Szaúd-Arábia
– Üzletkötés és vállalatalapítás – tudnivalók magyar
vállalkozók számára –
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Alapadatok

Hivatalos név: Szaúd-Arábiai Királyság
Főváros

Rijád

Államforma

abszolút monarchia

Kormányzat

A hatalom férfiágon öröklődik a Szaúd dinasztiában, a jelenlegi
király Abdullah bin Abdul Aziz

Pénznem

szaúdi riál (SAR, SR) 1 riál = 100 hallalah (értéke a dollárhoz van
rögzítve, 1 USD=3,75 SAR)

Hivatalos nyelv

arab

Területe

2 149 690 km²

Lakossága

27 752 316 (becslés, 2015)

Éves népességszaporulat

1,46% (becslés, 2015)

Időeltolódás

GMT + 4 óra

Etnikai megoszlás

arab (90%), afro-ázsiai (10%)

Vallások

iszlám (100%, ebből 93% szunnita, 7% siíta), egyéb (keleti ortodox,
keresztény, római katolikus, zsidó, hindu, buddhista, szikh)
(becslés, 2012)

Nemzeti ünnep

szeptember 23. (a királyság egyesítésének évfordulója)

Forrás: http://hipa.hu/Region/Saudi%20Arabia/Info
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html

Szaúd-Arábia Nyugat-Ázsia legnagyobb arab állama, amely a világ második legnagyobb
olajtartalékával rendelkezik.

1. Történelmi áttekintés
Bár az Arab-félsziget 15.000 évvel ezelőtt is lakott volt, a kíméletlen sivatagi klíma miatt
főleg nomád törzsek éltek itt, és csak néhány kereskedőváros (pl. Mekka és Medina) jött
létre területén.
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571 körül született meg Mekkában Mohamed, az iszlám vallás legfőbb prófétája. A 7.
század elején Mohamed egyesítette a félsziget törzseit és közös iszlám államigazgatást
hozott létre. 632-es halálát követően utódai gyors ütemben hódítottak meg újabb és újabb
területeket. Ahogy egyre fejlettebb területek kerültek muszlim uralom alá, Arábia
fokozatosan elvesztette politikai vezető szerepét. A 10. századtól Mekka és Medina névleg
Mekka serifjének uralma alatt állt, a gyakorlatban azonban visszatért a hagyományos
törzsi irányítás.
A Szaúd család eredete 1744-re vezethető vissza. Ekkor egyesítette erőit Mohamed ibn
Szaúd, Diriyah város uralkodója Muhammad ibn Abd-al-Wahhab vallási vezetővel. Az
így létrejött szövetség képezi az alapját a mai dinasztiának, amely Szaúd-Arábiát irányítja.
Az alapítást követő 150 év a Szaúd dinasztia számára hullámzó sikereket hozott, amint a
Szaúd uralkodók Egyiptommal, az Oszmán Birodalommal és más helyi dinasztiákkal
versengtek a félsziget feletti uralomért.
A 20. század elején a félsziget nagy része az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt állt, az
oszmán uralom az I. világháborút követően ért véget. 1913-ban kezdett különböző
területeket meghódítani Abdul Aziz Ibn Szaúd. 1925-ben Hidzsász, egy évvel később
Nedzs királyává nyilvánította magát. 1932-ben egyesítették a két királyságot Szaúd-Arábia
néven, melynek első királya Ibn Szaúd lett. 1938-ban fedezték fel az ország óriási kőolajkészleteit. A kitermelés 1946-ban indult meg. 1973-ban Szaúd-Arábia más arab államokkal
együtt felfüggesztette az olaj-exportot az Izraelt támogató nyugati államok felé, mely az
olajválsághoz vezetett. 1976-ra Szaúd-Arábia a világ legnagyobb olaj-kitermelője lett és a
kőolaj azóta is Szaúd-Arábia nemzetközi befolyásának az alapja. (Forrás:
http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia#History,
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Saudi_Arabia,
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sza%C3%BAd-Ar%C3%A1bia#T.C3.B6rt.C3.A9nelem)
2. További hasznos információk angol nyelven
Az ország politikájáról:
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Saudi_Arabia
Freedom House: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2012/saudi-arabia
Szaúd-Arábia nagykövetségének weboldala:
http://www.saudiembassy.net/about/country-information/government/
Yale Egyetem Jogi Karának weboldala:
http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asw/saudiarabia/saudi_constitution.pdf
A BBC weboldala: http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14702705
Az ország földrajzáról:
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Saudi_Arabia
Princeton Egyetem weboldala:
http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Geography_of_Saudi_Arabia.ht
ml
Online Világatlasz: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/sa.htm
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About.com, földrajzi tájékoztató:
http://geography.about.com/library/cia/blcsaudiarabia.htm
Az ország történelméről:
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Saudi_Arabia
Szaúd-Arábia nagykövetségének weboldala:
http://www.saudiembassy.net/about/country-information/history.aspx
Lonelyplanet.com, online utazási információk a világ összes országáról:
http://www.lonelyplanet.com/saudi-arabia/history
Szaúd-Arábiai királyság weboldala:
http://www.info.gov.sa/portals/kingdom/KingdomHistory.html
Michigani Állami Egyetem weboldala, információk Szaúd-Arábiáról:
http://globaledge.msu.edu/countries/saudi-arabia/history

Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok
Legfontosabb indikátorok
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GDP (milliárd
USD)*

315,6

356,6

384,9

476,3

376,7

450,8

576,8

734

745,3

753,8

681,2

Egy főre jutó GDP
(USD)*

13303

14855

16049

19714

16013

19327

24116

25946

25852

24406

20813****

Egy főre jutó GNI
(USD)*

12460

14180

15930

18640

16260

19636

21210

24660

26200

25140

n.a.

GDP növekedési
üteme (%, év/év)*

5,6

3,2

2,0

4,2

0,1

4,6

6,8

5,1

4

3.6

3,3

Ipari termelés
növekedési üteme
(%)*

7.1

3.4

2.5

6.0

-2.6

6.2

11.0

5.3

0,2.

2,7

n.a.

Infláció (fogyasztói
árak, %)*

0,7

2,2

4,2

9,9

5.1

5.3

5.8

2.9

3.5

2,7

2,2

Exportvolumen
(milliárd USD)*

127.4

126.3

126.9

126.2

115.3

122.3

133.2

139.5

142,9.

145,7

n.a.

HDI (Emberi
Fejlettségi Index)**

0,748

0,751

0,756

0,762

0,767

0,777

0,780

GCI (Globális
Versenyképességi
Index)***

n.a.

n.a.

4,6; 35. 4,7; 27. 4,8; 28. 5,0; 21.
hely
hely
hely
hely
131
134
133
139
ország- ország- ország- országból
ból
ból
ból

0,782;
0,836;
0,284
57. hely 34. hely 39. hely

5,2; 17. 5,2; 18. 5,1; 20.
hely
hely
hely
142
144
148
ország- ország- országból
ból
ból

n.a.

