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1. A Dél-afrikai Köztársaság a kontinens egyik vezető gazdasága. Afrika-központú külpolitikájában a
kontinens ügyeinek képviseletét, a regionális integráció erősítését, a nemzetközi szervezeteken
belüli aktivitás növelését és a kapcsolatok bővítését képviseli.
2. A Dél-afrikai Köztársaság számos jelentős globális és regionális szervezet meghatározó tagja. Az
ország gazdasági súlyánál jóval nagyobb nemzetközi befolyással rendelkezik, vezető szerepet
kíván betölteni az afrikai kontinens 2021-ben létesített szabadkereskedelmi övezetében - African
Continent Free Trade Area - AfCFTA).
3. Dél-Afrikában továbbra is gondot jelent az egyenlőtlen jövedelemelosztás, valamint a (szakértői
becslések szerint) 40% feletti tényleges munkanélküliség. Egyre súlyosabb teher a
szakemberhiány, a korrupció, a bűnözés és az idenengyűlölet.
4. Gazdaságpolitikai célok: a gazdasági növekedés felgyorsítása, a beruházások ösztönzése, a
munkanélküliség visszaszorítása, a kormányzati szolgáltatások fejlesztése, a korrupció elleni
küzdelem.
5. Dél-Afrika kiemelkedően szigorú Covid-19 elleni védekezése a munkanélküliség rohamos
növekedését és a GDP visszaesését hozta magával 2020-ban. Cyril Ramaphosa elnök gazdasági
helyreállítási programot hirdetett meg, amely nagyberuházásokra támaszkodva jelentős
munkahelyteremtést és iparfejlesztést, valamint 2 éven belül megbízható áramellátást ígér.

GDP és infláció előrejelzése
• 2020-ban 7% gazdasági visszaesés
• IMF előrejelzés: 2021-ben 5%, 2022-ben pedig 2,2% mértékű GDP növekedés várható
Kormányzati szektorális fókusz
• Az áramellátás stabilizálása, külföldi befektetések ösztönzése
• Jelentős az autóipar, a mezőgazdaság, védelmi ipar, valamint a bányászat részesedése a
termelésen belül
• Master Plans – fejlesztési és lokalizációs programok
Adókörnyezet
• ÁFA 15%, társasági adó 28%, SZJA 18-45%
Kormányzati beruházási prioritások
• Infrastruktúrafejlesztés, egészségipari fejlesztések, stb.
• A dél-afrikai gazdaságpolitika meghatározó eleme az őslakosság gazdasági befolyásának növelése
Broad-based Black Economic Empowerment program
• Különleges gazdasági övezetek preferálása

Külkereskedelmi áruforgalom

Feladó/rendeltetési országonkénti termékadatok SITC szerint
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Gépek és szállítóeszközök
Energiafejlesztő gép és
berendezés
Általános rendeltetésű ipari gép
és berendezés, m.f.n.t. és géprész
Irodagép és gépi adatfeldolgozó
berendezés
Híradás-technikai, hangrögzítő és
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villamos változatát, m.f.n.t.)
Közúti jármű (beleértve a
légpárnás járművet)
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Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé, piacra lépési kihívások
• A távolság és a közvetlen kapcsolatok hiánya miatt korlátozott vállalati érdeklődés
• Megfelelő partner beazonosíthatóságának nehézsége
• Közbiztonság hiánya (autórablás, kamionok felgyújtása, 2021 júliusi lázongások és fosztogatás)
Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk
• kereskedelmi kapcsolatokat az EU és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) közötti gazdasági
partnerségi megállapodás szabályozza https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
• bilaterális Gazdasági Együttműködési Megállapodás alapján eddig két GVB ülés volt
• érvényben van a tudományos és technológiai megállapodás
• 2021 során virtuálisan írtuk alá a kétoldalú űrtevékenységről szóló szándéknyilatkozatot
• Stipendium Hungaricum ösztöndíjak
Vásárokon való részvétel
• A Covid-19 előtti időszakban az Africa Health és az Africa Aerospace and Defence kiállításokon
volt magyar vállalati részvétel, valamint védelmi ipari delegációs látogatás. Legutóbb a WISA
2020 dél-afrikai nemzetközi virtuális vízügyi konferencián vettek részt magyar cégek.
• Az ország legjelentősebb kiállításain javasolható részvétel:
Africa Health, Africa Aerospace and Defence , Food and Hospitality Africa.

Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók
• Angolszász üzleti kultúra és afrikai hatás jellemző. Megbeszéléseket gyakran reggel,
rendezvényeket (elsősorban közbiztonsági okok miatt) déli időpontban tartanak.
• Az utóbbi időszakban a virtuális megbeszélések is elfogadottak.
• Partnerellenőrzésre, illetve részletesebb információ beszerzésére is lehetőség van.
• Eximbank országlimit: 440 M EUR (Az ország politikai és biztonságpolitikai kockázatai jelentősek.
Az állam szuverén adósbesorolása a spekulatív kategóriába tartozik.)
Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépési nehézségek
• Terméktől függő engedélyeztetési eljárás. Telített piac.
 Hőkezelt sertéstermék - de baromfi X
• Kompenzáció nélküli földkisajátítás veszélye
Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje), árfolyamkockázat
• Fejlett, kötött devizagazdálkodású bankrendszer, az áru első részletének megérkezése utáni
fizetés a jellemző.
• Az árfolyamkockázat jelentős.

Részvételi lehetőségek közbeszerzésekben
• DAK nem részese a WTO Agreement on Government Procurement-nek. Növekvő helyi
tartalom követelmények, jelenleg 27 termékkört érint a „Localisation policy”.
• Van rá lehetőség, de a Broad-based Black Economic Empowerment program miatt – a
versenytárgyalásokon való sikeres szereplés érdelében – megfelelő helyi partner szükséges a
pályázáshoz. ( eTender Portal - Central Supplier Database )
• A meghirdetett tendereknél a kiíró hatóságok a döntéseket rendszeresen elhalasztják,
esetenként többszöri hosszabbítást követően a tendert törlik, majd újra kiírják.
Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja
• Disztribútor beazonosítása, vásárok, személyes kiutazás során.
• Kamarák, szövetségek, valamint tartományi export és befektetésösztönző szervezetek révén.
• DAK regionális szerepe - referencia
Fizetési módok, szállítási lehetőségek
• Az európai standardok szerint.
• Nemzetközi szállítmányozó/logisztikai cégen keresztül. A távolság miatt magas költségek.
Covid óta további áremelkedés.

DAK legjelentősebb importcikkei – TradeMap
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8517
8703
3004
8471
8708
4907
9018
1006
8431
8704
6307
8429

Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (excluding crude); preparations . . .
Telephone sets, incl. telephones for cellular networks or for other wireless networks; other . . .
Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. . . .
Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put . . .
Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines . . .
Parts and accessories for tractors, motor vehicles for the transport of ten or more persons, . . .
Unused postage, revenue or similar stamps of current or new issue in the country in which they . . .
Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, incl. . . .
Rice
Parts suitable for use solely or principally with the machinery of heading 8425 to 8430, n.e.s.
Motor vehicles for the transport of goods, incl. chassis with engine and cab
Made-up articles of textile materials, incl. dress patterns, n.e.s.
Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators. . .

DAK legjelentősebb szállítói – TradeMap
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Legnagyobb dél-afrikai befektetők Magyarországon
• A NEPI Rockcastle a tulajdonosa a budapesti Aréna Plázának és többségi tulajdonosa a
Mammut Bevásárlóközpontoknak.
• A Pepkor Holding ruházati és iparcikkeket forgalmazó kiskereskedelmi láncot hozott
létre Magyarországon PEPCO néven.
• A Naspers csoport az Extreme Digital és az eMAG tulajdonosa.
• Mondi Business Paper – papír, tasak, csomagolás (Nyíregyháza, Békéscsaba, Szada)
• Intertoll Group - autópálya üzemeltetés (M5 és M6)
• Imperial Logistics - az Audi Járműgyár külső raktárának működtetése, logisztika (Győr)
• SpecMech – HVAC rendszerű hűtési, fűtési és légkondicionáló rendszerek (Dunakeszi)
Dél-Afrikai befektetés-ösztönzési rendszere
• A befektetésösztönzésért kormányzati szinten a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium
(DTIC) felel http://www.thedtic.gov.za/inward-investment-attraction-facilitation-andaftercare/, InvestSA amely együttműködik kormányzati szervezetekkel és tartományi
kereskedelmi és befektetési ügynökségekkel.
• Kedvezmények:
http://www.investsa.gov.za/wp-content/uploads/2020/07/PRINTIncentives_compressed.pdf

