




































Magyarország 
Nagykövetsége, Bangkok

Thai-magyar kereskedelmi 
kapcsolatok

Balla Kamilla
Külgazdasági attasé



• Lakosság: 69 millió fő, középosztály: 52 millió fő
• Vallás: 95% buddhista
• Államforma: alkotmányos monarchia
• GDP/fő: 7.255 USD/fő (2021)
• Hagyományos és nyugati időszámítás
• Újévi ünnepek: nem csak decemberben, de hagyományosan 

áprilisban is (Songkran)
• Hagyományos és nyugati üdvözlési forma 

Thaiföldről általánosságban



Thaiföld gazdasága

• ASEAN 2. legnagyobb gazdasága
• Szabadkereskedelmi egyezmény számos országgal/régióval pl. ASEAN, India, Kína, Ausztrália, 

Chile, Laosz, Új-Zéland, Japán, Peru 
 Tárgyalás alatt: EU (2013-ban indult, 2014-ben a tárgyalások leálltak, majd 2019 után előkészítése 

újraindult)
• ASEAN legnagyobb, világ 11. jármű előállítója, erős autóipari beszállítói bázis
• Elektronikai ipar: ASEAN-ban 3. , világon 13. legnagyobb exportőr



COVID-19 utáni éra

• 2021: 1,6%-os gazdasági növekedés (2020-ban: -6,2%)

• Exportnövekedés (áru: 18,8%; magánfogyasztás: 0,3%; befektetések: 3.4%)

• Mezőgazdaság, halászat: +1,4%; gyártási szektor: +4,9%; nagy-és kiskereskedelem: +1,7%

• Ugyanakkor: szállás- és ételszolgáltatók, közlekedési szektor: -14,4%; tárolási szolgáltatási szektor: 
-2,9%

• Infláció növekedése (2021: 1,2%  2022. május: 7,1%  várhatóan az év második felében 
csökkenhet)

• 2022: 3,2%-os gazdasági növekedés, míg 2023-ban 4,4%

• Turizmus helyreállása (2019: 40 millió  2020: 6 millió  2021: 1 millió  2022: várhatóan 19 
millió)

• Exportnövekedés a gazdasági növekedés motorja

• RCEP szabadkereskedelmi megállapodás



Üzleti környezet Thaiföldön

• World Bank Ease of Doing Business rangsor 21. helyezett (2019: 27.hely)
• Konnektivitás, infrastruktúra (Keleti Gazdasági Folyosó – EEC Digital

Park, 5G)
• 20% vállalati nyereségadó, 15% ha cég nem Thaiföldön működik, de

bevétele onnan származik, 10% a külföldre vitt profit után (remittance tax)
• Minimum alapító tőke a külföldi többségű vállalatoknak: 2-3 millió THB (1

THB~ 11 HUF)
• Külföldi munkavállalónként 2 millió THB alapító tőke, helyi és külföldi

munkavállaló aránya: 4:1 (kivéve BOI által támogatott cégek)
• Madrid jegyzőkönyv: szellemi tulajdonjogok, Thaiföld 2017-től részese
• WTO GPA közbeszerzési egyezmény: Thaiföld nem részese
• Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény Magyarországgal



Thai Befektetési Ügynökség (Board of Investment)

• befektetési ösztönzőket nyújtó kormányzati ügynökség, egyablakos ügyintézés 
cégalapításra, befektetésre, vízumügyintézésre 

Ösztönzők: 

• 100% külföldi tulajdonú cég (nem kedvezményezett iparágakban a külföldiek 
részesedése maximum 49% a thaiföldi vállalatokban)

• Földtulajdonlás lehetősége külföldieknek
• Kedvezményes munkavállalási vízum eljárás külföldi szakértőknek, 

befektetőknek, startup vállalkozóknak (smart visa)
• Gépek után esedékes importvám elengedése
• Vállalati nyereségadó mentesség 10 évig 





Keleti Gazdasági Folyosó (Eastern Economic
Corridor, EEC)

• A Keleti Gazdasági Folyosó projekt a Thailand 4.0 keretein belül indult el, amely eddig példátlan fejlesztési szinteket
céloz meg Thaiföld szociális és fizikai infrastruktúrájában.

