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Nagy Edit 

Dánia, mint befektetési lehetőség 

„A világ összes országa közül Dániában a legjobb élni.” /Richard Estes/ 

Először is, azért kezdtem el Dániával foglalkozni, mert a következő szemesztertől, 

remélhetőleg ott fogom folytatni a tanulmányaimat. Az egész történetnek a pikantériája, 

miszerint nem terveztem el előre, csak egyszer az utamba került a Velux ösztöndíj pályázati 

anyaga, ami annyira felkeltette az érdeklődésemet az ország iránt, hogy mostanra szinte 

megszállott információvadász lettem. Jelen cikk egy készülő TDK dolgozat része, mely Dániát, 

mint befektetési területet elemzi. A publikáció rövidségét tekintve, most csakis egy részt 

szeretnék kiemelni, a magyar – dán külgazdasági kapcsolatokat. A kérdést két témakör köré 

csoportosítva elemzem: először a külkereskedelmi majd a működőtőke-befektetési tendenciákat 

vázolom. A kutatás végső célja Dániának, mint a magyar vállalatoknak egy lehetséges 

célterületének a jellemzése. 

Dánia és Magyarország viszonya két azonos értékeket valló, baráti, az Európai Unióban 

és a NATO-ban egyaránt szövetséges ország kapcsolatrendszerként írható le, amelyet nem 

terhelnek problémás ügyek vagy konfliktusok. Kapcsolataink fejlesztésében kiemelt szerepet 

játszanak az időről időre ismétlődő magas szintű látogatások, valamint a rendszeres szakértői 

találkozók. Európa-politikai együttműködésünknek a közelmúltban jelentős lökést adott 

Magyarország 2011. I. félévi, illetve Dánia 2012. I. félévi soros EU-elnöksége.  

Kapcsolataink rendkívül fontos, máig ható eleme, hogy a dán állampolgárok annak 

idején mintegy 137 millió dán koronát gyűjtöttek össze az 1956-os magyar forradalom leverését 

követően Dániába érkezett mintegy 3000 magyar menekült megsegítésére. E nagylelkűségnek 

és befogadó támogatásnak köszönhetően a magyar menekültek és leszármazottaik az ezt követő 

évtizedekben a dán társadalom megbecsült, sikeres tagjaivá váltak. 

Az első kétoldalú megállapodást a két ország 1958-ban kötötte meg, azonban a 

gazdasági, kulturális és civil kapcsolatok mai volumenükben csak a magyarországi 

rendszerváltást követően alakultak ki. 1992 októberében civil kezdeményezésre jött létre a 

kecskeméti székhelyű Dán Kulturális Intézet. Az intézet munkájához kapcsolódóan 

testvérmegyei kapcsolatfelvételre is sor került, melynek eredménye a Közép Jütland régió-, 

valamint Bács-Kiskun, illetve Győr-Moson-Sopron közötti 2011-ben megújított 

együttműködési megállapodás. Legfontosabb kétoldalú egyezmények: Kulturális 

együttműködési egyezmény (1971), Egyezmény a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában 

(1975), Egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről (1978), Kereskedelmi és hajózási 

egyezmény (1987), Vízummentességi megállapodás (1990). 

A 2008 évi teljes magyar külkereskedelmi áruforgalomban dániai exportunk és 

importunk egyaránt 0,7%-os részarányt képviselt. Hazánk Dánia behozatalában a 20. helyen áll, 

kivitelében a 26.-on. A dán külkereskedelmi adatok szerint részaránya 0,8% ill. 0,6%, ami 

megegyezik a 2007 évi adatokkal. 2008-ban a kétoldalú forgalomnövekedése lelassult, a 

kereskedelmi mérleg egyenlege mérséklődött. 

A nemzetközi gazdasági válság miatt 2008 és 2010 között csökkent a magyar-dán kétoldalú 

kereskedelmi forgalom, ennek ellenére a magyar külkereskedelmi többlet azonban továbbra is 

megmaradt. 2010 óta azonban enyhe növekedés tapasztalható. 2011-ben a magyar export 530,4 

millió euró volt, az import 433,9 millió euró összeget tett ki. Magyarország Dánia 

behozatalában 0,7 százalékos, kivitelében 0,6 százalékos részarányt képvisel. Tehát a Dániába 

irányuló magyar export 2010-óta 12,5 %-kal nőtt, viszont a Dániából származó magyar 
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behozatal 13 %-kal csökkent. Az áruforgalom szerkezetét vizsgálva kitűnik, hogy a gépek, gépi 

berendezések teszik ki a magyar kivitel meghatározó részét, szám szerint 64 százalékát. A 

feldolgozott termékek 25,4 százalékot képviselnek. A magyar exportban a gépek, gépi 

berendezések árufőcsoport részaránya 2009-től kezdődően fokozatosan csökkent, 2011-ben 

64,3 %. Az importban is mérséklődött a gépek, gépi berendezések aránya (47,2%-ra), 

növekedett ugyanakkor a feldolgozott termékek hányada (41,9%-ra).  