Cégalapítási szabályok, cégbejegyzés adminisztrációs igénye
• A cégbejegyzésről és a szabályozásról a Vállalati és Szellemi Tulajdon Bizottság (CIPC)
rendelkezik
https://www.gov.za/services/services-organisations/register-businessorganisation, http://www.cipc.co.za/za/
• A vállalatalapítás, illetve elsősorban a működtetés költséges, a tartózkodási engedély
megszerzése bonyolult, a föld és ingatlantulajdon vásárlás nehézségekbe ütközhet. A
kompenzáció nélküli földkisajátítás veszélye is befolyásolja az ingatlanárakat.
Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények
• Az adózást a Dél-afrikai Adóhatóság (SARS) szabályozza: http://www.sars.gov.za
• Bizonyos ágazatokban az üzleti tevékenység jellegétől függően a Kereskedelmi és Ipari
Minisztériumon (DTIC) keresztül érhetőek el befektetésösztönző kedvezmények
https://www.gov.za/services/services-organisations/business-incentives#
• További kedvezmények: Broad-based Black Economic Empowerment program
• Érvényes a bilaterális kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény.
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Fontosabb gazdasági mutatók
Mutató megnevezése
GDP értéke (folyó áron)
GDP változása (reál)
Egy főre jutó GDP folyó áron

Mértékegység

2015

2016

2017

2018

2019

Mrd EUR

259,74

276,32

306,03

313,92

352,71

%

3,04

4,09

3,33

3,45

3,47

34 887,16

35 340,72

38 959,77

EUR/fő

30 920,01

32 210,73

-

-

0,54

-

0,81

0,84

5,25

4,80

4,22

4,00

3,80

Mrd EUR

81,03

83,32

-

93,52

103,41

Import értéke

Mrd EUR

73,22

77,57

-

91,49

96,81

Kihelyezett FDI állomány

Mrd EUR

9,50

11,32

5,44

5,16

7,68

Befektetett FDI állomány

Mrd EUR

9,82

10,31

16,42

18,22

17,02

Infláció (HICP)

%

Munkanélküliségi ráta

%

Export értéke

0,63

Forrás: World Bank

Kereskedelmi kapcsolatok

Külgazdasági Attasé Hálózat

http://exporthungary.gov.hu/

Külgazdasági Attasék
• Háttérintézmények
– HEPA
– HIPA
– EXIM Bank

• Szakértők vagyunk
– Tárgyalások vezetése
– Marketing tanácsadás

• „terepen vagyunk”
– Cégek helyben történő
ellenőrzése
– Polcárak felterítése
– Piacspecifikus jellemzők
ismerete
– Termékkínálat ismerete

Magyarországról Izraelbe
1. Mi iránt érdeklődnek a magyar cégek Izraelben?
1.
2.

high-tech (fintech, cybersecurity, coding, stb.) és medtech (telemedicina, diagnosztika, adatkezelés)
Kóser és Halal sok vállalatot „elriaszt”

2. Mit tud kínálni Izrael?
1.
2.

Export: magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek (csiszolt gyémántok, high-tech berendezések,
gyógyszerek)
Import: nyersanyagok, nyersolajat, gabonaféléket, gépjárműveket, katonai felszereléseket

3. Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások, piacra lépési nehézségek:
1.
2.
3.
4.
5.

szabványok és tanúsítványok az európai, amerikai és saját előírások keverékei
termék típusától függően előzetesen beszerzett izraeli engedélyek szükségesek
élelmiszerekre vallási előírások (kóser, halal) is vonatkoznak
nagyon kicsi és telített piac, a legfőbb versenyelőny az ár
logisztikai szempontból szigetország (légi- és tengeri szállítás)

4. Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja:
1.
2.
3.
4.

Online partnerkeresés az Israel Export Institute adatbázisában (ellenőrzött vállalatok)
A kereskedelmi ajánlat meghirdetése a Izraeli Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (FICC) honlapján,
illetve belső hírlevelében
Részvétel (online) szakmai vásárokon, kiállításokon, fórumokon
A KGA-kon keresztül disztribútor, importőr, képviselő vagy egyéb partner keresése

Beutazási lehetőségek
Izrael 2021. november 1-től beenged beoltott egyéni utazókat
-

Második oltás felvételétől számítva nem telt el 180 nap VAGY
Harmadik oltás felvétele a beutazás előtt legalább 14 nappal történt
Negatív PCR teszt az indulás előtt 72 órával
Negatív PCR tesz a Ben Gurion repülőtéren
Amennyiben van EU digitális COVID igazolás, szerológia nem szükséges

Ha már Izraelben vagyunk
1. Közbeszerzési rendszer, részvételi
közbeszerzésekben, pályázatokban
1.
2.