5.1, 24. hely 144
országból

Forrás: *http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia
** http://hdr.undp.org/en/statistics/, kategória: „nagyon magas”
*** http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
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****https://knoema.com/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2015-data-and-charts

2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Legfontosabb exportpartnerek

USA (14,2%), Kína (13,6%), Japán (13,6%), Dél-Korea (9,9%), India
(8,2%), Szingapúr (4,3%) (2012)

Legfontosabb exporttermékek

kőolaj és kőolaj-termékek

Importvolumen

147 milliárd USD (2013, becslés)

Legfontosabb importpartnerek

Kína (13,5%), USA (13,2%), Dél-Korea (6,6%), Németország (6,5%),
India (6,3%), Japán (6,0%) (2012)

Legfontosabb importtermékek

gépek és berendezések, élelmiszerek, vegyszerek, gépjárművek,
textilek

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html

3. Gazdasági helyzet
Szaúd-Arábia gazdasága olaj alapú, a fő gazdasági tevékenységek a királyi dinasztia
irányítása alatt állnak. A világ összes olajtartalékának körülbelül 17%-a az ország területén
található, a kőolajból származik a GDP 45%-a, az állami bevételek 85%-a és az
exportbevételek 95%-a. Szaúd-Arábia vezető szerepet tölt be az OPEC-ben (Kőolajexportáló Országok Nemzetközi Szervezete).
Az elmúlt évtized pénzügyi válság kedvezőtlen hatásai Szaúd-Arábiában csak korlátozott
mértékben érvényesültek. A szaúdi gazdaság egészséges alapjai – a kőolaj akkori magas
világpiaci árának köszönhetően – valamint védett pénzügyi rendszere kellő biztosítékot
nyújtottak a kedvezőtlen nemzetközi folyamatok kivédéséhez és azok ellenőrzés alatt
tartásához. A közvetlen kormányzati beavatkozás azonban így is elkerülhetetlen volt.
2008. novemberben a kormány egy mintegy 400 milliárd dolláros gazdaságélénkítő
csomag elfogadásáról döntött, amelynek megvalósítása 2013-ban fejeződött be.
Az ország 2014-es GDP-je 3,5%-os növekedést mutatott. A 2015-ös évet a GDP 2,5%-os
növekedésével zárta, ugyanakkor az elemzők 2016-ra jelentős visszaesést
prognosztizálnak az év eleji 30 USD körüli olajárak tartóssá válásával. Elemzők a
költségvetési deficit emelkedésére látnak esélyt, ennek következtében elkerülhetetlenné
válik a szaúdi jegybanki (SAMA) tartalékok részbeni felhasználása, illetve nem kizárt
egyes megaprojektek elhalasztása, átgondolása. A munkanélküliség aránya 2014-ben
5,5% volt, mely adat csupán a munkaképes férfi lakosságot vizsgálja. A nők körében a
hivatalos szaúdi statisztikák 34%-os munkanélküliséget mutattak ki 2013-ban. Az infláció
mértéke 2014-ben 2,6%-os, 2015-ben 1,9% volt. A hivatalos statisztikákat a régióban
azonban érdemes fenntartásokkal kezelni.
A szaúdi gazdaságpolitika központi eleme a gazdaság további diverzifikálása, amit a
kőolaj árának világpiaci csökkenése különösen indokol. Jóllehet az olajárcsökkenésig
felhalmozott 736 milliárd dollár tartalékával (mely azonban komoly tempóban csökkent
is jelenleg) a Királyság várhatóan – a magas költségvetési, beruházási kiadások mellett is –
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komolyabb megrázkódtatás nélkül átvészeli az utóbbi időszak árzuhanásait. Az olajár
változása azonban ismét rávilágított a szénhidrogén-exporton alapuló gazdaság
sérülékenységeire is. A Királyság az olajpiacok megtartásában és bővítésében érdekelt,
így olajpolitikája a jövőben sem lesz árközpontú. A 2014-es 5,7% után 4,9%-kal növekedtek
a nem olajiparhoz köthető szektorok. 2014-ben különösen jól teljesített az építőipar (8,1%),
valamint a közlekedési és kommunikációs szektor (7,2%).
Komoly problémát jelent az évente 8-10 százalékkal növekvő energia-, és az emberi
fogyasztásra alkalmas vízigény kielégítése, amelyre az SEC (a szaúdi villamos művek) a
következő tíz évben 60 milliárd USD-t tervez költeni. Ehhez hasonló nagyságrendet
képviselnek a közlekedési és vasútipari (pl. a dzsidai reptér fejlesztése, a rijádi metró- és
busztender, a Mekkát és Medinát összekötő „Haramein Railway”), valamint a kikötőfejlesztési és lakásépítési projektek. A kormányzat bátorítja a tudásalapú gazdaság
kialakítása céljából létrehozott vegyesvállalatokat, illetve szövetségeket a szaúdi állami
vállalatok és a technológiailag fejlett külföldi cégek, intézetek, illetve egyéb tudásbázisok
között.
A szaúdi gazdaság dinamizálásában fontos szerepük van az állami beruházásoknak,
amelyek hatalmas infrastrukturális fejlesztésekben, és egyéb gigantikus projektek
megvalósításában öltenek testet. Ezek a projektek a külföldi működő tőkének az országba
vonzását is célozzák. A következő tíz év alatt a tervek szerint 88 milliárd USD-t fognak
vízügyi, csatornaépítési, elektromoshálózat-fejlesztési beruházásokra költeni. Évekkel
ezelőtt a szaúdi kormány hat városépítési projektbe kezdett. Ezek az ún. „Economic City”-k
2020-ra a tervek szerint 150 milliárd dollárral fognak hozzájárulni a nemzeti
össztermékhez, és mintegy 1,3 millió embernek adnak majd munkát. (Lásd bővebben:
http://www.oecd.org/mena/investment/38906206.pdf)
Hasonló,
ambiciózus
tervek
megvalósítása van folyamatban az oktatás és az egészségügy terén is, jelenleg nyolc új
egyetemet
építenek
országszerte.
(Forrás,
további
hasznos
információk:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html,
http://hipa.hu/Region/Saudi%20Arabia/Info)
4. További hasznos információk magyar nyelven
-

Business Hungary országismertető:
http://businesshungary.gov.hu/orszagismerteto?orszagismerteto-szaud-arabia
Magyar Nemzeti Kereskedőház: http://kereskedohaz.hu/
5. További hasznos gazdasági információk angol nyelven
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SAU
Versenyképességi Index:
http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-data-platform/
A Világbank adatbázisa: http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia
Szaúd-Arábia központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://www.cdsi.gov.sa/english/
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Gazdaságtörténet: http://globaledge.msu.edu/countries/saudi-arabia/economy
Az ENSZ adatai: http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Saudi%20Arabia
EU
Market
Access
Database:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/index_en.htm

