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Alap információk
Államforma, hivatalos megnevezés: 

Egyiptomi Arab Köztársaság 

Főváros: Kairó

2. legnagyobb város: Alexandria 

Államfő: Abdel Fattah Al-Szíszi

Összlakosság: kb. 106 millió fő

Hivatalos nyelv: arab  

Használatos nyelv: angol 

Legnagyobb kikötők: 

Alexandria, Port Said, Damietta, Ain
Sokna

Szabadkereskedelmi zónák: 

Szuezi-Csatorna Gazdasági és Ipari 
Zóna

Hivatalos pénznem: 

egyiptomi font (EGP) átváltási arány 

1 EGP = 19,5 HUF



GDP szektorális
eloszlása 2020/21. 
pénzügyi évben 

363,1 milliárd USD 
2020.

303,1 milliárd USD  
2019.



Fejlesztési program 

„Egypt Vision 2030” program 

„ Egyiptom 2030-ra fejlett, versenyképes, kiegyensúlyozott ország 
lesz diverzifikált gazdasággal. 

Cél: 

Az ország teljes, átfogó szerkezeti átalakítása 2030-ra.



COVID-19 hatásai

- „Egyiptom makrogazdasági környezete ellenálló képességet 
mutatott a COVID-19 okozta sokk helyzettel szemben, ennek 
ellenére továbbra is fennállnak a régóta fennálló kihívások.” 
(Világbank)

Gazdaságpolitikai célkitűzések: 

- Import csökkentése – export növelése,

- A gazdaság diverzifikálása,

- FDI arányának növelése,

- Szuezi-Csatorna Különleges Gazdasági Övezet – ipari beruházások



Adó fajták
- Fiskális év: július 1- június 30. 
- Áfa: 14%
- Jövedelem és nyereség adó: 22,5%
- Munkavállalók után fizetett adó: 

10%-22,5%
- Osztalék adó

Vállalkozási formák 
külföldieknek:
- Képviseleti iroda
- Joint Stock Company
- Kft (LLC)
- Branch Office
- Shareholder company

(Mindezek szigorú kritériumok és feltételek 

kikötések mellett) 

Hitelképességi besorolás: 
S&P - Standard and Poors:  „B”
Moody’s:  „B2” (stabil) 

Hitelképességi besorolás: 
S&P - Standard and Poors:  „B”
Moody’s:  „B2” (stabil) 



Egyptair: Budapest-Kairó heti két járat
kedd és péntek

Budapest-Hurgada
szombat

Magyarország-Egyiptom:
2202 km – 3 óra repülési idő 

Wizzair: Budapest-Hurgada
szombat

Bécs-Sharm-el-Shejk
szombat



IMPORT SZABÁLYOZÁSOK: 

- Helyi partner/képviselő szükséges. 
- Akkreditív nyitása szükséges minden importügylethez.
- Elektronikus árukísérő rendszer CARGO X/NAFEZA

- Élelmiszerek esetén „halal” minősítés kötelező
(saját egyiptomi minősítés)

Forrás: see.news



ENSZ éghajlatváltozás konferencia 
2022. november 7-18. 

Sharm-el-Sheik



Kulturális sajátosságok 
• Bizalmi kapcsolat kialakítása termékértékesítés helyett

• Közvetlen kapcsolattartás: watsapp (nem e-mail)

• Más ünnepek (Ramadán, Eid, iszlám újév, kopt húsvét stb.)

• Eltérő munkaütem (esti beszélgetések) 

• Eltérő étkezési szokások (hala, alkoholmentes)



Magyarország Nagykövetsége, 
Kairó

Orosházi Bernadett
külgazdasági attasé

e-mail: trade.cai@mfa.gov.hu

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 



Szaúd-Arábiai Királyság
országinformáció

Készítette: Kiss Dezső – KGA
Rijád, 2022.



Fontosabb gazdasági mutatók

Forrás: KSH / Knoema

Mutató megnevezése Mértékegység 2016 2017 2018 2019 2020

GDP értéke (folyó áron) Mrd EUR           558,7              596,5              666,3              708,7              625,7    

GDP értéke (vásárlóerő 
paritáson)

Mrd EUR        1.520,5           1.536,5           1.391,9           1.502,0                     -      

GDP változása (reál) %               1,7    -             0,7                  2,4                  0,3    -             3,7    

Egy főre jutó GDP folyó áron EUR/fő      17.311,0         17.985,7         19.770,4         20.680,8         17.973,0    

Infláció (HICP) %               2,0    -             0,8                  2,5    -             2,1                  2,8    