• Az EEC Thaiföld 3 keleti tartományára összpontosul, Chachoengsaora, Chonburira és Rayongra.

• 6 megaprojekt: (1.)U-Tapao repülőtér és hozzá kapcsolódó városfejlesztés (smart city) (2.)Három repülőteret
összekötő gyorsvasút kiépítése (3.)Map Ta Phut ipari kikötő fejlesztése (4.)Laem Chabang kikötő fejlesztése (5.) U-
Tapao karbantartó, javító felújító központ létrehozása (6.)Digitális Park létrehozása (EECd)

További gazdasági folyosók tervben: 
Déli, Északkeleti, Északi, Nyugati



Üzleti relevanciával bíró nemzetközi és kétoldalú 
megállapodások

• A Thaiföldi Királyság 2017 augusztus 7-én csatlakozott A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló 
Madridi Jegyzőkönyvhöz

• EU-Thaiföld Szabadkereskedelmi Megállapodás tárgyalása

Magyarország és Thaiföld között létrejött kétoldalú megállapodások: 

• Kettős adóztatás elkerüléséről (1991)

• Befektetésvédelemről (1989)

• Tudományos- és technológiai együttműködéséről (1999) – TéT Munkacsoport felállítása

• Mezőgazdasági együttműködésről (2000) - Mezőgazdasági Munkacsoport felállítása 

• Gazdasági együttműködésről (2004) – Gazdasági Vegyesbizottság felállítása

Kétoldalú szándéknyilatkozatok:

• Vízügyi együttműködésről (2019)

• Thai Kereskedelmi Kamara és az MKIK között (2021)



Magyar szempontból kiemelt 
szektorok

Élelmiszeripar:
• Beszállítói fórumok szervezése – 2021 április és november, Central Food és 

Mall Group  
• Thaifex élelmiszeripari expo – 2023-ban magyar stand
• Import szabályok – Food and Drug Administration (FDA), Department of 

Livestock Development (DLD)
• Tárgyalások DLD-vel afrikai sertéspestis regionalizációs kérelemről
• Kétoldalú megállapodás a madárinfluenza regionalizációról
• Magyarországról Thaiföldre irányuló élelmiszerexport: liba-kacsamáj export

Egészségügy: 
• Egészségturisztikai központ, öregedő 

társadalom
• Tervek: Medical Fair 2022 
• BDMS kórházlánc

Smart city:
• Digitális Jólét Program és Digital 

Economy Promotion Agency
(DEPA) MoU aláírása – 2022. 
április

• Smart City rendezvény



Szépség- és divatipar
• 2020. december: Hunbelievable

Night fashion show
• Igény mutatkozik a természetes 

alapanyagokból készült 
kozmetikumok iránt

• 2021. december: Beauty of 
Hungary rendezvény

Agrárinnováció
• Egyetemközi, szakmai intézmények 

közötti együttműködés ösztönzése 
(Chiang Mai Egyetem, ARDA -
MATE)

• Kereslet a mezőgazdasági IT 
megoldásokra, dróntechnológia

• Terv: tudományos és üzleti 
szakkonferencia

Űripar és kiberbiztonság
• Új, potenciális 

együttműködési terület
• Űrkutatásért felelős 

Főosztály – KKM
• NARIT, GISTDA 

Vízipar
• 2020: Thai-Magyar Vízügyi Irányítóbizottság második 

ülése Bangkokban (2022. április)
• Víztisztító készülék átadása

Magyar szempontból kiemelt 
szektorok II. 



Köszönöm a figyelmet!
Balla Kamilla

Kamilla.Balla@mfa.gov.hu

Magyarország Nagykövetsége, 
Bangkok



Lehetőségek Vietnámban és 
Kambodzsában

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
előadássorozata – 2022. június 22.

Oláh Nikoletta külgazdasági attasé
Magyarország Nagykövetsége, Hanoi 



Vietnámi Szocialista Köztársaság

• Főváros: Hanoi –
Közigazgatási és 
kormányzati központ

• 1975 óta: Vietnámi 
Kommunista Párt

• Népesség: 97,5 millió fő 
(2020)

• Egyik leggyorsabban fejlődő 
délkelet-ázsiai gazdaság



Fontosabb gazdasági mutatók
• GDP- növekedés

• Munkanélküliségi ráta: 2,26%
• Infláció: kb. 4% 2022-ben
• GDP/fő (2020): 2785 USD

2017 2018 2019 2020 2021 2022 est.

