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Alapadatok

Hivatalos név: Vietnámi Szocialista Köztársaság
Főváros

Hanoi

Államforma

kommunista pártállam (szocialista köztársaság)

Kormányzat

Pénznem

erősen centralizált kormányzás, melynek döntéseit főként a
Vietnámi Kommunista Párt határozza meg, a kormány vezetője
Nguyễn Xuân Phúc miniszterelnök, az államfő Đặng Thị Ngọc Thịnh
elnök
Vietnámi dong (VND), jele: ₫

Hivatalos nyelv

vietnámi

Beszélt nyelvek

angol, francia, kínai, khmer

Területe

331.210 km²

Lakossága

98,721,275 millió (becslés, 2020 január)

Éves népességszaporulat

0,9% (becslés, 2018 július)

Időeltolódás

GMT + 7 óra

Etnikai megoszlás

kinh (viet) (85,7%), tay (1,9%), thai (1,8%), muong (1,5%), khmer
(1,5%), mong (1,2%), nung (1,1%), egyéb (4,3%) (népszámlálás, 1999)

Vallások

buddhista (7,9%), katolikus (6,6%), hoa hao (1,7%), cao dai (0,9%),
protestáns (0,9%), muszlim (0,1%), nem hívő (81,8%) (becslés, 2009)

Nemzeti ünnep

szeptember 2. (függetlenné válás évfordulója)

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam

A Vietnámi Szocialista Köztársaság délkelet-ázsiai ország. Északról Kína, nyugatról Laosz
és Kambodzsa, keletről pedig a Vietnámi-öböl határolja.
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Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok
Legfontosabb indikátorok
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GDP (milliárd
USD)*

106,0

115,9

135,5

155,8

171,4

186,2

193,2

205,2

223,8

245,2

Egy főre jutó GDP
(USD)*

1218

1318

1525

1735

1887

2030

2085

2192

2365

2566

Egy főre jutó GNI
(USD)*

1120

1270

1390

1550

1730

1890

1950

2060

2170

2360

5,4

6,4

6,2

5,2

5,4

6,0

6,7

6,2

6,8

7,1

5,9

-9,9

7,6

7,3

5,0

6,4

9,6

7,5

8,0

8,8

7,1

8,9

18,7

9,1

6,6

4,1

0,9

3,2

3,5

3,5

66,8

83,5

107,6

124,7

128,9

150,2

158,7

192,1

227,3

259,5

0,647

0,655

0,662

0,668

0,675

0,678

0,680

0,685

0,690

0,693

GDP növekedési
üteme (%, év/év)*
Ipari termelés
növekedési üteme
(%)*
Infláció (fogyasztói
árak, %)*
Exportvolumen
(milliárd USD)*
HDI (Emberi
Fejlettségi Index)**
GCI (Globális
Versenyképességi
Index)***

70. hely 75. hely 59. hely 65. hely 75. hely 70. hely 68. hely 56. hely 55. hely

Forrás: *http://data.worldbank.org/country/vietnam
** http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/VNM
*** https://countryeconomy.com/government/global-competitiveness-index/vietnam
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77. hely

2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Exportvolumen

242,6 milliárd USD (2018)*

Legfontosabb exportpartnerek

USA (20,1%), Kína (14,5%), Japán (8%), Dél-Korea (6,8%), (2017)

Legfontosabb exporttermékek

ruházat, lábbelik, elektronikai cikkek, tenger gyümölcsei, nyersolaj,
rizs, kávé, fatermékek, gépek

Importvolumen
Legfontosabb importpartnerek

235,5 milliárd USD (2018)*
Kína (25,8%), Dél-Korea (20,5%), Japán (7,8%), Thaiföld (4,9%) (2017)

Legfontosabb importtermékek

gépek és berendezések, kőolajtermékek, acélipari termékek,
nyersanyagok a ruha-és cipőipar számára, elektronika, műanyag, autók

Forrás: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
*https://countryeconomy.com/trade/imports/vietnam