Munkanélküliségi ráta %               5,7                  5,9                  6,0                  5,6                  6,6    

Export értéke Mrd EUR           174,0              198,7              266,8              255,5              155,4    

Import értéke Mrd EUR           171,6              166,7              177,5              195,7              123,3    

iFDI állomány Mrd EUR               7,7                     -                  16,3                12,3                     -      

oFDI állomány Mrd EUR               6,5                     -                    3,6                  4,1                     -      



Gazdasági és politikai helyzetkép
1. Alapinformációk

 Hivatalos név: Szaúd-Arábiai Királyság
 Uralkodó: Szalmán bin Abdulaziz Al Szaúd (Szaúd dinasztia) - Két Szent Hely Őrzője 
 Államforma: Abszolút monarchia
 Főváros: Rijád
 Terület: 2.149.690 km²
 Népesség: 34.813.871 fő (2020), várható élettartam 75 év (kb. 
 Hivatalos pénznem: szaúdi riál (SAR, SR) 1 riál = 100 halala (értéke a dollárhoz van rögzítve, 1 USD=3,75 SAR, 1986. június óta)
 Hivatalos nyelv: arab
 Hivatalos vallás: iszlám (vahhabita-szunnita)
 Időzóna: UTC+3 óra, (UTC+2 óra nyári időszámítás)

2. Szövetségi viszonyrendszer, tagságok
 OIC:  Iszlám Konferencia Szervezete (állandó megfigyelő ENSZ; EU)
 OPEC: Kőolaj-Exportáló Országok Szervezete (alapító tag - 1960)
 ENSZ:  Egyesült Nemzetek Szervezete (alapító tag - 1945. 06. 26.)
 GCC: Perzsa-öböl Menti Együttműködési Tanács (alapító tag - 1981)
 Arab Liga (alapító tag - 1945)
 G20 (2020-ban elnökség, Summit 2020: Rijád, 2020. 11. 21-22.)
 WTO (2005); IMF (1957. 08. 26.)

3. Aktualitások
 VISION 2030 kihirdetése 2016-ban – modernizációs program 
 Szórakoztató szektor fejlesztése (mozik, színházak megnyitása)
 AMAALA Project: Vörös tengeri Luxury Resort projekt Umluj és Al-Wajh városai között
 NEOM City: XXI. Századi modern város Tabuk tartományban 460 km hosszan a Vörös tenger partján. Szaúdi-jordán-egyiptomi 

hármas határ. 
 Nők hivatalt vállalhatnak a helyi önkormányzatokban (2015)
 Nők jogosítványt szerezhetnek (2018. július 1-től)
 Turistavízumok kiadása - https://www.visitsaudi.com/en (2019 szeptemberétől, tartózkodás 90/360 nap multiple entry)



Gazdasági és politikai helyzetkép
4. Választások, politikai pártok

 Politikai pártok működése tilos, önkormányzati választásokat azonban már tartanak
 Iszlám jogrendszer, a sariára épülő igazságszolgáltatás

5. Gazdaságpolitikai célok
 Szaúd-Arábia gazdasága a 2016-ban elindított Vision 2030 reformprogram keretén belül elért gazdasági átalakítások ellenére is

még indig erősen kőolaj alapú, a fő gazdasági tevékenységek a királyi dinasztia irányítása alatt állnak. A világ teljes olajtartalékának
körülbelül 18%-a az ország területén található. Ugyan a kőolajból származó bevételek 2019-még 64%-át tették ki az állami
bevételeknek, ez az arány 2020-ban már csak 53,5% volt, amely egyrészt a COVID-19 pandémia miatti keresletcsökkenésnek,
másrészt a kőolaj világpiaci árának bezuhanása miatt alakult így. A teljes exportbevétel több mint 70%-a nyersolaj és kőolaj
származékok kiviteléből származik.

 Szaúd-Arábia vezető szerepet tölt be az OPEC-ben, GCC-ben és az Arab Ligában. Törekvései az OPEC-ben nem a rövid távú
nyereségre, hanem az olajár hosszútávú stabilizálására és ezen keresztül az ország bevételeinek fenntarthatóságára irányulnak.

 A GDP mérsékelt fejlődést mutat az elmúlt években, azonban az olajár világpiaci visszaesése okán elkerülhetetlenné vált a szaúdi
jegybanki (SAMA) tartalékok részbeni felhasználása. A Királyság az olajpiacok megtartásában, stabilitásában és fenntartható
bővítésében érdekelt, azonban az olajár változása ismét rávilágított a szénhidrogén-exporton alapuló gazdaság sérülékenységére.
Emiatt szükségessé vált diverzifikációs folyamatok elindítása, melyek magukkal vontak bizonyos mértékű társadalmi reformokat is.