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
-

-

-

-

Magyarország a Szaúd-Arábiai Királysággal az 1970-es évek második felétől
kezdeményezte az államközi kapcsolatok felvételét. A két ország között már korábban is
léteztek kereskedelmi kontaktusok.
2000 májusában a szaúdi fél a kétoldalú kapcsolatok átfogó jogi kereteit megteremtő, ún.
keretegyezmény megkötését kezdeményezte. A tervezet parafálása 2005 szeptemberében
történt meg. A megállapodás aláírására Dr. Nizar Bin Obeid Madani szaúdi külügyi
államminiszter magyarországi látogatása alkalmával, 2010. október 5-én került sor.
2010 októberében hivatalos látogatást tett hazánkban Nizar bin Obeid Madani, szaúdi
külügyi államminiszter;
2011 júniusában Dr. Becsey Zsolt, az NGM államtitkára vezetésével üzletember-delegáció
látogatott a Királyságba;
2011 októberében Orbán Viktor miniszterelnök (2001 után második alkalommal) látogatott
a Szaúd-Arábiai Királyságba. Útjára elkísérte a külügyminiszter, valamint a
nemzetgazdasági és vidékfejlesztési miniszter. A delegáció tagja volt a
miniszterelnökséget vezető államtitkár és Szócska Miklós egészségügyért felelős
államtitkár is;
2012. február 24-26. között Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke látogatott Rijádba, a
G-20 országok házelnökeinek találkozója alkalmából;
2012. március 19-21. között Kovács Pál, az NFM energetikáért felelős államtitkára
látogatott a Szaúd-Arábiai Királyságba;
2012. május 1-4. között Budapestre látogatott Fahad bin Abdulrahman Balghunaim szaúdi
mezőgazdasági miniszter;
2012. május 3-6. között Budapestre látogatott Abdullah Al Hussayen szaúdi víz-és
villamosenergia-ügyi miniszter;
2012. szeptember 10-13 között Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár látogatott
delegáció élén Rijadba, és folytatott megbeszélést szaúdi partnerével;
2012. november 4-9. között, delegáció élén Magyarországra látogatott Dr. Abdullah bin
Mohammed bin Ibrahim Al-Sheikh, a szaúdi Súra Tanács elnöke.
Arab-Magyar Üzleti Fórum (2012. november 12-13.)
2012. november 17-21. között Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke vezetésével 47 fős üzletember-delegáció látogatott Dzsiddába és Rijádba.
2013. február 5-8. között delegáció élén Dr. Khalid Al-Anghary szaúdi felsőoktatási
miniszter hivatalos látogatást tett Magyarországon.
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-

-

-

-

-

-

-

2013. április 13-16. között Omar Bahlawia, a Szaúdi Kereskedelmi és Iparkamarák
Tanácsának főtitkára üzleti delegáció élén Magyarországra látogatott. Az MKIK által
szervezett esemény keretei között aláírásra került a Magyar-Szaúdi Üzleti Tanács
felállítására vonatkozó MoU is.
2013. november 6. A Magyar-Szaúdi Üzleti tanács megtartotta az alakuló ülését.
2014. március 23-25. között a Nemzeti Külgazdasági Hivatal II. Magyar-Arab Fórum
címmel nagyszabású rendezvényt szervezett Rijádban Orbán Viktor miniszterelnök
részvételével. A fórumon több intézményközi és céges megállapodás aláírására is sor
került. A Rijádban megrendezett II. Magyar - Arab Üzleti Fórumon 94 hazai cég vett részt,
hazánk összesen 41 befektetési lehetőséget, valamint több mint száz exportképes magyar
terméket kínált az arab üzletembereknek.
A II. Magyar-Arab Fórummal párhuzamosan, 2014. március 23-án megalakult az MKIK és
a Szaúdi Kamarák Tanácsa által létrehozott Szaúdi-Magyar Közös Üzleti Tanács. A közös
üzleti tanács ülésének célja a két szervezet közötti kapcsolatfelvétel és a jövőbeli
együttműködési lehetőségek feltárása volt.
2014. május 21-23. Magyar-Szaúdi Kormányközi Vegyesbizottság ülésére került sor
Budapesten.
2014 májusában sor került a Magyar-Szaúdi Gazdasági Együttműködési Kormányközi
Vegyes Bizottság (KKVB) alakuló ülésére, Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági
államtitkár társelnökletével.
2015 januárjában Orbán Viktor részt vett az elhunyt Abdullah király hivatalos
búcsúztatóján.
2015. február 23-24. között Kövér László folytatott hivatalos tárgyalásokat Rijádban.
2015. április 29-30-án Abdulrahman A. Mazi, a Szaúdi-Magyar Üzleti Tanács elnökének
vezetésével 31 fős üzleti delegáció látogatott Budapestre. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2015. április 29-én magyar-szaúdi üzleti fórumot szervezett. A rendezvényt
követően, melyen közel 100 fő vett részt, szektoronkénti bontásban kétszer fél napos
üzleti programokra került sor.
2015. május 31 - június 2. között Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős
államtitkár folytatott konzultációkat Rijádban.
2015. október 18-19. között Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter úr Rijádban aláírta
az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodást.
A Szaúd-arábiai Magyar Nemzeti Kereskedőház felállításáról tárgyalásokat folytat az
MNKH.
Fontosabb egyezmények
Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény (2003)
Együttműködési Keretegyezmény (2010)
Sport- és ifjúságügyi egyetértési nyilatkozat (2000, 2012)
King Abdulaziz Tudományos és Technológiai Központ (KACST) és a Nemzeti
Innovációs Hivatal (NIH) közötti Együttműködési Megállapodás (2014)
Kettős Adóztatás Elkerüléséről Szóló Megállapodás, DTA (2014)
Atomenergia békés célú felhasználásáról szóló kormányközi együttműködési
megállapodás (2015)
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Forrás, további hasznos információk: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/SzaudArabia/hu/bilateralis/szaud_arabia/pol_kapcs.htm)
2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
-

-

-

-

-

Szaúd-Arábia Magyarország második legjelentősebb kereskedelmi partnere az arab
világban. A magyar export Szaúd-Arábiába 2008 végéig dinamikusan fejlődött (2008-ban
351 millió USD-t tett ki). 2009-ben az export fellendítésében mindaddig kiemelkedően
fontos szerepet játszó híradástechnikai termékek (Nokia) gyártásának áthelyeződése
Magyarországról Kínába visszavetette a kivitelt, így az 2009-ben csupán 187 millió USD-t
ért el. Külkereskedelmi forgalmunk továbbra is túlnyomó részt magyar exportból áll, így
az áruforgalom mérlege számunkra rendkívül kedvező.
(Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/SzaudArabia/hu/bilateralis/szaud_arabia/gazd_kapcs.htm)
2015-re az export 161 millió EUR-ra nőtt, melynek nagy részét (60%-át) a gépek és
szállítóeszközök tették ki, ezen kívül fontos szerepe volt még a feldolgozott termékeknek
(29%) és az élelmiszer- és dohánytermékeknek (10%). A Szaúd-Arábiából származó
magyar import gyakorlatilag elhanyagolható, értéke 2015-ben alig haladta meg a 1 millió
eurót.
(Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp)
Szaúdi tőkebefektetések (néhány tízmillió USD értékben) elsősorban intézményi formában
kerestek hazánkba utat, jóllehet a működőtőke is megjelent a Four Seasons szállodalánc
magyarországi szállodájában szerzett részesedés formájában.
(Forrás: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/SzaudArabia/hu/bilateralis/szaud_arabia/gazd_kapcs.htm)
Az olajexportra épülő gazdaság, valamint a mezőgazdasági termeléshez szükséges
természeti adottságok hiánya és a gyártói szektor fejletlensége miatt Szaúd-Arábia
gyakorlatilag mindenből behozatalra szorul, a belső fogyasztást intenzív importtal
kényszerül kielégíteni. Ennek köszönhetően kiemelt lehetőségeket rejtenek az alábbi
szektorok a magyar export szempontjából: olajipari berendezések és szolgáltatások,
informatikai szolgáltatások, élelmiszerkereskedelem (sajtok, fagyasztott és feldolgozott
élelmiszerek), egészségügyi műszerek
és berendezések, környezetbarát és
környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák, turizmus (gyógyturizmus). (Forrás,
további hasznos információk: http://hipa.hu/Region/Saudi%20Arabia/Info)
Az ország alapvető célja nem a tőke becsalogatása, hanem technológiák átvétele,
szakemberek képzése és munkahelyteremtés a magasabb szakértelmet igénylő
ágazatokban, hozzájárulva a diverzifikációhoz és az infrastruktúra fejlesztéséhez. Helyi
vállalkozást csak helyi partnerrel közösen lehet indítani. Magyar cégeknek elsősorban az
olajipar, a környezetvédelem, a vízkezelés, az ICT, a megújuló energiák, az oktatás,
valamint a mezőgazdasági technológiák terén lehet esélye helyi partnerrel történő
együttműködésre. (Forrás: http://hipa.hu/Region/Saudi%20Arabia/Info)

