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Dánia sík terepe, vízhez való közelsége, gazdag 
termőföldje és néha zord éghajlata befolyásolta az 
ország történelmét és kultúráját. Napjainkban az 
ország magas életszínvonala, a társadalmi-
gazdasági fejlődés, az oktatás és a szakismeret 
állapota, a munka és a magánélet egyensúlya, az 
egészségi helyzet és a környezetvédelmi előírások 
a világ egyik legbékésebb és legboldogabb 
társadalmává teszik Dániát.  

Dánia – hivatalosan: Dán Királyság – a skandináv orszá-
gok közül a legdélibb, amely a Jylland-félszigeten és 
egy 443 szigetből álló (ebből 74 lakott) szigetcsopor-

ton helyezkedik el. Dániához tartoznak a Feröer szigetek és 
Grönland is: ezek az Északi-Atlanti-óceánban lévő autonóm 
területek, amelyek saját kormánnyal és parlamenttel 
rendelkeznek.

A nagyobb szigeteket hidak kötik össze, ideértve a híres 
Øresund hidat, amely a legnagyobb szigetet, Sjællandot köti 
össze Svédországgal, a kisebbeket pedig kompok és kis repü-
lőgépek szolgálják ki. A skandináv országban kevesebb mint 
6 millió ember él, négy városban haladja meg a lakosság 
száma a százezret, ideértve a fővárost, Koppenhágát. Dánia 
az ország déli részén lévő határon Németországgal osztozik, 
és 8750 kilométer hosszan árapálysíkság veszi körül.

A fő iparágak közé tartoznak a szélerőművek, a gyógyszeripari, 
az orvostechnikai eszközök, a gépek és szállítóeszközök, az 
élelmiszer-feldolgozás és az építőipar.

Az ország gazdasága növekedik, amelynek fő mozgatórugója 
elsősorban a lakossági fogyasztás és a beruházások. A reál 
GDP növekedését 2018-ban 0,8%-ra becsülték, az előrejelzé-
sek szerint pedig 2019-ben ez az érték 1,6%-os lesz, 2020-
ban 1,3%-os.

A munkaerőpiaci és a nyugdíjreformok elősegítették, hogy az 
országban történelmileg magas foglalkoztatottsági szintet 
érjenek el. Ugyanakkor azonban hiány van a szakmunkásokból, 
a kormány pedig elmarad a 2025-ös célkitűzésektől a terme-
lékenység és a munkaerő-kínálat növelése vonatkozásában.

A digitális készségek keresletének és kínálatának jobb páro-
sítására van szükség, amely megköveteli az intelligens sza-
kosodással, az ipari átalakulással és a vállalkozói szellemmel 
kapcsolatos készségek fejlesztésébe történő beruházást, 
kiegészítve az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos 
cselekvésekkel. Ezenkívül egyre nagyobb a kereslet a szakok-
tatásban és szakképzésben végzett hallgatókra, hogy bizto-
sítsák a megfelelő számú képzett szakmunkást.

Dánia továbbra is azon uniós országok között van, amely a GDP 
százalékában kifejezve a legtöbbet költ az oktatásra. Ennek 
ellenére a korai iskolaelhagyók aránya 2017-ben 8,8%-ra nőtt, 
a fiúk lemorzsolódási aránya pedig szinte kétszerese a lányo-
kénak – ez az EU egyik legnagyobb nemek közötti szakadéka. 
A legutóbbi intézkedések célja, hogy javítsák a koragyermekkori 
nevelés és gondozás minőségét a lemorzsolódási arány és 
a nemek közötti szakadék csökkentése érdekében.

Dánia: beruházás  
az innovatív jövőbe
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Jó egészségben

A dán egészségügyi rendszer jól teljesít, bár a háziorvosok 
hiánya aggodalomra ad okot. Egy új javaslat növelné a házi-
orvosok számát, miközben javítaná a páciensek alapvető 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférését és az egészséges 
tevékenységek előmozdítását.

Az elektronikus egészségügy terén élenjárónak számító ország 
fejlett informatikai rendszereket működtet a kórházakban és 
a háziorvosi rendelőkben, az egészségügyi ágazatok között 
pedig jó a digitális kommunikáció. A 2018–2022 közötti idő-
szakra szóló, új nemzeti digitális egészségügyi stratégia a dig-
italizálásra és az egészségügyi adatok megelőzésre és 
ápolásra történő felhasználására összpontosít, miközben 
kiegészíti az önálló életvitel segítését támogató 2013–2020-
as stratégiát.

