetési mód vállalható

8. Egyéb üzleti kockázati faktorok a célországban
• üzletbarát környezet (World Bank Doing Business listán rendszeres 1. hely az utóbbi években)
• a világ legkevésbé korrupt országai közé tartozik (Transparency International listán 1-2. helyen)
• üzletkötés akadálytalan, nincs adminisztratív időtényező
• kötelező kamarai nyilvántartás nincs, a cégregiszter alapinformációin túl szakosodott irodák bevonásával 

lehet alaposabb partner ellenőrzést végezni

Kereskedelmi kapcsolatok 2.

https://fieldays.co.nz/
https://www.foodshow.co.nz/
https://www.southmach.co.nz/
https://www.emex.co.nz/
https://www.buildnz.com/
https://www.govt.nz/browse/work/public-holidays-and-work/public-holidays-and-anniversary-dates/
https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/business/trade-and-tariffs/tariffs-in-new-zealand/
https://www.customs.govt.nz/business/import/
https://www.mpi.govt.nz/importing/
https://companies-register.companiesoffice.govt.nz/help-centre/getting-support-to-use-the-companies-register/searching-the-companies-register/


9. Közbeszerzési rendszer
• átlátható rendszer, nem belföldi bejegyzésű vállalatok is pályázhatnak
• kormányzati tenderinformációs portál

10. Célországban található partnerszervezetek
• NZ Kereskedelmi Kamarák
• Feldolgozóipari Szövetség; NZTech (high-tech iparágak szövetsége)
• NZ Trade & Enterprise (export- és befektetésösztönzési szervezet)

11. Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja
• sorrendben a leghatékonyabbnak tekinthető módszerrel kezdve: vásárokon, üzleti tanácsadó 

cégek révén, ágazati szövetségeknél, disztribútorokkal közvetlenül, kamarai kapcsolat révén
12. Javasolt értékesítési csatornák

• importőr/disztribútor bevonásával; közvetlen internetes értékesítéssel
• értékesítés lehetséges az országban bejegyzett vállalat nélkül is

13. Szállítási lehetőségek és feltételei
• tengeri fuvar: a COVID következményeként költsége emelkedett, de még mindig a legolcsóbb; 

minimum 6-8 hetet igényel, és előre nem látható késésekre is fel kell készülni (lásd pl. Maersk)
• repülőgép (a globális COVID járvány miatt kevés a járat, nagyon megdrágult a légifuvar)
• jelentős költségtényező lehet az országon belüli szállítás is
• ügyelni kell az áru és a csomagolóanyagok növényegészségügyi követelményeire (pl. áruban 

vagy konténerben meghúzódó karantén rovarok; fa raklap)

Kereskedelmi kapcsolatok 3.

https://www.gets.govt.nz/ExternalIndex.htm
https://www.newzealandchambers.co.nz/
https://www.manufacturingnz.org.nz/
https://nztech.org.nz/
https://www.nzte.govt.nz/
https://www.maersk.com/local-information/asia-pacific/new-zealand


1. Legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük
• az AHI Roofing Kft. (Várpalota) 2008-ban létesített tetőcserép gyára volt az egyetlen érdemi 

beruházás, de 2018 végén az új-zélandi anyavállalat Fletcher Building Ltd eladta a teljes üzletágat, 
beleértve a magyar céget is

2. Új-Zéland befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása
• nincs igazán régiós nemzetközi versengés  nincs befektetés-ösztönzési támogatás (kivéve K+F 

tevékenység adókedvezménye és egyes kockázati tőkebefektetések)
• jelentős adókedvezményt kapnak a kockázati tőkebefektetések, ha olyan országból érkeznek, 

amellyel Új-Zélandnak kettős adózást kizáró megállapodása van

3. Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye
• üzleti környezet a világon a legjobb (World Bank Doing Business listán rendszeres 1. hely)
• lehetséges vállalkozási formák: egyéni vállalkozás; vállalat (kft vagy rt); betéti társaság; partnerség 

(pl. ügyvédi, könyvelői, mérnöki irodák); fióktelep; holding
• kft vagy rt alapításánál sincs minimális jegyzett tőke követelmény (1 NZD elegendő)
• cégbejegyzés lehetséges online: Companies Register; költsége 115 NZD + 15% ÁFA (GST), időigénye 

néhány óra (bankszámlanyitás viszont csak személyesen vagy jogi képviselő útján lehetséges)

Befektetési kapcsolatok 1.

https://www.mbie.govt.nz/science-and-technology/science-and-innovation/funding-information-and-opportunities/r-d-tax-incentive/
http://taxsummaries.pwc.com/ID/New-Zealand-Corporate-Tax-credits-and-incentives
https://www.business.govt.nz/getting-started/choosing-the-right-business-structure/business-structure-overview/
https://companies-register.companiesoffice.govt.nz/help-centre/starting-a-company/incorporating-a-company/


4. Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények
• ajánlott források: Simpson Grierson üzleti kalauz (Doing Business in NZ); PwC; Deloitte
• adózási szabályok: Inland Revenue (adóév: ápr. 1. – márc. 31.)
• külföldre utalt vállalati jövedelmek forrásadója: adózás utáni profit – 0%; osztalék – 30% 

(bizonyos feltételek fennállása esetén akár nullára csökkenhet); jogdíjak – 15%
• veszteségek határidő nélkül görgethetők és a későbbi nyereségből leírhatók
• befektetésösztönzési adókedvezmény: csak K+F tevékenységre és kockázati tőkebefektetésre

5. Ajánlott cégképviseleti formák: ügynök, fióktelep (branch) vagy leányvállalat

6. Befektetésekhez igénybe vehető munkaerő támogatások: nincsenek
• minimálbér: 18,90 NZD/óra (2021. ápr. 1-től 20,00 NZD/óra; átlagbér: 53 000-57 000 NZD/év 

körül; jellemző munkabérek foglalkozástípusok szerint

7. Jogszabályi háttér (pl. munkavállalási feltételek, stb.): online jogszabálytár
• Companies Act 1993 (társasági tv.)
• Overseas Investment Act 2005 (külföldi befektetésekről szóló tv.)
• Financial Reporting Act 2013 (pénzügyi jelentési tv.)
• Income Tax Act 2007 (jövedelemadó tv.)
• Goods and Services Tax Act 1985 (ÁFA tv.)
• Customs and Excise Act 2018 (vám- és jövedékiadó tv.)
• Employment Relations Act 2000 (munkajogi tv.)
• Magyarországgal kettős adóztatást kizáró egyezmény nincs (jelenleg tárgyalás alatt)

Befektetési kapcsolatok 2.

https://www.simpsongrierson.com/
https://www.simpsongrierson.com/lawguides
http://taxsummaries.pwc.com/ID/New-Zealand-Overview
https://www2.deloitte.com/nz/en.html
https://www.ird.govt.nz/
https://www.employment.govt.nz/hours-and-wages/pay/minimum-wage/minimum-wage-rates/
https://www.careers.govt.nz/job-hunting/whats-happening-in-the-job-market/salary-guide/
http://www.legislation.govt.nz/


Vízgazdálkodás

Szennyvíz és 
hulladékkezelési 

technológiák

Mezőgazdasági és 
élelmiszer-feldolgozási 

technológiák

IKT

K+F, tudás és
technológia transzfer

Gyógyszerek, orvosi és 
kórházi berendezések, 

eszközök

Együttműködési lehetőségek



Lehetőségek a vízgazdálkodás, szennyvíz- és 
hulladékkezelés terén

• Az ország számos településén szükséges az ivóvíz-biztonság javítása
- különösen fontos az állattartásból adódó folyamatos és eseti szennyeződések miatti 

kockázatok kivédése (eseti jellegű pl. egy-egy rendkívüli esőzés vagy szeizmikus talajmozgás 
nyomán a talaj mélyebb rétegeibe bejutó állati eredetű fertőzés)

- felszíni vizek mezőgazdasági eredetű szennyezésének megelőzése, rehabilitáció

• Az országban minimális a hulladék-újrahasznosítási kapacitás
- sok hulladékot Kínába exportáltak, de 2018 elejétől Kína megtiltotta számos hulladékféle 

bevitelét
- különösen a műanyag- és papírhulladék sorsa jelent gondot, melynek jelentős részét vagy 

felszíni lerakókban helyezik el, vagy exportálják
- szükség van feldolgozó, újrahasznosító üzemek létesítésére, ezt a kormány is támogatja

(műanyag-hulladék helyzetelemzés)
- üzleti lehetőségek adódhatnak továbbá a felszíni hulladéktárolók biztonságának javítása, a 

csurgalékvíz kezelése és a levegőszennyezés csökkentése terén, illetve alternatív, kisebb 
beruházási költséggel járó és piacképes végterméket eredményező újrahasznosítási
technológiák értékesítésére

https://www.health.govt.nz/our-work/environmental-health/drinking-water
https://www.mfe.govt.nz/publications/environmental-reporting/environment-aotearoa-2019
https://www.mfe.govt.nz/waste/waste-and-government
https://www.pmcsa.ac.nz/topics/rethinking-plastics/