A magyar-szaúd-arábiai külkereskedelem áruszerkezete (M EUR)
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Megnevezés

Kivitel
2012

Összesen 199,433
Élelmiszer,
dohány

ital,

2013
116,566

Behozatal

2014

2015

2012

121,654 161,636 1,648
16,557 0,002

Egyenleg

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

14,269

50,337

1,228

197,785

102,297

71,316

160,41

0,023

0,003

0,001

17,698

15,259

17,252

16,555

0,029

0,17

0,098

0,043

n.a.

n.a.

-48,121

0,029

17,701

15,282

17,255

Nyersanyagok

0,029

0,173

0,098

0,101

0

0,002

0,001

0,058

Energiahordozók

0,035

0,004

0,06

0,029

n.a.

n.a.

48,181

n.a.

Feldolgozott
termékek

34,555

37,625

39,175

48,282 0,223

4,617

1,991

0,948

34,332

33,008

37,184

47,334

Gépek,
gépi
147,114
berendezések

63,483

65,067

96,667 1,423

9,627

0,163

0,221

145,691

53,856

64,904

96,446

Forrás: KSH

2.1. A Magyar-Szaúdi Üzleti Tanács közreműködése a hazai vállalkozások szaúdi
partnerekkel történő kapcsolatépítésében
-

-

-

-

-

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a szaúdi kamarákkal aláírt megállapodás alapján
megalakította a Magyar-Szaúdi Üzleti Tanácsot. Az üzleti tanács fontos fórummá vált az
arab országok felé nyitni szándékozó magyar cégek számára.
A Tanács létrehozásának köszönhetően Magyarországra kiemelt figyelmet fordítanak a
szaúdi kamarán belül, és több üzleti program is megvalósíthatóvá vált a hozzárendelt
pénzügyi háttérnek köszönhetően.
A Tanács alakuló ülésére magyar oldalról 2013. november 6-án került sor Budapesten.
A II. Magyar-Arab Fórummal párhuzamosan, 2014. március 23-án megalakult az MKIK és
a Szaúdi Kamarák Tanácsa által létrehozott Szaúdi-Magyar Közös Üzleti Tanács. A közös
üzleti tanács ülésének célja a két szervezet közötti kapcsolatfelvétel és a jövőbeli
együttműködési lehetőségek feltárása volt.
2015. április 29-30-án Abdulrahman A. Mazi, a Szaúdi-Magyar Üzleti Tanács elnökének
vezetésével 31 fős üzleti delegáció látogatott Budapestre. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2015. április 29-én magyar-szaúdi üzleti fórumot szervezett Budapesten. A
rendezvényt követően, melyen közel 100 fő vett részt, szektoronkénti bontásban kétszer
fél napos üzleti programokra került sor.
A Tanács nyitott az új tagok felvételére. Bővebb információt a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozatának titkáránál kaphat.
(Elérhetőségek: http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/elerhetosegunk_3-2592)
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2.2 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika
Tagozatának szerepe a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében
-

-

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Közel-Kelet és Észak-Afrika
Tagozata
(http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/kozel-kelet-es-eszakafrika-tagozat-2534) 1999-es megalakulása óta segíti az arab térség iránt érdeklődő
vállalatok tevékenységét és kimagasló szerepet játszik a két ország gazdasági
kapcsolatainak fejlesztésében. A Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozat fő törekvése,
hogy a térség súlya a magyar külgazdasági stratégiában megfelelő figyelmet
kapjon. Ennek érdekében lobbi-tevékenységet folytat az államigazgatás irányában,
illetve lehetőséget biztosít a tagvállalatoknak a közvetlen vállalati kapcsolatok
fejlesztésére.
Tagvállalatai számára a Tagozat különböző területeken igyekszik segítséget nyújtani. A
legfontosabb feladat az üzleti lehetőségek bővítése: ennek érdekében üzletembertalálkozókat, tájékoztató fórumokat szervez, és igyekszik információkkal segíteni a
cégeket.
Szaúd-Arábia társadalmában jellemző az állami kapcsolatok kiemelt súlya és a személyes
kapcsolatok nagy jelentősége. A tagozat vezetői ezen kapcsolatok erősítése érdekében
állami delegációk tagjaiként és szervezett üzleti útjaikon is a lehető legszélesebb
kapcsolatrendszer kiépítésén, fenntartásán dolgoznak.
3. Idegenforgalmi kapcsolatok

-

-

-

Mivel Szaúd-Arábiába egyéni turistavízumot nem adnak ki, ezért Magyarországról csak
üzleti céllal lehetséges beutazni, illetve szervezett csoportos utazásokra van lehetőség.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia)
A Magyarországra irányuló szaúdi turizmus nem jelentős, a magyar fél a kedvező
szállodai beruházási lehetőségek mellett Budapestet, a termálvizeket, a divatot, a minőségi
szolgáltatásokat, a vadászatot és a konferenciaturizmust tartja Magyarország fő
vonzerejének.
(Forrás: http://hipa.hu/hu/Content.aspx?ContentID=3441523c-caa6-4dfa-851c98713e590d20)
2013-ban körülbelül 300 szaúdi diák tanult Magyarországon, de ez a szám növekedhet a
jövőben a szaúdi király ösztöndíjprogramjának keretében, illetve a 2013-ban aláírt
együttműködési szándéknyilatkozat nyomán.
(Forrás: http://hvg.hu/itthon/20130207_Megotszorozne_a_kormany_a_szaudi_egyetemi)

Jogi, szabályozási környezet
Szaúd-Arábiában iszlám jogrendszer van érvényben, de bizonyos elemei a francia és
egyiptomi jogon alapulnak. Az alábbiakban néhány jellegzetes üzleti szempont alapján
csoportosítva közöljük a vonatkozó szabályozási jellemzőket.
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1. Szaúd-Arábiából Magyarországra történő behozatal (import) szabályozása
Szaúd-Arábiában nincs forgalmi adó, vagy egyéb fogyasztási adó. Az exportra nincs külön
kivetett adó.
Az adózásról bővebben az alábbi linkeken olvashat (angol nyelven):
KPMG weboldala:
http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/thinking-beyondborders/documents/saudi-arabia.pdf
2. Magyarországról Szaúd-Arábiába irányuló kivitel (export) szabályozása
-