 Kiemelkedően fejlődő ágazatok:
 Építőipar
 Kommunikációs és technológiai szektor (ICT)
 Közlekedés és vasúti projektek (Haramain nagysebességű gyorsvasút: Jeddah-Medina-Mekka, transzkontinentális

vasútvonal: Jeddah-Riyadh-Dammam, rijádi metró projekt), autópálya építés Omán irányába
 Tudásalapú gazdaság kialakítása - tudástranszfer
 Mezőgazdaság és vízgazdálkodás, szennyvízkezelés

6. Kiemelkedő érdekcsoportok
 Az ország politikai és gazdasági irányítása a Szaúd királyi család irányítása alatt áll.



1. GDP és infláció előrejelzés kormányzati és/vagy nemzetközi oldalról
 GDP (nominál) értéke 2021-ben 833 Mrd USD volt, míg a 2022-re becsült értéke 1.040 Mrd USD, 7,4%-os növekedéssel.
 Egy főre jutó GDP nominális értéke 20.110 USD (2020), míg az egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson (PPP) 46.273 USD (2020)
 Az infláció az elmúlt három évben hektikusan alakult, 2018: 2,48%, míg 2019 -2,1% (negatív) és 2020-ban 3,6% volt. Az infláció 

erős emelkedésében jelentős szerepe volt a 2020. július 1-jével háromszorosára emelt (5%-ról 15%ra) ÁFA mértéknek, valamint 
a az üzemanyag és az élelmiszerek áremelkedésének. 2022-re tervezett infláció 1,3% 

2. Feltételezett jövőbeli húzóágazatok
 Energiaszektor, olajipar, megújuló energia
 Mezőgazdaság, állattenyésztés
 ICT szektor, Smart Business, Smart solutions
 Turizmus (2019 szeptemberével bevezették a turista vízumot – COVID korlátozások feloldva)
 Egészségügy
 Közlekedés

3. Veszélyek, piacra lépési nehézségek
 Kizárólag vegyes vállalatok alapíthatóak (max. 75% külföldi tulajdon – joint venture) és kötelező meghatározott arányban szaúdi 

nemzetiségűeket foglalkoztatni, valamint az expat alkalmazottaknál is szabályozzák a különböző nemzetiségek arányát 
 Adminisztrációs nehézségek új termékbevezetésnél (engedélyezési (SFDA, SASO), regisztrációs díjak, illetékek magas mértéke)
 Az ún. „Szaudizációs folyamatok” különböző előnyöket biztosítanak a helyi vállalkozásoknak
 Képzett szaúdi munkaerő hiánya, magas munkabérek és biztosítási díjak, közigazgatási illetékek (családtagokra kiterjedően is)

Kilátások



4. Adókörnyezet rövid bemutatása
 ÁFA: 2018. 01. 01-től került bevezetésre általánosan 5%  mértékkel, de vannak 0% és mentes tételek (mentes: közoktatás, 

közegészségügy, 0%: nemzetközi szállítmányozás, gyógyszerek). 2020. július 1-jével háromszorosára emelték, 5%-ról 15%ra
5. Kormányzati beruházási prioritások

 Energiaellátás (egyre növekvő villamosenergia igény)
 Vízgazdálkodás (ivóvíz, vízmegkötés, szenny-, iparivíz tisztítása)
 Infrastruktúra (vasút fejlesztés: Jeddah-Riyadh-Dammam, infrastruktúra: víz, szennyvíz, elektromos hálózat)
 MEGA projektek: 

 NEOM city (Szaúdi város, amely Szaúd-Arábia északnyugati részén, Tabuk tartományban épül. Okosváros technológiák 
beépítése és turisztikai célpont. Megacity és hub) - https://www.neom.com/en-us

 The Red Sea project - https://www.theredsea.sa/en
 AMAALA (ultra luxus wellness nyaralóhely) - https://www.amaala.com/en/home/
 Qiddiya (sport, szórakoztató és művészeti központ) - https://qiddiya.com/
 The Line

6. Kiállítások, vásárok:
Az országban számos hagyományos kiállítás, vásár, expo kerül megrendezésre, amely a személyes kapcsolatok kialakítására kiváló fórum:
Saudi Build, Agri, Elenex (Electricity, Alternative Energy, Water Technology and Lighting), BIG5, Agro-Food, Food-Pack
EXPO 2030: Szaúd-Arábia támogatást kér a 2030-as Világkiállítás (World Expo) Rijádban való megrendezésére irányuló pályázatához. A 
szavazásra a 2023 márciusában esedékes Nemzetközi Kiállítási Szervezet (Bureau International des Expositions - BIE) Közgyűlésén kerül sor, 
Párizsban. 