6,81% 7,08% 7,02% 2,91% 2.58% 5,5%



Gazdasági és politikai helyzetkép

• Az ország gyors ütemű (éves átlagban 7% körüli) GDP-növekedésének
fenntartásával párhuzamosan a makrogazdasági stabilitás biztosítása. A
kormány elkötelezett a gazdasági reformok elmélyítése és az ország
világgazdaságba történő integrálása iránt. Az ország 2007-es WTO-
csatlakozását követően számos szabadkereskedelmi megállapodást (FTA) írt
alá. Az EU-Vietnám Szabadkereskedelmi Megállapodás (EVFTA) 2020
nyarán lépett hatályba.

• A kormány és a vállalkozások közötti párbeszédben fontos szerepet
játszanak a kamarai érdekképviseleti szervezetek és az ágazati szakmai
szervezetek.



• GDP és inflációs előrejelzések: a Vietnámi Állami Statisztikai Hivatal adatai
szerint a GDP 2019-ben 7,02%-kal, míg 2020-ban – a koronavírus-járvány
gazdasági hatásai ellenére is – 2,91%-kal, 2021-ben pedig 2,58%-kal nőtt.
2022-re a Világbank 5,5%-os gazdasági növekedést prognosztizál. Az
infláció mértéke várhatóan 4% körül alakul.

• Kormányzati szektorális fókusz: autóipar, vegyipar, elektronikai ipar, IKT,
élelmiszeripar, mezőgazdaság, egészségügy, oktatás, környezetvédelem,
energetika.

• Feltételezett jövőbeli húzóágazatok: információs technológia (IKT),
mezőgazdaság és élelmiszeripar, egészségipar, építőipar, autóipar,
elektronikai ipar, megújuló energiák, környezetipar.

Kilátások



• Veszélyek, piacra lépési nehézségek: A vietnámi piacra újonnan belépő
cégek számára nehézségeket jelenthet a sajátos üzleti és munkakultúra,
valamint a vietnámi nyelv ismeretének hiánya, ezért a sikeres üzleti
tevékenység fontos feltétele a megfelelő helyi partner kiválasztása.

• Kormányzati beruházási prioritások: Infrastrukturális fejlesztések, e-
kormányzás, mezőgazdaság, élelmiszeripar, egészségügy, oktatás,
környezetvédelem, energetika.

• COP26 vállalások fenntartható fejlődés, zöldgazdaság

Kilátások



Vízgazdálkodás

Szennyvíz és 
hulladékkezelési 

technológiák

Alternatív és megújuló 
energia

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

ICT

Vegyipar

R & D, tudás és
technológia transzfer

Gyógyszerek, gyógyászati 
berendezések

Együttműködési lehetőségek



Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésében fontos szerepet játszik a
Magyar-Vietnámi Gazdasági Vegyes Bizottság (GVB), amelynek ülése
jellemzően évente kerül megrendezésre. A legutóbbi ülés 2019 november
25-26-án volt Budapesten, a következő ülés megrendezésére várhatóan
2022 októberében kerül sor Hanoiban.

Magas szintű találkozók:
Az elmúlt években rendszeressé váltak a felsőszintű találkozók mind
politikai, mind államiközi szinteken, melynek keretében pártelnöki,
államfői, miniszterelnöki, házelnöki és számos miniszteri szintű látogatásra
került sor kölcsönösen. Emellett gyakorivá váltak a szaktárcák és
intézmények közötti delegációcserék is.

Kereskedelmi kapcsolatok



Kapcsolatfelvétel

A magyar vállalkozások részére az alábbi kapcsolatfelvételi módokat javasoljuk:
• Magyarország Hanoi Nagykövetségén és Ho Si Minh-városi Főkonzulátuson dolgozó

külgazdasági attasék írásbeli megkeresése
• Célzott üzleti tárgyalások szervezése (KGA-k bevonásával) potenciális disztribútorokkal,

importőrökkel stb.
• EU-s és európai kötődésű kamarákkal és ügynökségekkel való kapcsolatfelvétel (pl.