-

-

Szaúd-Arábiában az importra nincs külön kivetett adó. A vámok általában 5% körüliek, de
bizonyos termékek vámmentesek, míg más termékeket akár 50%-os vám is terhelhet. A
következő oldalon termékenként megtekinthetőek a vámok:
http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/tariff/section_E.aspx
Tilos a disznóhús, az abból készült készítmények, az alkohol tartalmú italok bevitele és
fogyasztása. A kábítószer-csempészetet halállal büntetik. Úgyszintén tilos az olyan
sajtótermékek, kiadványok, könyvek behozatala, amelyekben más vallások jelképei,
alkoholos italok és olyan élelmiszerek képei találhatók, amelyek egyértelműen, vagy
feltételezhetően disznóhúsból készültek. Szintén nem megengedett az olyan
sajtótermékek, könyvek behozatala, amelyek sértik, vagy bírálják az iszlám vallás
előírásait, vagy a szaúdi szokásokat.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia)
Az országba történő be,- és kilépéskor a 60.000 SR, illetve 60.000 USD érték feletti
készpénz, forgatható pénzügyi eszköz vagy nemesfém birtoklása esetén minden
határátkelőhelyen egy bejelentési nyomtatványt kell kitölteni. Ennek elmulasztása esetén a
be nem jelentett értékeket elkobozzák, illetve ez további vámbüntetést is maga után von.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia)
További információ: http://www.customs.gov.sa/CustomsNew/default_E.aspx
3. Vállalatalapítás

-

-

-

Bizonyos szektorokban lehetőség van 100%-ban külföldi tulajdonú vállalat alapítására, ám
az ún. „negatív listán” szereplő területek esetében nem megengedett a külföldi befektetés.
Az aktuális negatív lista a következő oldalon tekinthető meg:
http://www.sagia.gov.sa/Documents/Download%20center/Business_not_permitted.pdf
Szaúd-Arábiában csak szaúdi és az Öböl Menti Együttműködési Tanács országainak (Gulf
Co-operation Council, GCC, tagjai: Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Bahrein,
Kuvait, Omán, Katar. Bővebben lásd: http://www.gcc-sg.org/eng/) állampolgárai
folytathatnak kereskedelmi tevékenységet. Külföldi állampolgárok és vállalatok kis- és
nagykereskedelmi tevékenységben szaúdi partnerrel együttműködve tudnak részt venni
(joint venture). A külföldi partnernek minimum 20 000 000 SR-t kell befektetnie, és a
külföldi tulajdonrész maximum 75% lehet.
A külföldi vállalatok általában szaúdi kereskedelmi ügynökségeken keresztül értékesítik
áruikat a helyi piacon
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-

-

-

-

-

-

Minden részben vagy egészben külföldi tulajdonban lévő vállalatnak rendelkeznie kell a
SAGIA (Szaúd-Arábiai Általános Befektetési Hatóság) által kibocsátott engedéllyel.
A legelterjedtebb vállalkozási forma a külföldiek körében a korlátolt felelősségű társaság
(LLC). Részvénytársaság is létrehozható, minimálisan 5 részvényessel. A részvényesek
lehetnek természetes személyek vagy vállalatok.
Az LLC-nek legalább 2, legfeljebb 50 tagja lehet, akik szaúd-arábiai állampolgárok, vagy
érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek lehetnek.
A vállalatalapítási kérelmet a SAGIA-hoz kell beadni, az ehhez szükséges dokumentumok
a következő címen találhatóak:
http://www.sagia.gov.sa/en/Investor-tools/E--Servoce-/New--Investmentlicense/Download-Forms-NL/
Ha a SAGIA elfogadja a kérelmet, lehetőség van befektetői vízumot kérni, és az országba
érkezve tartózkodási engedélyért lehet folyamodni.
A tartózkodási engedély megszerzése után már lehetőség van a vállalat bejegyeztetésére,
miután cég nevét elfogadta a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium. A működés
megkezdése előtt regisztrálni kell a Kereskedelmi Kamaránál (Chamber of Commerce), a
Zakat (iszlám által meghatározott mértékű adomány a szegényeknek, lásd bővebben:
http://www.hidaya.org/publications/zakat-information/what-is-the-meaning-of-zakat) és
Jövedelemadó Hatóságnál (DZIT), a Társadalombiztosítási Szervezetnél (GOSI), és a
Munkaügyi Hivatalnál (Labor Office).
Külföldi vállalatok létrehozhatnak képviseleti irodát (ún. Technikai és Tudományos Iroda
formájában) és fiókirodát (Branch Office). A képviseleti iroda alapításához nem szükséges
alaptőke, a fiókiroda alapításához pedig 500.000 SR alaptőkét követelnek meg
A magánvállalkozási formát külföldiek nem választhatják, szaúdi partnerre van szükség
joint-venture típusú együttműködés keretében bármilyen egyéni (pl. ügyvédi, mérnöki,
orvosi) foglalkozás űzése esetén is.
(Forrás: http://www.lw.com/upload/pubcontent/_pdf/pub3507_1.pdf,
http://www.sagia.gov.sa/)
2014. október 24-e óta a Szaúd-Arábiai Általános Befektetési Hatóság egy megújított kategóriarendszer mentén osztályozza a vállalatokat. (Forrás:
http://www.sagia.gov.sa/en/Investor-tools/Press-releases/New-Classification-Criteria/)
További hasznos információk a vállalatalapításról angol nyelven:
Internation Market Advisor weboldala:
http://www.saudiarabia.doingbusinessguide.co.uk/media/492990/saudiarabia2013.pdf
A Világ Bank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság weboldala:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia/starting-a-business/
Startupoverseas.co.uk, szaúd-arábiai vállalatalapítási lehetőségekről:
http://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-saudi-arabia/companyformation.html
Info-Prod Research, üzleti információk a közel-keleti országokról:
http://www.infoprod.co.il/country/saudia2b.htm
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4. Ingatlanvásárlás
Külföldi állampolgárok a belügyminisztérium által kiadott engedéllyel vásárolhatnak
ingatlant, kivéve Mekkában és Medinában, ahol külföldiek nem birtokolhatnak semmilyen
ingatlant, kivéve, ha öröklik azt. Szintén lehetséges, de engedélyhez kötött iroda vagy
más, a vállalkozáshoz szükséges ingatlan vásárlása. A népesség gyors növekedése miatt
hiány van a lakóépületekből, az ingatlanárak és a bérleti díjak is magasak. (Forrás:
http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Saudi-Arabia/Buying-Guide,
http://www.sagia.gov.sa/Documents/Laws/Real_Estate_by_Foreigners.pdf
http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Saudi-Arabia/Price-History,
http://www.saudilegal.com/saudilaw/15_law.html)
5. Egyéb
Szaúd-Arábiában törvényi védelem alatt áll az állampolgárok és külföldiek szellemi
tulajdona. Szaúd-Arábia tagja a WTO-nak (Kereskedelemi Világszervezet, World Trade
Organization) és aláírta a Párizsi Egyezményt (1883-ban Párizsban létrejött nemzetközi
szerződés az iparjogvédelem területén, a nemzetközi iparjogvédelmi együttműködés
alapdokumentuma).
(Forrás: http://www.infoprod.co.il/country/saudia2d.htm,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html,
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris_Convention_for_the_Protection_of_Industrial_Property)
6. További hasznos jogi információk angol nyelven
Tudnivalók a vállalatalapításról:
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia/starting-a-business/
Általában a jogról:
Arab Laws World: http://www.arablawsworld.com/saudi-arabia-laws.php
Szellemi Tulajdon Világszervezete:
http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=149
Info-Prod Research, üzleti információk a közel-keleti országokról:
http://www.infoprod.co.il/country/saudia2a.htm
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_Law_of_Saudi_Arabia
Ingatlan-adásvételről:
Global Property Guide, ingatlan vásárlási útmutató:
http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Saudi-Arabia
Hatem Abbas Ghazzawi & Co., szaúd-arábiai jogrendszer áttekintése:
http://www.saudilegal.com/saudilaw/15_law.html
Szaúd-Arábiai Befektetési Hatóság weboldala:
http://www.sagia.gov.sa/Documents/Laws/Real_Estate_by_Foreigners.pdf