Lehetőségek a mezőgazdaság és élelmiszer-
feldolgozás terén

• A mezőgazdaság az új-zélandi gazdaság egyik meghatározó ágazata, fő export forrása
• Domináns a legeltetéses állattartás (kb. 11 millió hektár), az erdőgazdálkodás, szőlő és 

gyümölcsös (összesen kb. 70.000 hektár), csekély szántóföldi kultúra (kb. 200.000 ha)
• A világ egyik vezető tejtermék-exportőre
• Modern technológiákat, gépeket és berendezéseket alkalmaznak, a piacon megjelenni 

csak a legjobb minőséggel, versenyképes árral, megfelelő garanciális háttérrel lehet
• Lehetőségek:

- talajművelő, betakarító, permetező és trágyázó munkagépek, elsősorban a 
gyepgazdálkodáshoz, szőlő és gyümölcsös kultúrák műveléséhez

- öntözési technológiák, berendezések
- precíziós mezőgazdasági technológiák, kapcsolódó berendezések, szoftverek
- agrár-környezetvédelmi megoldások, főként az állattartás káros környezeti hatásainak 

kivédésére
- borászati és méhészeti eszközök, berendezések, technológiák



Lehetőségek a magas hozzáadott értékű 
ágazatokban (IKT, K+F, technológia transzfer)

• Gazdaságfejlesztési prioritás: az országot nemzetközileg jelentős IKT K+F+I központtá 
tenni

• IKT szektor erősségei: az egyedi igényeket kielégítő, niche szegmenseket szolgáló 
szoftverfejlesztés, a high-tech gyártás (pl. 3D nyomtatás), az agrár-informatika, a 
szórakoztatóipar, a FinTech, IoT és a mesterséges intelligencia

• Áruk, szolgáltatások és tudás mindkét irányú áramlására megvan az alap
• Az ország IKT szolgáltatásokkal jól ellátott, így exportra leginkább olyan 

szegmensekben lehet esélyünk, amelyek eddig nem jelentek meg önálló igényként, 
vagy amelyekben a magyar megoldások valóban egyedülállóan jók

• Együttműködésben leginkább kihasználható igények jelentkezhetnek:
- a pénzügyi megoldásokban (FinTech)
- a gépek közötti kommunikáció terén (IoT)
- a szórakoztatóiparban



Lehetőségek a gyógyszerek, orvosi és kórházi 
berendezések, eszközök terén

• Egészségpolitikai prioritások: onkológia, elhízás és cukorbetegség, szív- és 
érrendszeri betegségek, mentálhigiénia, veseproblémák

• A gyógyszerpiac központi szereplője az államilag támogatott gyógyszerellátásért 
felelős szerv: Pharmaceutical Management Agency (PHARMAC)

- előnyben részesítik a generikus szereket
- egy-egy termék nyertes pályázója általában három évre kapja meg a kizárólagos 

beszállítói megbízást

• Orvosi műszerek, eszközök, implantátumok
- rendkívül liberális import rendszer: a forgalmazás nincs engedélyezési eljáráshoz kötve, 

mindössze díjmentes bejelentési kötelezettség van
- a szakmai szervezet (MTANZ) szerint piaci igény lehet pl. fogorvosi implantátumokra

https://www.pharmac.govt.nz/
http://mtanz.org.nz/


Jelentős hazai szereplők
Külföldi 
konkurensek

Élelmiszeripar

Fonterra Co-operative Group
- beföldi tejtermelés kb. 83%-át dolgozza fel

Nestlé, Danone

Wilson Hellaby Group – húsfeldolgozás

Informatika

Datacom – integrált vállalati rendszerek, adatközpont
Oracle, Fuji 
Xerox, SAP

Xero – számviteli szoftver megoldások SAP, Oracle

Weta Digital – filmeffektek, szórakoztatóipar (AR/VR)

Kiemelt ágazatok 1.



Kiemelt ágazatok 2.

Jelentős hazai szereplők
Külföldi 
konkurensek

Gép- és műszergyártás

Jackson Industries – szerszámgépek, elektromos 
berendezések

japán és tajvani 
gyártók

Fisher & Paykel – háztartási gépek; orvosi és kórházi 
műszerek

Philips, Samsung

Építőipar, infrastruktúra, energetika

Fletcher Building – építőipar, építőanyag-gyártás ---

Infratil – megújuló energia (Trust Power Co.), közlekedési 
infrastruktúra és üzemeltetés, adatközpontok

---

Mercury Energy, Meridian Energy, Contact Energy –
megújuló energia

---



Szabó Zoltán, külgazdasági attasé
(Magyarország Külgazdasági és Konzuli Irodája, Sydney)

• Cím: Level 11, 309 Kent St, Sydney NSW 2000, Ausztrália

• Email: zoltan.szabo [kukac] mfa.gov.hu

• Hivatali telefonszám:
+61 2 8098 1743

• Mobil telefonszám:
+61 498 186 188

Elérhetőségek