Kilátások



Kereskedelmi forgalom
Magyarország - Szaúd-Arábia kereskedelmi kapcsolatok (millió dollár)

Időszak Import Export Áruforgalom Külkereskedelmi egyenleg

2019 13,7 136,9 150,6 123,2

2020 28,5 141,3 169,8 112,8

2021 42,8 147 189,8 104,2

Változás 2021/2020 +50,2% +4% +11,8% -7,6%

2021. I-II. 8,3 21 29,3 12,7

2022. I-II. 2,3 19,5 21,8 17,2

Változás -72,3% -7,1 -25,6% 35,4%

Szaúd-Arábia 2021-ben Magyarország 59. kereskedelmi partnere volt. Exportunkban az 54., importunkban a 61. helyet foglalta el. 2021-ben 3 
legfőbb export termékünk közúti járművek (teljes kivitel 10%-a), gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek (teljes kivitel 10%-a), valamint 
tejtermékek és tojások (teljes kivitel 10%-a) voltak. 3 legfőbb import termékünk színesfémek (teljes behozatal 45%-a), híradás-technikai, 
hangrögzítő és -lejátszó készülékek (teljes behozatal 43%-a), illetve textilrost és hulladékai (teljes behozatal 4%-a) voltak.
Az EXIM rendelkezik országlimittel Szaúd-Arábiára (683,1 M USD), amelynek 100 %-a áll rendelkezésre szabad limitként. A Mehib limit 648,3 
M USD, 99,7%-ban rendelkezésre áll. A HEPA nem rendelkezik partnerirodával.

Forrás: KSH



1. Szaúd-Arábia főbb kereskedelmi partnerei

2. Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk
 Magyar-Szaúdi kormányközi gazdasági vegyes bizottság (legutóbbi forduló: 2016. február, Rijád, a legutóbbi ülés 2021. 

március 23-24. VTC) 
 Magyar-Szaúdi Üzleti Tanács (MSZÜT) megalakult: 2014-ben, magyar társelnök Jörg Bauer a Tungsram elnök-vezérigazgatója 

2019. augusztus óta

3. Főbb kétoldalú gazdasági megállapodások
 Oktatási, tudományos és kulturális egyezmény (2003)
 Kormányközi együttműködési keretegyezmény (2010)
 Gazdasági együttműködési megállapodás (2010)
 Kereskedelmi és Iparkamarák közötti együttműködési megállapodás (2013)
 Kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén szóló 

egyezmény (2014)
 Atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás (2015);
 Egyetértési Megállapodás a kommunikációs és információtechnológia területén történő együttműködésről (2016).
 Légiközlekedési megállapodás (2020)
 Vízügyi együttműködési szándéknyilatkozat (2020)
 Beruházásvédelmi megállapodás – előkészületben

Kereskedelmi kapcsolatok
Export (%) Import (%)

1. Kína 14,3% 1. Kína 14,1%

2. Japán 11,2% 2. Egyesült Arab Emírségek 12,6%

3. India 10% 3. USA 9,7%



4. Ünnepek:
 Állami ünnep: szeptember 23., a 3. Királyság alapításának napja (1932), február 22. (Foundation day)
 Fontos figyelemmel követni a vallási ünnepeket, például a Ramadán, az Eid al-Fitr, a Hajj és az Eid al-Adha időszakát

5. Kiállítások, vásárok, valamint kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja
 Vásárokon, kiállításokon való megjelenés a láthatóság növelése érdekében feltétlenül ajánlott. Néhányjelentősebb szaúdi

vásár és kiállítás:
 FII – Future Investment Forum a szaúdi állami befektetési alap által működtetett háttérintézmény rendezvénye
 The Big 5 Saudi – építőipari kiállítás
 Saudi Health - Szaúd-Arábia legnagyobb egészségügyi, gyógyászati, gyógyszerészeti és életmód szakkiállítása az

Egészségügyi Minisztérium támogatásával
 Saudi Agriculture, Foodex Saudi

 Szaúd-Arábiában is rendkívül fontos a személyes kapcsolat a cégek között, ez az egyik legjobb módja a kapcsolatrendszer
szélesítésének. A személyes jelenlét, valamint üzleti célú látogatások megvalósítása a két ország közötti távolság és az ebből
fakadó költségek ellenére ajánlott. A telefonos kommunikáció preferáltabb, mint az email.

6. Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások
 A Saudi Customs honlapján elérhetőek a legfontosabb tudnivalók, így a tilalom alá eső termékek listája is

https://www.customs.gov.sa/en
 Kiemelendő: alkohol és alkohol tartalmú termékek, sertéshús (beleértbe a mangalica és a vaddisznó), keresztény vallási

jelképek behozatala az országba szigorúan tiltott és szankcionált

7. Bankrendszer, üzleti kockázati faktorok a célországban
 Az országban fejlett, de nem mindenre kiterjedő bankrendszer működik, az ügyintézés folyamata azonban jóval lassabb az

európainál
 A gazdaság megtorpanása miatt az utóbbi években nőtt a fizetésképtelenné váló cégek száma
 A korrupció szintje alacsony, a pénzmosás elleni küzdelem jegyében pedig szoros figyelemmel követik a pénzmozgásokat

Kereskedelmi kapcsolatok



8. Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben, közbeszerzésekben, pályázatokban
 A National Government Procurement Electronic System (Monafasat) naprakész, azonban arab nyelvtudás szükséges hozzá

9. Célországban található partnerszervezetek
 Riyadh Chamber of Commerce and Industry
 Jeddah Chamber of Commerce
 Council of Saudi Chambers (CSC - https://csc.org.sa/?lang=en)
 Saudi Food and Drug Authority (SFDA - https://www.sfda.gov.sa/en)
 Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO - https://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspx)

10. ÜZLETI TANÁCS: Nagyon fontos tudni a szaúdi üzleti magatartásról, hogy bizalomalapú, amely a folyamatosan fenntartott személyes
kapcsolatokon nyugszik, a telefonos, email kapcsolattartás nem elegendő. A szaúdi emberek, üzletemberek a személyes találkozást
nagyon nagyra becsülik és sokszor az írott megállapodásoknál is fontosabb a szóban tett ígéret. A piacra jutásnak elengedhetetlen
feltétele vagy egy saját tulajdonú, Szaúd-Arábiában bejegyzett cég, leányvállalat létrehozása vagy egy, az országban bejegyzett
céggel való együttműködési, képviseleti, disztribútori, ügynöki stb. szerződés megkötése. Ezt sok esetben – különösen nagy értékű
állami tendereken – alapvető részvételi feltételként írják elő, vannak termékek, szolgáltatások, amelyeknél jogilag is kötelező,
másrészt a helyi partnernek a megléte nemcsak jogi értelemben fontos és elengedhetetlen, hanem szigorúan gazdasági
szempontból is előnyös és szükségszerű. Ha bármely magyar vállalkozás sikert szeretne elérni, akkor elengedhetetlen a személyes
jelenlét és a rendszeres látogatások Szaúd-Arábiába, amely sok idő- és energiabefektetést igényel.

Ezeknek a komoly lobby feladatoknak – melyeknek nagy jelentősége van – is meg kell felelnie a helyi partnernek (szolgáltatónak), túl
az egyéb feladatokon (pl. ügyfélfogadás, kapcsolattartás, szerviz, karbantartás, jótállás, stb.). Az engedélyköteles termékek
engedélyezési és forgalomba hozatali eljárásaiban is a helyi partner tud eljárni.

Annak érdekében, hogy a megfelelő partnereket és potenciális lehetőségeket fel tudjuk kutatni elengedhetetlen egy rövid angol és
lehetőség szerint arabnyelvű cég- és termékbemutató brossúra megléte.

Kereskedelmi kapcsolatok



Vízgazdálkodás

Szennyvíz és 
hulladékkezelési 

technológiák

Alternatív és megújuló 
energia

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

ICT

Gáz- és olajipari 
berendezések 

R & D, tudás és
technológia transzfer

Gyógyszerek, gyógyászati 
berendezések, 
gyógyturizmus

Együttműködési lehetőségek



• Kiss Dezső – kereskedelmi tanácsos

• Cím: Al Waha District, Ahmed Al-Tunisi Str. 23 11693, Riyadh
• Email: dezso.kiss@mfa.gov.hu
• Hivatali telefonszám: 00 966 11 454 6707
• Mobil telefonszám: 00 966 53 280 6088
• A Rijádi Nagykövetség akkreditációjába tartozik a Bahreini Királyság és a 

Jemeni Köztársaság külgazdasági tevekénységének ellátása.

Elérhetőségek