GVI • 1034 Budapest, Bécsi út 120. • tel: 235-05-84 • fax: 235-07-13 • e-mail: gvi@gvi.hu • Internet: http://www.gvi.hu
15 / 24

Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. Eximbank országkockázati besorolás
Az Eximbank (Mehib Zrt.) 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolása és a
biztosíthatósági szabályok szerint Szaúd-Arábia az 3-as országkockázati kategóriába esik,
tehát biztosítható (két éves vagy két éven túli törlesztési futamidejű ügyletek
vonatkozásában).
Forrás: http://exim.hu/ (Az Eximbank negyedévente frissíti a besorolást).
2. Helyi fejlesztési bank
Islamic Development Bank
Cím: Islamic Development Bank Building, Qasr Khuzam Street, 5925, Jeddah
Telefon: +966 2-636-1400
Fax: +966 2-646-6871
E-mail: idbarchives@isdb.org.sa
Web: www.isdb.org
3. Helyi befektetés-ösztönzési szervezetek
-

Szaúd-Arábiai Általános Befektetési Hatóság (http://www.sagia.gov.sa/)
Szaúdi Ipari Fejlesztési Alap (http://www.sidf.gov.sa/En/Pages/default.aspx)
4. Üzletfejlesztés, kamarai hálózat
Szaúd-Arábiában 28 kereskedelmi- és iparkamara működik, melyeket a Szaúdi Kamarák
Tanácsa (CSC, http://www.csc.org.sa/) fog össze. A CSC az ország kereskedelmi, ipari és
üzleti vállalkozásait globális és helyi szinten is képviseli. Fő feladata a kamarák és a
magánszektor támogatása. A nemzetközi ügyekért Szaúd-Arábia Nemzetközi
Kereskedelmi Kamarája (ICC Saudi Arabia, http://www.iccsaudiarabia.org.sa/), mely a
CSC alá tartozik.
A különböző kamarák igazgatótanácsainak tagjait négyévente választják, kétharmadukról
a kamara tagjai döntenek, egyharmadukat a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium jelöli ki.
A Szaúdi Kamarák Tanácsának (CSC) elérhetőségei:
Postafiók: 16683 Riyadh 11474
Telefonszám: 00966 1 218 2222
Fax: 00966 1 218 2111
On-line üzenetküldés: http://www.csc.org.sa/English/pages/contactus.aspx
Web: http://www.csc.org.sa/
A szaúdi Kereskedelmi- és Iparkamarák elérhetőségei:
1. Rijád (Fővárosi kamara)
Cím: Riyadh Chamber of Commerce and Industry, Dhabab St. , Riyadh 11421
Postafiók: 596, Riyadh 11421
Telefonszám: 00966 1 4040044
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Fax: 00966 1 4021103
Web: http://www.riyadhchamber.org.sa/
2.

Rijád (Nemzeti Kamara)
Cím: Council of Saudi Chambers, King Fahad Branch Rd, Al Mutamarat, Riyadh
12711, Szaúd-Arábia
Tel: 00966 11 218 2222
Fax: 00966 11 218 2111
P.O Box 16683 Riyadh 11474
Kingdom Of Saudi Arabia – Riyadh
Web: www.csc.org.sa/

3. Dzsidda
Cím: Jeddah Chamber of Commerce and Industry, King Khalid St., Ghurfa Bldg.
Postafiók: 9549 Jeddah 21423
Telefonszám: 00966 2 642-3535/647-1100
Fax: 00 966 - 2 - 6512070
E-mail: info@jcci.org.sa
Web: www.jcci.org.sa/
4. Dammam
Eastern Province Chamber of Commerce and Industry
Postafiók: 719 Dammam 31421
Telefonszám: 00 966-3-857-1111
Fax: 00 966-3-857-0607
Web: http://www.saudinf.com/main/p2l.htm
A szaúdi Kereskedelmi- és Iparkamarák elérhetőségeit összefoglaló gyűjtemény
megtalálható az alábbi címen: http://www.the-saudi.net/directory/chambers.htm
5. Tenderlehetőségek
A kormányzat majdnem minden beruházás előtt tendert hirdet meg, de sokszor csak
szaúdi cégeknek van lehetősége pályázni, így a külföldi cégek csak szaúdi ügynökökön
keresztül pályázhatnak. A tenderlehetőségeket tartalmazó weboldalak jellemzően
fizetősek és regisztrációhoz kötöttek.
Pl. http://www.tendersinfo.com/ és http://www.sauditenders.com/
(Forrás: http://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-saudi-arabia/companyformation.html)

Praktikus információk
1. Magyar nagykövetség és konzuli hivatal
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Csillag Ferenc
Külgazdasági attasé: Krizsák István (e-mail: mission.ryd@mfa.gov.hu)
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Nagykövetség címe: Magyarország Nagykövetsége, Szaúd-Arábiai Királyság, Al
Waha District, Ahmed Al-Touncy Str. 23 11693, Riyadh P.O.B. 94014
Telefonszám: (00-966-11) 454-6707, 456-8644
Fax: (00-966-11) 456-0834
E-mail: mission.ryd@mfa.gov.hu
Web: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/Szaud-Arabia/HU
2. Beutazási feltételek
A Szaúd-Arábiai Királyságba történő belépéshez kötelező a vízum előzetes beszerzése.
Egyéni turistavízumot nem adnak ki, csoportos látogatás legalább négy résztvevő esetén
lehetséges, amennyiben az utat egy erre jogosult turisztikai cég szervezi. Az üzleti célú
beutazó vízumok kiállításához szükséges a kamarák, illetve a szaúdi cégek meghívólevele.
Az üzleti céllal beutazni szándékozók vízumai ügyében kizárólag az adott szaúdi
missziók az illetékesek. A vízumban általában szerepel, hogy az országba csak légi úton
szabad beutazni, illetve onnan kiutazni, e megkötés azonban csak arabul szerepel, és erre
általában nem szokták felhívni a figyelmet.
Az országba történő be- és kilépéskor a 60.000 SR, illetve 60.000 USD érték feletti
készpénz, forgatható pénzügyi eszköz, vagy nemesfém birtoklása esetén minden
határátkelőhelyen egy bejelentési nyomtatványt kell kitölteni. Ennek elmulasztása esetén
a be nem jelentett értékeket elkobozzák, illetve ez további vámbüntetést is maga után von.
Nők egyedül nem közlekedhetnek az országban. A szaúdi nőket férfi családtagnak kell
kísérnie. A külföldi nőket szintén férfi családtagnak, vagy üzleti partnernek kell várnia az
országba történő belépéskor, és kísérnie az országban történő közlekedés során. Tartós
munkavégzés céljából történő beutazás esetén a munkavállaló és családtagjai útlevelét le
kell adni a szponzornak, tartózkodási engedélyt (iqama) kell kérni, és az országból történő
minden kiutazás esetén kiutazó és visszatérő vízumot kell beszerezni. (Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia,
http://www.lonelyplanet.com/saudi-arabia/practical-information/visas)
3. Egészségügyi helyzet
Az országban színvonalas az egészségügyi ellátás, járványoktól, fertőző betegségektől
nem kell tartani. A Magyarországról történő beutazás esetén kötelező védőoltást nem
írnak elő. Influenza és különböző légúti problémák gyakran előfordulnak. Vészhelyzet
esetén a 997-es számon lehet mentőt hívni.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia,
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/saudi-arabia/health)
4. Közbiztonság
-