EuroCham Vietnam, EVBN, CEEC)
• Vásárokon és szakkiállításokon való egyéni/kollektív megjelenés (pl. HEPA bevonásával)
• Vietnami üzleti eseményeken, rendezvényeken, delegációkban (üzleti fórumok, road-

show-k, szemináriumok, felsőszintű látogatások stb. ) való részvétel
• Vietnámi Kereskedelmi és Iparkamarával való közvetlen kapcsolatfelvétel



Releváns szervezetek

• Vietnámi Kereskedelmi és Iparkamara (VCCI: http://vcci.com.vn/)
• Vietnámi Kereskedelmi és Promóciós Ügynökség (Vietrade:

http://www.vietrade.gov.vn/)
• Európai Kereskedelmi Kamara Vietnámi Képviselete (EuroCham Vietnam:

https://www.eurochamvn.org/)
• Közép-Kelet-Európai Kereskedelmi Kamara (CEEC: http://ceecvn.org/)
• Európai–Vietnámi Üzleti Networking szövetsége (EVBN: https://evbn.org/)



• Holdújév: A leghosszabb vietnámi ünnep, időpontja minden évben az aktuális 
Holdnaptárhoz igazodik. Jellemzően január-februári időszakban. Az üzleti élet 
jellemzően március elején indul újra.

• Április 30.: Felszabadulás/ Vietnám újra egyesítésének évfordulója
• „Szellem hónap”: Jellemzően minden év augusztusától egészen szeptember 

elejéig tartó időszak, sok vietnámi üzletember ebben az időszakban nem köt 
üzletet, a jelentősebb döntéseket elhalasztja. A szellemhónap egyes 
beruházások időpontjára is hatással van, az említett időszakban az építőipari 
projektek többsége is leállhat átmenetileg. 

• Szeptember 2.: Függetlenség napja

Az üzleti tárgyalásokat és üzletkötést befolyásoló 
ünnepek és időpontok



Üzleti kultúra

• A személyes kapcsolatok kiemelt jelentőségűek
• A partner bizalmának elnyerése rendszerint hosszú és kitartó munka
• A tárgyalások során a vietnámi partner rendszerint nem szeret 

egyértelműen elutasító lenni
• Ajándékozás
• Az „arc” fogalma 
• Névjegykártyák

Kereskedelmi kapcsolatok



Covid-19 világjárvány
• A vietnámi járványkezelést világszinten elismerték, mely növelte a befektetői

bizalmat
• Az ország 2020. március 22. és 2022. március 15. között „zárva” volt, mely óriási

kiesést okozott pl. a turisztikai és légügyi szektorban
• A rendkívül szigorú közösségi távolságtartási szabályok, időszakos lezárások

következtében termelési, ellátási és logisztikai problémák is kialakultak
• „Új norma” – együtt élni a vírussal, közben talpra állítani a gazdaságot
• Hagyományos kapcsolatépítés videokonferenciák, online tér
• COVID-19 és USA-Kína kereskedelmi háború: Vietnám mint a globális ellátási

lánc feltörekvő, fontos eleme



Kambodzsa

• Főváros: Phnom Penh 

• Népesség: 16,5 millió fő (2019)

• A délkelet-ázsiai régió egyik 
legszegényebb országa

• 7% körüli gazdasági növekedés, de a 
COVID–19 járvány miatt 29%-os
visszaesés 2020-ban

• Húzóágazat: textilipar, turizmus



1. GDP és infláció előrejelzés: a Világbank adatai szerint a GDP 2019-ben 7,05%-kal
nőtt, míg 2020-ban a pandémia hatásai miatt -3,1%-os visszaesést könyvelhettek
el. 2021-ben 3% volt a gazdasági növekedés, 2021-re pedig 4,5%-os bővülést
prognosztizálnak, az infláció várhatóan 4% körül alakul.

2. Kormányzati szektorális fókusz: turizmus, textilipar, infrastruktúra-fejlesztés, 
mezőgazdaság

3. Feltételezett jövőbeli húzóágazatok: mezőgazdaság, építőipar
4. Veszélyek, piacra lépési nehézségek: Kambodzsa a Világbank Doing Business

indexének 144. helyén áll. A piacra lépést a nyelvi akadályok mellett az
bürokratikus és adminisztrációs akadályok, az infrastruktúra hiányosságai,
valamint a szabályozási környezet gyakori változásai is nehezítik.