3. Gazdasági helyzet
Vietnám 1986 óta távolodik a merev központi tervgazdálkodástól, és a gazdasági
modernizáció iránti elkötelezettségét az utóbbi években újra megerősítette a vezetőség.
Vietnám 2007-ben csatlakozott a WTO-hoz (Kereskedelmi Világszövetség), ami az exportra
termelő versenyképesebb iparágaknak kedvezett. A GDP körülbelül 40%-át állami
tulajdonban lévő vállalatok termelik. A szegénység jelentős mértékben csökkent az elmúlt
évtizedekben: 1990-ben még 60% volt a szegénységi ráta, míg 2010 végén 21%. A 2017-es
becsült adatok alapján a szegénységi ráta 2017-re tovább csökkent, 8%-ra. A munkaerő
évente több, mint 1 millió fővel gyarapszik, így az új munkahelyek teremtése nagy kihívást
jelent a kormányzat számára.
A vietnámi GDP 2018-ban 7,1%-kal növekedett, az infláció a 2011-es 18,7%-os értékhez
képest már a következő évben 9,1%-ra csökkent. Eza mutató azóta is folyamatosan javul
,2018-ban 3,5% volt. A külkereskedelmi forgalom 2011-ben először haladta meg a 200
milliárd USD-t, igaz jelentős (9,5 milliárd USD összegű) külkereskedelmi deficit mellett,
amelyet azonban 2012-re sikerült stabilizálni. 2018-ban az export értéke 243 milliárd USD,
az import értéke 235,5 milliárd USD volt. Vietnám elsősorban az alábbi gazdasági
területeken emelkedik ki nemzetközi színtéren: élelmiszeripari feldolgozóipar,
motorkerékpár-gyártás, bőrcikkek előállítása, áruszállítás és -raktározás, valamint
turizmus.
Éveken keresztül a gazdasági növekedés egyik meghatározó motorja az állami tulajdonban
lévő vállalatok működésének átstrukturálása volt, ami hatékonyságnövekedést, és a 2011
előtti időszakig látványos növekedést eredményezett, de jelentősége mára lecsökkent. Az
állami vállalatok mellett a magántulajdonban lévő vállalatok termelékenységének
növekedési üteme is folyamatosan lassul, 2015-ben némi javulást mutatott, 2015-2018 között
ismét stagnált.
Vietnám 2012 elején széleskörű gazdasági reformprogramot jelentett be. Bár a program a
befektetések, az állami tulajdonú vállalatok és a bankszektor átalakítását ígérte, 2013 elejéig
nem volt érzékelhető a fejlődés. A Vietnámi Állami Bank (State Bank of Vietnam – SBV)
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2025-2030 közötti fejlesztési terve szerint nagyban növelni kell a vietnámi bankrendszer
átláthatóságát. 2013-2018 között a bankszektor nemteljesítő hiteleinek aránya 13%-ról 2%-ra
esett vissza, ám ez a szám a Fitch Ratings elemzői szerint eltúlzott, a bankszektor
sérülékenysége ennél nagyobb lehet. Az SBV szintén célul tűzte ki, hogy 2020 végére a
meglévő 15-ből 12 kereskedelmi bank alkalmazza a Basel II-es szabályrendszert. (Forrás és
további információk: https://internationalbanker.com/banking/the-state-of-banking-invietnam/)
Az OECD ajánlása szerint az állami tulajdonú vállalatok átalakításának felgyorsítása, az
infláció adekvát monetáris politikai kezelése, valamint az oktatás reformján keresztül az
emberi erőforrások fejlesztése a legfontosabb gazdaságpolitikai feladatok. A gazdaság
szempontjából létfontosságú külföldi működőtőke-beáramlás (FDI) megfelelő szinten
tartásának feltétele a makrogazdasági stabilitás megteremtése, a kedvező szabályozási
feltételek kialakítása és a szükséges infrastrukturális fejlesztések megvalósítása. Az FDI
beáramlás 2014-ben indult folyamatos emelkedésnek, ekkor 9,2 milliárd USD volt.
Folyamatos rekordokat döntve 15,5 milliárd USD-t tett ki a Vietnámba külföldről érkező
működőtőke mértéke. A befektetések legnagyobb mértékben Japánból, Dél-Koreából és
Szingapúrból
érkeznek.
(Forrás
és
további
információk:
https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/vietnam/investment)
Vietnám több szabadkereskedelmi megállapodást kötött 2015-ben és 2016-ban, ideértve az
Európai Unió és Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodást (amely
előreláthatólag a 2020-as év folyamán lép hatályba), a koreai szabadkereskedelmi
megállapodást és az Eurázsiai Gazdasági Unió szabadkereskedelmi megállapodását. 2017ben Vietnám sikeresen elnökölte az Ázsia-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés
(APEC) konferenciáját, melynek fő témái a fenntartható fejlődés, az innováció, a kis- és
középvállalkozások megerősítése, az élelmiszerbiztonság és a klímaváltozás.
Források:
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/01/24/poverty-reduction-in-vietnamremarkable-progress-emerging-challenges
http://exporthungary.gov.hu/download/2/fa/62000/Vietn%C3%A1m.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
4. További hasznos gazdasági információk
Külgazdasági és Külügyminisztérium:
http://exporthungary.gov.hu/download/2/fa/62000/Vietn%C3%A1m.pdf
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index: http://hdr.undp.org/en/statistics/
Versenyképességi Index: https://countryeconomy.com/government/globalcompetitiveness-index/vietnam
A Világbank adatbázisa: http://data.worldbank.org/country/vietnam
Vietnám központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491
Gazdaságtörténet:
Southwestern Economic Review, gazdasági folyóirat: http://www.ser.tcu.edu/2001Pro/SEP2001%20Mavrokordatos%20et%20al%2039-48.pdf
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Az ENSZ adatai: http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Viet%20Nam