Szaúd-Arábia utazás és ott tartózkodás szempontjából a "II. Fokozott biztonsági
kockázatot rejtő országok és térségek" kategóriájába tartozik. A Külügyminisztérium
javasolja, hogy a jelentős muzulmán lakossággal bíró országokba, illetve térségekbe utazó
magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, tanúsítsanak
fokozott elővigyázatosságot az utazás idején, kerüljék a tömegdemonstrációk helyszíneit,
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mivel az ezeken való részvétel illegális. Viselkedésükkel és öltözködésükkel pedig tartsák
tiszteletben a helyi szokásokat és hagyományokat.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia)
5. Infrastruktúra, közlekedés
-

Az országon belül gépkocsival vagy repülőgéppel lehet a legkönnyebben közlekedni,
mivel csupán egyetlen vasútvonal működik.
Szaúd-Arábiában rendkívül olcsó a benzin, és a gépkocsival való közlekedés igen elterjedt.
Jobboldali közlekedés van érvényben, a sebességkorlátozás a városokban 45 km/h,
városon kívül pedig 80-120 km/h. Nemzetközi jogosítvánnyal 3 hónapig lehet
gépjárművet vezetni, ezután szaúdi vezetői engedélyt kell szerezni. Az ország úthálózata
kiváló, a főbb útvonalakon autópályák épültek. A szaúdi hivatalok, cégek alkalmazottai
számára az országon belüli közlekedéshez szükséges a munkaadó, vagy szponzor írásbeli
hozzájárulása. Nők nem vezethetnek gépkocsit, és nem közlekedhetnek egyedül.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia,
http://www.howtodrivein.com/saudiarabia.php)
6. Repülőterek
Nemzetközi repülőterek száma: 4
(Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Saudi_Arabia)
Repülőjáratok Budapestről: naponta több járat indul Rijádba egy átszállással
7. Banki szolgáltatások elérhetősége

-

-

Szaúd-Arábia bankszektora stabil, a gazdasági válság sem ingatta meg, banki hálózata
kiterjedt
A bankfiókok vasárnaptól csütörtökig vannak nyitva, általában 8 órától 12 óráig, és 17:00tól 20:00-ig
A legelterjedtebb a készpénzes fizetés, de a hotelek, éttermek és boltok széles köre elfogad
bankkártyát (pl. Visa, MasterCard)
Pénzváltóhelyeket minden nagyobb városban találhatunk. A bankautomaták is nagyon
elterjedtek, általában sokféle bankkártyát (főleg Visa és MasterCard) elfogadnak.
Helyi, regionális és külföldi bankok is működnek az országban
Helyi bankok pl.: Al Inma Bank, Bank Al Bilad, Bank Al-Jazira, The National Commercial
Bank, Riyadh Bank, The Saudi Investment Bank
Külföldi bankok pl.: Emirates NBD, National Bank of Kuwait, Muscat Bank, Deutsche
Bank, BNP Paribas, Citibank of Saudi Arabia National Bank of Pakistan, The Saudi British
Bank, State Bank of India
Bankszámla nyitásához szükség van a tartózkodási engedélyre (iqama), és a szaúd-arábiai
munkáltató ajánlólevelére
Az iszlám jog szerint a bankok nem fizetnek kamatokat, nem adnak magas kamattal hitelt,
és a bankszámla birtokosa nem adósodhat el a bank felé. A nemzetközi bankoknál (pl. The
Saudi British Bank, Citibank) lehetőség van a hagyományos (nem iszlám típusú)
bankolásra.
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-

A tartozás ki nem fizetése bűncselekmény, amiért akár börtönbüntetés is kiszabható
A telefonon és interneten elérhető banki szolgáltatások köre kiterjedt.
A banki ügyintézés arabul és angolul folyik.
(Forrás, további hasznos információk angol nyelven:
http://www.lonelyplanet.com/saudi-arabia/practical-information/money-costs
http://www.expatarrivals.com/saudi-arabia/banking-money-and-taxes-in-saudi-arabia
http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/Links/Pages/InternationalBanks.aspx)
További információk angol nyelven:
Info-Prod Research, üzleti információk a közel-keleti országokról:
http://www.infoprod.co.il/country/saudia2c.htm
Justlanded.com, információk a banki szolgáltatásokról:
http://www.justlanded.com/english/Saudi-Arabia/Saudi-Arabia-Guide/Money/Banks
8. Egyéb

-

Szaúd-Arábia telefonos országhívószáma: 966. Rijád körzetszáma: 1.
2013 nyara óta a munkahét vasárnaptól csütörtökig tart (korábban szombattól szerdáig).
A Ramadán alatt a munkaórák rövidebbek, a legtöbb üzleti találkozót a késő éjszakai
órákban tartják ilyenkor.
Szaúd-Arábiában a klíma száraz sivatagi, a napi hőingás igen magas. Júliusban és
augusztusban szinte elviselhetetlen a forróság, ilyenkor sok helyi üzletember is inkább
külföldre utazik.
(Forrás:
http://www.saudiarabia.doingbusinessguide.co.uk/media/492990/saudiarabia2013.pdf,
http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Saudi_Arabia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Workweek_and_weekend)