A szegénység és a jövedelmi egyenlőtlenség továbbra is ala-
csony, és Dánia lépéseket tett előre a 2016-ban meghatáro-
zott 10 társadalmi mobilitási cél némelyike tekintetében is. 
2018-ban javaslat született arra, hogy növeljék a foglalkoz-
tatást a fogyatékossággal élők körében. Nemrégiben politikai 
kezdeményezéseket vezettek be annak érdekében, hogy visz-
szatartsák az új bevándorlók bejutását az országba, ugyan-
akkor javítva a már ott élők integrációját.

Bár a dán gazdaság az EU egyik leginkább energiahatékony 
gazdasága, az alacsony széndioxid-kibocsátású társadalomra 
történő, 2050-re elérendő átalakulásának jelentős részének 
2030 előtt kell bekövetkeznie. Az ország különösen érzékeny 
az éghajlatváltozással összefüggő eseményekre, és így elen-
gedhetetlen az alacsonyabb kibocsátásba és az éghajlatvál-
tozás okozta károkból fakadó kockázatok korlátozásába 
történő beruházás.

Válaszul a Dánia kiváló minőségű úthálózatán tapasztalható 
növekvő zsúfoltságra, terveket terjesztettek elő a nemzeti 
vasúti hálózat villamosítására. A kerékpározás ugyancsak 
elsődleges közlekedési formává vált, különösen a nagyobb 
városokban, amelyek kiterjedt kerékpáros hálózatokat bocsá-
tanak a biciklisek rendelkezésére.

Az ország megőrizte a vezetékes széles sávú rendszerének és 
újgenerációs hozzáférési hálózatainak magas lefedettségét, 
és a városi területeken kívüli hozzáférést a vidéki területeken 

lévő hálózatok minőségének további javításával mozdítják elő. 
A 2016–2020-as digitális stratégia kezdeményezéseinek első 
eredményei megerősítették Dániát a közszolgáltatási digita-
lizálás terén elfoglalt vezető helyén.

 Egyre intelligensebb

Összességében elmondható, hogy Dánia innovációs vezető, 
bár a magán K+F beruházások egyre inkább néhány nagy 
vállalkozás köré koncentrálódnak. A gyorsan növekvő cégekben 
lévő foglalkoztatás az uniós átlag alatt van, és ennek érdeké-
ben meghatározták a kkv-k növekedését és versenyképességét 
elősegítő beruházásokat, amelyek a K+I rendszer hatékony-
ságát is növelik.

2019 januárja óta jelentős változás ment végbe az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap végrehajtása tekintetében. 
A decentralizált vállalkozásfejlesztést egy új dán Üzletfejlesz-
tési és Növekedési Felügyelőtestület koordinálja, ideértve 
a 2021–2027-es időszakra előirányzott, az Európai Regionális 
Fejlesztési és az Európai Szociális Alap révén érkező 643 mil-
lió EUR értékű kohéziós politikai támogatást is.

A jelenlegi programozási időszakban az ERFA-stratégia közép-
pontjában az üzletfejlesztés áll a versenyképességet célzó 
innováció, vállalkozástámogatás, valamint energia- és erőfor-
rás-hatékonyság terén, ezek növekedési potenciáljának kihasz-
nálása érdekében. 

Dánia eddig 882 millió EUR értékű, az Európai Beruházási 
Banktól érkező finanszírozásban részesült, amely várhatóan 
5,1 milliárd EUR értékű teljes beruházást vált ki. Az európai 
strukturális és beruházási alapok ugyancsak kulcsszerepet 
játszottak a kkv-k finanszírozáshoz jutásának javításában. 

Ezenkívül az európai beruházási terv olyan kezdeményezések 
révén támogatja a projektgazdákat és a befektetőket, mint 
például az Európai Beruházási Tanácsadó Platform, amely 
személyre szabott tanácsadást nyújt az uniós beruházási pro-
jektek előkészítését és kidolgozását illetően, valamint a Beru-
házási Projektek Európai Portálja, amely partnerkereső 
szolgáltatást biztosít az uniós minőségi projektek és a poten-
ciális befektetők között világszerte.
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