A magyar-dán külgazdasági kapcsolatokat a tőke-befektetések mentén is elemeztem. Ez alapján 

megállapítható, hogy a dán működő tőke itthoni állománya, 2008 végén 324 millió euró volt. 

2008-ban 7,3 millió euró értékű dán FDI áramlott. Hazánkba ebből 4,8 millió volt a részvény és 

egyéb részesedés, 14,3 millió az újra befektetett jövedelem, míg az egyéb tőkemozgások 

egyenlege -11,9 millió volt. Továbbá a dán működő tőke magyarországi állománya (egyéb tőke 

nélkül) 2010 végén 371 millió euró volt. 2010-ben 2,1 millió euró értékű dán FDI áramlott 

Magyarországra. A feldolgozott termékek 21,4 százalék körül mozognak, ellenben jelentősen 

csökkent az élelmiszer kivitel. Ebben a relációban is egyre növekvő versenytársat, potenciális 

problémát jelent a kínai termékek dömpingje. 

Az előbbi növekedés ellenére, viszont 2010-től elkezdett csökkeni a beáramló működő tőke 

egészen mostanáig, melynek feltehetőleg az egyik oka, a dán tőkebefektetések súlypontja 

eltolódott a BRIC (Brazília, Oroszország, India, Kína) országok felé. A másik oka, pedig a 

magyar gazdaság utóbbi néhány évi alakulása, hiszen a dán megítélés szerint nem túl kedvező, 

amiért a magas államadósságot, az alacsony növekedést és a háztartások devizában való 

eladósodottságát tartják felelősnek. 

A magyarországi dán beruházások közül kiemelkedik a Lego csoport, mely a 

magyarországi gyárában közel hatvanmilliárdos fejlesztésbe kezdett. A dán játékgyártó 

stratégiai szerződést kötött a kormánnyal, és az elmúlt hetekben nyilvánosan is elindította a 

nyíregyházi gyárának zöldmezős bővítését, ahonnan klasszikus Lego- és Duplo-kockák 

árasztják majd el a világot. Európába, Ázsiába és az amerikai kontinensre is szállítják majd 

Nyíregyházáról a Lego csoport termékeit, ha a bővítés után 2014-től teljes gőzzel beindul a 

gyártás. A dán világcég, amely 2004 óta jelen van Magyarországon, nagymértékben bővíti az 

itteni termelését, amellyel már az elmúlt években elérte a 12 milliárdos éves árbevételt is. 

Valamint az eddig 1200 főt foglalkoztató gyárban, ezután plusz 250 ember számára nyílik új 

munkalehetőség. A Lego csoport statisztikái szerint az idén 23 milliárd darab építőkockát 

dobnak piacra, stabil vásárlók számát 400 millióra becsülik, ez nemcsak gyerekekből áll, 

hanem részben felnőttekből is. Ha a terveknek megfelelően jövőre teljes gőzzel beindul a 

termelés, a magyar üzem adja majd a Lego összetermelésének 20 százalékát. 

Továbbá a Lego gyárfejlesztése nemzetgazdasági szempontból is jelentős. Az elmúlt években 

ugyanis jelentősen visszaesett Magyarországon mind a beruházások, mind a külföldi 

működőtőke-befektetések aránya. Az OECD idén januárban közzétett jelentése szerint a 2008-

as 6,3 milliárd dollárról 2010-re 2,2 milliárd dollárra csökkent, majd 2011-ben is csak 5,2 

milliárd volt, a teljes befektetett tőkeállomány pedig a 2007-es 95,5 milliárd dollárról öt év alatt 

83,8 milliárdra csökkent, miután a beérkező FDI-nél nagyobb mértékű volt a korábban 

befektetett tőke kiáramlása. 

A magyar tőkekivitel számára Dánia alapvetően nem volt célország, tekintettel a magas 

működési költségekre. Persze a kivételek mindig erősítik a szabályt, miképpen én is találtam 

több olyan céget is, amelyek magyar tulajdonban vannak és mégis Dániában működnek. 

Zárásként pedig, megítélésem szerint rengeteg lehetőséget és innovatív megoldást 

tartogat számunkra ez az ország, csak időt kell szánnunk arra, hogy felfedezzük és kiépítsük a 

megfelelő kapcsolatokat. Többek közt engem is ez motivál, mert én hiszek abban, miszerint 
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mindenből lehet jó és jövedelmező vállalkozást felépíteni, csak az alábbi 5 dologra van 

szükségünk: idő, pénz, tudás, kapcsolati tőke és elszántság! 
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