Kultúra
1. Vallás, vallási szokások
Szaúd-Arábiában az iszlám a hivatalos vallás, a lakosság gyakorlatilag egésze iszlám hitű,
ezen belül 93%-uk a szunnita ághoz tartozik. Az összes muszlim ország közül itt a
legszigorúbbak a szabályok. Más vallás nyilvános gyakorlása tiltott. Az iszlám vallás
elhagyásáért és más vallásra való áttérésért halálbüntetés jár. Mekka és Medina az iszlám
szent városai, területükre csak muszlimok léphetnek be. Az alkohol és a disznóhús
fogyasztása tiltott az ország területén. Az öltözködési szabályok is szigorúak, a férfiak
nem viselhetnek rövidnadrágot az utcán, a nőknek kötelező a bokáig érő, a karokat is
eltakaró fekete lepel viselése, a haj kendővel történő lefedése. A nők nem vezethetnek
gépkocsit Szaúd-Arábiában. Olyan nyilvános helyekre, mint az éttermek, cukrászdák
(kivéve a nagy szállodákban található létesítményeket) a nők csak férfi családtag
kíséretében léphetnek be, és csak az arra a célra kijelölt helyiségben, az ún. „family
section”-ben (családok számára fenntartott rész) tartózkodhatnak. A nők a bankokban is
csak a külön bejáratú, szeparált helyiségben intézhetik el hivatalos ügyeiket (pl.
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pénzváltás). Nyilvános helyeken tilos a tánc és a zene. A homoszexualitás és a
házasságtörés halálbüntetést von maga után. A szabályok nemcsak a muszlimokra, hanem
az országba látogató minden külföldire vonatkoznak. Az iszlám vallás előírásai szerinti
napi ötszöri ima idején a hivatalok és üzletek bezárnak.
(Forrás, további hasznos információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaudarabia http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1012.html
http://www.saudiarabia.doingbusinessguide.co.uk/media/492990/saudiarabia2013.pdf)
2. Fontosabb ünnepek
A böjti hónap, a Ramadán idején a böjti időszakban (hajnaltól kora estig) nyilvános helyen
mindenki számára tilos az étel, az ital fogyasztása és a dohányzás. A viselkedési és
öltözködési előírások betartását a vallási rendőrség felügyeli.
A Ramadán kezdetét és a Hádzs (a Mekkába való zarándoklat) végét kísérő ünnepek (Eid
ul-Fitr és Eid ul-Adha) alatt 10 napig zárva tartanak az állami és kormányzati
intézmények.
A nemzeti ünnep a királyság alapításának évfordulója (október 23.), ezen a napon szintén
zárva tartanak a hivatalok.
Megjegyzés: a vallási ünnepek időpontja évről évre változik. (Forrás:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?szaud-arabia,
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_Saudi_Arabia)
3. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
-

-

Szaúd-Arábiában, ahogy az élet minden területén, az üzleti is életben fontos a vallás
szerepe. Egy üzlet sikerét és sikertelenségét is Isten akaratának tudják be.
Az egyes vállalatokban a fontosabb pozíciókat általában egy család tagjai töltik be, és a
legidősebb férfiak a fő döntéshozók.
A cég vezetőjének döntései megkérdőjelezhetetlenek.
Az üzletkötés gyakran személyes vagy családi kapcsolatokon alapul, ezért nagyon fontos
a személyes kapcsolatok kiépítése.
A megbeszéléseken gyakran több egymástól független üzlet tárgyalása folyik, órákig is
eltarthat, míg sikerül egy adott témáról tárgyalni, így érdemes egy napra csak egy
tárgyalást tervezni. Amíg a bizalmi kapcsolat ki nem épül, négyszemközti találkozóra nem
lehet számítani.
A tárgyaló felek gyakran felveszik csörgő mobiltelefonjukat, vagy e-mailt írnak a tárgyalás
közben, ez nem számít udvariatlanságnak.
Kapcsolatépítésnél és tárgyalásnál is fontosak a bókok, a partner személye, cége és
országának kultúrája felé.
Az üzleti megbeszélések előtt szokás hosszan beszélgetni személyes témákról (pl.
egészség, család), de nagy illetlenség egy szaúdi férfi feleségéről érdeklődni.
A hagyományos arab kereskedői múlt miatt a tárgyalás és alkudozás fontossága alapvető
az üzletkötésben. A szaúdi partner nagy valószínűséggel kezdetben nagyon magas áron
kínál, és nagyon alacsony áron keres. A döntéshozatal lassú, a bürokratikus formalitások
gyakran késedelemhez vezetnek.
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Szokás névjegykártyát cserélni, melyen jó, ha angolul és arabul is szerepelnek az
információk
Udvarias megszólításnak számít a partnert a „úr” („Assayid”) előtaggal a keresztnevén
szólítani
Semmilyen tevékenységhez (pl. kézfogáshoz, névjegykártya átvételéhez) nem illik a bal
kezet használni.
A cipőt a legtöbb esetben illik levenni szőnyeggel fedett szobákba lépés előtt. Cipő viselése
esetén nagy udvariatlanság a cipőtalpat láthatóvá tenni a partner számára.
Ajándékot az első megbeszéléseken nem szokás adni. Egy szaúdi otthonába való
látogatáskor azonban illik ajándékot vinni a házasszonynak és a gyerekeknek (akik nagy
valószínűséggel nem fognak mutatkozni a látogatás alatt).
Vacsorameghívás esetén mindig a meghívó fél fizet.
Az időpontok pontos betartása nem jellemző, de a nyugatiaktól elvárják a pontosságot.
Mind a férfiak, mind a nők számára erősen ajánlott az igen visszafogott, a vállakat és
végtagokat takaró ruházat és zárt cipő viselése. A férfiaknak ajánlott öltönyt viselniük.
Nőknek nem illik nadrágot viselniük, a bokáig érő sötét szoknya az elfogadott, illetve a
hajat eltakaró fejkendő viselése is elvárt.
A megbeszélések időpontját előre kell egyeztetni, több héttel, vagy akár egy hónappal a
találkozó előtt.
(Forrás, további hasznos információk angol nyelven:
http://www.enterprise-ireland.com/en/Export-Assistance/Market-Research-Centre/ref-453-4-GuidetobusinessetiquetteinSaudiArabiaandQatar.pdf
http://www.kwintessential.co.uk/resources/global-etiquette/saudi-arabia-countryprofile.html)
4. További hasznos információk a kultúráról angol nyelven
Nők helyzete:
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Women's_rights_in_Saudi_Arabia
Üzleti etikett:
World Business Center:
http://www.worldbusinessculture.com/Business-in-Saudi-Arabia.html
Kultúra, szokások:
Everyculture.com, online gyűjtemény a világ összes országának kultúrájáról:
http://www.everyculture.com/Sa-Th/Saudi-Arabia.html

További információk, linkgyűjtemény
1. Általános információk
-

Business Hungary országismertető:
http://businesshungary.gov.hu/orszagismerteto?orszagismerteto-szaud-arabia
Wikipedia oldal magyar nyelven:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sza%C3%BAd-Ar%C3%A1bia
Wikipedia oldal angol nyelven: http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és Észak-Afrika Tagozata:
http://www.mkik.hu/hu/kulpiaci-tevekenyseg/kozel-kelet-es-eszak-afrika-tagozat-2534
CIA Factbook angol nyelven:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
A Világbank adatbázisa angol nyelven: http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia
Szaúd-Arábia központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://www.cdsi.gov.sa/english/
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa angol
nyelven – tudnivalók a vállalatalapításról:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/saudi-arabia/
Kormányzati portál: http://www.saudi.gov.sa
Szaúd-Arábia Külügyminisztériuma: http://www.mofa.gov.sa
Szaúd-Arábia Belügyminisztériuma: http://www.moi.gov.sa
Szaúd-Arábiai Kamarák Tanácsának honlapja:
http://www.csc.org.sa/english/Pages/default.aspx
2. Angol nyelvű napilapok
Saudi Gazette: http://www.saudigazette.com.sa/
Asharq Al-Awsat: http://www.aawsat.net/
Arab News: http://www.arabnews.com/
3. Repterek, légitársaságok
King Fahd International Airport (Damman): http://www.kfia.com.sa/
King Abdulaziz International airport (Dzsidda): http://www.jed-airport.com/en/
King Khalid International Airport (Rijád):
http://en.wikipedia.org/wiki/King_Khalid_International_Airport
Prince Mohammad bin Abdulaziz Airport (Medina) http://www.tibahairports.com/enEN/Pages/Main.aspx
Saudi International Airlines:
http://www.saudiairlines.com/portal/site/saudiairlines/Welcome
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Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban
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megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások
helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról.
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