3.

lehetőségek

projektekben,

A nemzetközi közbeszerzéseket a gyűjtőportálon kívül az állami vállalatok saját weboldalukon
is közzéteszik.
Izrael sok esetben támaszt olyan feltételeket a nemzetközi közbeszerzésekben, amelyek
lehetetlenné teszik a piaci alapon működő uniós cégek számára, hogy az állami támogatásokat
és kedvezményes kölcsönöket élvező kínai vállalatokkal versenyezzenek.
Az elmúlt években az infrastrukturális közbeszerzések nyertesei szinte mind kínai vállalatok
voltak.

2. Célországban található partnerszervezetek:
1.
2.
3.
4.
5.

Foreign Investments and Industrial Cooperation Authority (közismertebben: Invest in Israel)
Authority for Investments and Development of the Industry and Economy
Israel Export Institute
Izraeli Kereskedelmi Kamarák Szövetségének
További szakmai szervezetek – szinte minden iparág rendelkezik ilyennel

Fizetés és kockázatok
1. Fizetési módozatok és javasolt értékesítési csatornák:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SWIFT és IBAN rendszer tagjai, bármilyen valutaátutalást be tudnak fogadni.
A nemfizetés kockázata alacsony, ugyanakkor szerződéskötéskor ajánlott a kellő körültekintés.
Az előrefizetés nem javasolt, az előleg mértéke a nemzetközi szerződésekben megszokott.
Az áruszállítással egy időben illetve teljesítéskor történő fizetés a leggyakoribb.
Jellemző a rövid fizetési határidő.
Az izraeli sékel (NIS) árfolyama az amerikai dollárhoz (USD) és az euróhoz (EUR) képest is stabil, a forint
ugyanakkor jelentősen veszített értékéből az elmúlt két évben

2. Egyéb üzleti kockázati faktorok a célországban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

bár Izraelben van hivatalos cégjegyzék, az adatszolgáltatás nem kötelező, ezért gyakran vagy nincsenek
elérhető adatok vagy azok már nem aktuálisak, ezért hivatalos forrásokból sokszor nehéz a partnerek
ellenőrzése.
Kötelező kamarai tagság sincs, a nagyobb forgalmat bonyolító vállalatok ugyanakkor mind tagok.
A korrupció bizonyos iparágakban előfordul.
Az üzletkötési idő rövid, a kölcsönös ellenőrzés és a részletek megtárgyalása gyorsan lezajlik, pár
találkozóból már szerződés születhet.
Nem igénylik a személyes találkozókat, 1-2 találkozót követően elegendő az elektronikus
kapcsolattartás (e-mail, WhatsApp, telefon).
Körültekintően kell eljárni az e-mailben kapott linkek, weboldalak megnyitásakor és a digitálisan kapott
számlaszámokkal, ha lehet, érdemes azt fizetés előtt egyeztetni a partnerrel élőszóban is.

Kiemelt ágazatok
-

Autonóm gépjárműipar: MobilEye, Vayavision, Blue White
Robotics, NNG, iOnRoad, ArbeRobotics, AutoTalks, Galooli
OTO, Imagry, Foresight Autmotive
Kibervédelem: Check Point Software, CyberArk Software,
Imperva Data Center Security Solutions, Argus Cyber Security,
ELBIT, Karamba Security
ICT: Microsoft, Intel, IBM, Apple, SanDisc, HP, Bezeq, Hot
Telecom, Yes, Pelephone, Wix, Moovit
Élelmiszeripar: Kosher Food Group, Strauss Group, The
Kitchen Food Tech Hub, Trax Image Recognition, Volcani
Institute
Mezőgazdaság, öntözés, agroIT: ProFit Agro, Volcani Institute,
Haifa Chemicals, Metzer Plast, Netafim (MEX), NaanDanJain
(IND), Origene Seeds

Egy kis kóser
•

Önellenőrzés
–
–
–
–

•

Minősítés megszerzése
–
–
–
–
–

•

Kell kósert gyártanom?
Tudok kósert gyártani?
Tudok elegendő árualapot gyártani?
Van elegendő tőkém a beruházásokhoz?
Mennyibe fog ez nekem kerülni?
Hol akarok eladni?
Milyen pecsét kell a célpiacon?
Milyen pecsétet tudok megszerezni?
Ki tud segíteni a pecsét megszerzésében?

Értékesítés
–
–
–

Ügynök, vagy helyi kereskedő?
Saját márka vagy private label?
Ki tud segíteni helyben?

Köszönjük figyelmüket!

Litauszki András
Cím: 18 Pinkas St., Tel-Aviv 6266108, Israel
E-mail: ALitauszki@mfa.gov.hu
Hivatali telefonszám: +972 3 545 6678
Mobil telefonszám: +972 54 454 6606
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