5. Adókörnyezet rövid bemutatása: az áfa 10%, a társasági adó mértéke 20%. 
6. Kormányzati beruházási prioritások: infrastruktúra-fejlesztés, mezőgazdaság

Kilátások



Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk 
A Magyar-Kambodzsai Gazdasági Vegyes Bizottság első ülésére 2021. január 
20-21-én került sor. A relációban rendszeresek a felsőszintű találkozók.

Legfontosabb ünnepek: 

Khmer Újév (3 napos ünnep, mely április 13-án vagy 14-én kezdődik),
felszabadulás ünnepe (november 9) és Vízfesztivál (3 napos ünnep, október
vége-november eleje)

A piacra lépési nehézségek közé tartozik a nyelvi akadályok mellett a bürokrácia, a
bonyolult, gyakran változó szabályozások, illetve az egyes engedélyek
beszerzésének időigényessége. A szerződéses követelések érvényesítése gyakran
akadályokba ütközik. Emellett az infrastruktúra hiányosságai is nehezítik a
vállalatok munkáját.
Az együttműködés, piacra lépés leghatékonyabban a megfelelő helyi
partner/disztribútor bevonásával valósítható meg.

Kereskedelmi kapcsolatok, üzleti kültúra



• A személyes kapcsolatok általában többet számítanak az üzletkötésben, mint 
az ajánlat objektív elemei. A partner bizalmának elnyerése kiemelt fontosságú, 
gyakran időigényes.

• Hagyományosan összeillesztett tenyérrel és meghajlással illik köszönteni a 
partnert, de nyugati emberek esetében a kézfogás is elfogadott. 

• Az „arc” a tekintélyhez hasonló fogalom a khmer kultúrában. Az üzleti tárgyalás 
során ügyelni kell rá, hogy „arcot szerezzünk”, vagyis kivívjuk a partnerek 
tiszteletét. Ha valaki nyilvánosan kritizálja kollégáját, vagy visszautasít egy 
vacsorameghívást, azzal súlyosan megsérti a másikat, és így mindketten 
veszítenek az „arcukból”. Az „arc” megtartásának része a mosoly, pozitív attitűd 
és a negatív érzelmek kontrollja, mely megtévesztő lehet a kultúrában kevésbé 
jártas partnerek számára.

• A tárgyalópartnerek, üzleti partnerek között elterjedt szokás az ajándékozás, 
tárgyak átadásánál mindkét kezet illendő használni.

• A hierarchia, szenioritás iránit érzékenység és tisztelet jellemző. 



Célországban található partnerszervezetek:
• Európai Kereskedelmi Kamara Kambodzsai Képviselete (Eurocham

Cambodia https://www.eurocham-cambodia.org/ )
• Kambodzsai Kereskedelmi Kamara (https://www.ccc.org.kh/)

Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja: 
• Magyarország Hanoi Nagykövetségének és Phnom Penh-i Irodájának írásbeli

megkeresése
• Célzott üzleti tárgyalások szervezése (KGA bevonásával) potenciális

disztribútorokkal, importőrökkel stb.
• Kambodzsai Kereskedelmi Kamarával, Eurochammel való közvetlen

kapcsolatfelvétel



Vízgazdálkodás

Infratruktúra-fejlesztés

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

Építőipar

Gyógyszerek, 
gyógyászati 

berendezések

Szennyvíz és 
hulladékkezelési 

technológiák

Együttműködési lehetőségek



Oláh Nikoletta
Cím: Hanoi Lake View building, 28 Thanh
Nien, Tay Ho, Hanoi, Vietnam
Email: Nikoletta.Olah@mfa.gov.hu
Hivatali telefonszám: 00 84 437 715 714
Mobil telefonszám: 00 84 398 712 247

Major Ildikó
Cím: 21st Floor, LIM Tower, 9-11 Ton Duc
Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, 
Ho Chi Minh, Vietnam
Email: szabob@mfa.gov.hu
Hivatali telefonszám: 00 84 283 622 1001
Mobil telefonszám: 000 84 798 821 06


