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Fakti par Dāniju
Platība: 43.094 km²
Dānija sastāv no 1 pussalas (Jylland) un 1419 salām, no
kurām tikai 443 ir doti nosaukumi. Lielākās ir Sjaelland,
Fyn, Lolland, Bornholma.

Dānijas sastāvā ietilpst arī Grenlande un
Farēru salas.
Politiskā sistēma – Konstitucionāla
Monarhija
Iedzīvotāju skaits: 5,413 miljoni
Dalība ES: kopš 1973. gada
Valūta – DKK (1 LVL=10,8 DKK)
PVN =25%

Dānijas ekonomiskie rādītāji 2011/2012
•

Lielākie ekonomiskie partneri – kaimiņi!

•

Eksports – 60 miljardi LVL ( 65% uz EU: Vācija, Zviedrija, Lielbritānija, ASV)

•

Imports – 53 miljardi LVL (70 % no EU, Vācija, Norvēģija , Zviedrija)

•

IKP: +1% (2011)

•

Inflācija – 2,7% (2011)

•

Bezdarbs – 6,2 % (165 000)(februāris 2012)

•

Darba spēka sadalījums: Serviss 79%, Industrija 17%, Lauksaimniecība 4%

•

Ienākuma nodoklis vidēji 48% (max. var sasniegt 59%)

•
•

Vidējā samaksa par 1 h – 260 DKK (25 LVL)

•

Vidējā alga mēnesī – 25.800 DKK (2.400 LVL)
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Padomi eksportētājiem
•

Produkti ar pievienoto vērtību + pakalpojumi

•

Piegāde + instalācija

•

Fokusējaties uz atšķirīgo – nišas produkti

•

Jauns dizains (jauni veidi)

•

Esiet elastīgāki cenā un pakalpojumos

•

Ievērojiet kā veidojas cenas politka:

Piemērs: Mēbeles Dānijas tirgum:
Nopērkam rūpnīcā LV

100 euro

+ piegāde

20 euro

Mēbeles pārdod veikalam

(100 + 20)+ 20%+piegāde un pārpakošana 20%
= 172,80 + PVN.

Veikals pārdod pircējam

172,80 x 2,3 = 397,44 euro

Tenderi, Ārvalstu uzņēmumu reģistrācija
•

Valsts, pašvaldību pasūtījumi/tenderi
http://udbudsvagten.dk , http://borsen.dk/1178
pašvaldību pasūtījumi - http://www.ikabud.dk/home.asp
pamācība piedalīšanās tenderos - http://www.udbudsportalen.dk/241607

•

Būvniecībā:
jauns portāls - http://www.workinfo.dk/
aktuālie būvprojekti - http://www.byggefakta.dk/ , http://www.byggestart.dk/

•

Visiem ārvalstu uzņēmumiem ir jāreģistrējas RUT (reģistrs ārvalstu servisa

sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumu Dānijā)

http://virk.dk/English/RUT, http://arbejdstilsynet.dk/en/engelsk.aspx
par katru nosūtīto darbinieku,
par katru sniedzamo pakalpojumu

Kas jāzina par dāņiem?
Daži atslēgas vārdi:
•Sīksti uzņēmēji, īstermiņa, impulsīvi, nedisciplinēti, nepacietīgi un arī mazliet neuzticami
•Lepni cilvēki
•Sociāli vienlīdzīgi
•Var mainīt virzienu, neskatoties uz noslēgto līgumu
•Objektīvi, Mērķtiecīgi (Subjektīvām jūtām nav vietas pārrunu laikā)
•Stingra pārliecība individuālajos lēmumos
•Darbiniekiem patīk uzņemties risku, iniciatīvu
•Boss ir komandas līderi
•Stabilitāte
•Laiks ir nauda
•Precīza prezentācija
•Parakstīts līgums = dodamies tālāk

Dānijas biznesa kultūra un vide
•

Punktualitāte – dāņi augsti vērtē savu laiku, tāpēc kavēšanās nav ieteicama.

•

Kvalitāte un Piegādes termiņi ir ikdiena – tagad cena ir primārais faktors!

•

Sarunās ieteicams uzņemties vadību un ķerties uzreiz pie lietas.

•

Ir ieteicams precīzi zināt ar ko jums jārunā.

•

Parasti izvēlas strādāt bez starpnieku palīdzības, bet patīk arī izņēmumi 

•

Sieviešu un vīriešu vienlīdzība biznesā.

•

Valsts iestādes darbojas labi, bet arī šeit birokrātija nav gājusi secen.

•

Uz tikšanām jābūt labi sagatavotiem, jāpārzina labi savas tēmas, dāņi augstu novērtē
profesionālismu.

•

Dāņi parasti tur savu vārdu, bet ieteicams darījumus kārtot rakstiski.

•

Lai raisītu sarunas neformālā gaisotnē, noteikti noderēs futbola tēma….!

Tikšanās kultūra

• Labs garastāvoklis
• Win (izdevīgs man)
• Fokuss uz problēmu
• Rakstiska vienošanās:
nenāktu par sliktu
• Elastīga vienošanās
• Īsa tikšanās

•
•
•
•
•
•

Vienmēr tā pati persona
Win-Win (abpusēji izdevīgs)
Fokuss uz panākto vienošanos
Rakstiska vienošanās:
Bībele
Nelokāma vienošanās
Īsa tikšanās

Noderīgas interneta adreses
•

Būvniecības asociācija

http://www.danskbyggeri.dk/
•

Kokmateriālu asociācija

http://www.tib.dk/
•

Izveido profilu un piedāvā savu
servisu:

http://www.mesterguiden.dk/
•

Internet portāls būvniecības nozarē:

http://www.byggeri.dk/
•

Būvniecības projektu žurnāls:

DK eksportējošo uzņēmumu portāls:
•

www.danishexporters.dk

Izstāžu portāls:
•

www.messeportal.dk/DK/demo.php

Dānijas industrijas portāls:
•

www.di.dk

Kopenhāgenas reģiona biznesa portāls:
•

www.copcap.com

http://www.byggeplads.dk/index.html

Vispārējs info par Dāniju:

•

•

www.denmark.dk

http://www.textile.dk/

•

www.visitdenmark.com

•

Uzņēmuma meklēšana:

Tekstila asociācija:
Mēbeļu asociācija:

www.danishfurniture.dk

•

www.krak.dk ,

•

•

www.degulesider.dk/vbw/firma/index.jsp

Metāla nozares informatīvais portāls

http://www.jernindustri.dk/

Uzņēmuma reģistrs Dānijā:

•

•

Metālasptrādes assōciācijas:

http://www.branchehuset.dk/

www.cvr.dk

Paldies par uzmanību!
Latvijas ārējās ekonomiskās
pārstāvniecības
kontakti Dānijā:

Gints Janums
Pārstāvniecības vadītājs
Rosbæksvej 17, Copenhagen Ø,
DK- 2100, Denmark
Tel.: +45 39276000
Fax: +45 39276009
Mob.: +45 26283528
E-mail: gints.janums@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv, www.exim.lv