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
-

-

-

-

-

-

Magyarország és a Vietnámi Szocialista Köztársaság hagyományosan jó kapcsolatokat ápol,
az együttműködés széles területen folyik. A két ország 1950. február 3-án létesített
diplomáciai kapcsolatot. 2006 elején Magyarország Hanoi Nagykövetsége mellett a
korábban bezárt Ho Si Minh-városi főkonzulátusunk 2015 márciusában kezdte meg újra
működését. 2005 júliusában – 33 év után először – a magyar miniszterelnök Vietnámba
látogatott, majd ezt az utat viszonozta a vietnámi kormányfő 2009 szeptemberében.
A magyar köztársasági elnök 2008. májusi hanoi útja megerősítette Vietnám helyét és
szerepét a magyar külpolitikában
Magyarországnak a Vietnámban meglévő kapcsolati tőkéje (a magyarországi felsőoktatási
intézményekben végzett vietnámi értelmiség nagyságrendje kb. 4000 főre tehető), több
évtizedes együttműködési múltja, a rendszerváltás utáni évek politikai és gazdasági
szerkezetátalakításban szerzett tapasztalatai jó alapot biztosítanak a kétoldalú kooperáció
további szélesítésére.
2004-től új elemként jelent meg Magyarország nemzetközi fejlesztési együttműködési
tevékenysége, tagjai lettünk a Vietnámban aktív donorközösségnek.
A 2010. áprilisi magyarországi választásokat követően a magyar Országgyűlésben
megalakult a Magyar-Vietnámi Baráti Tagozat, Vietnámban pedig 2011 novemberében
létrejött a Vietnámi-Magyar Baráti Csoport.
Az elmúlt évtizedben is folyamatosak volt a legmagasabb szintű politikai érintkezések.
Három államfői (Sólyom László 2008-ban, Truong Tan Sang 2013-ban, Áder János 2014-ben)
két kormányfői (Gyurcsány Ferenc 2005-ben, Nguyen Tan Dung 2009-ben) és
két miniszterelnök-helyettesi (Navracsics Tibor 2012-ben, Nguyen Thien Nhan 2013-ban)
hivatalos látogatásra került sor magyar-vietnámi viszonylatban. Truong Tan Sang vietnámi
államfő európai útjának egyik állomásaként 2013-ban Budapestre látogatott a vietnámi
kormány több tagja, valamint egy százfős üzleti delegáció élén. A látogatás során több
kulcsterületen született kormányközi, tárcaközi megállapodás, ami hosszabb távon
meghatározza a bilaterális kapcsolatok irányát és területeit.
A 2017. év politikai, külgazdasági és kulturális diplomáciai szempontból kiemelkedő
eseménye Orbán Viktor miniszterelnök szeptember 24-26-i látogatása volt, amely alkalmat
adott a 440 millió eurós kötött segélyhitel program projektjei kijelölésére.
2018. szeptember 10-én Magyarországra látogatott Nguyễn Phú Trọng, a Vietnámi
Kommunista Párt főtitkára (2018. október 23-tól Vietnám elnöke).
2018. november 12-13-án került sor Hanoiban a Magyar-Vietnámi Gazdasági
Együttműködési Vegyes Bizottság 8. ülésére.
2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok

-

A magyar-vietnámi kétoldalú kereskedelmi forgalom az elmúlt években folyamatosan
növekedett, 2019-ben 632 millió USD-t tett ki. A magyar export 2018-ban 82 millió USD
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-

-

-

-

-

értékű volt, 2019-ben 92,7 millió USD-re nőtt, az import volumene pedig 536,5 millió USDról 539 millióra nőtt. (Forrás: http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp)
Magyarországon néhány kisebb vietnámi érdekeltségű befektetés van, kumulált összegük
nem jelentős. Az MNB adatbázisában nem szerepel vietnámi befektetés.
A 2011-es év legnagyobb eseménye a reláció vonatkozásában a Viettel magyarországi
befektetési szándékának kinyilvánítása volt. A cég pályázott egy magyarországi
mobilszolgáltató szerep elnyerésére, és bár a versenyből formai hibák miatt az első
fordulóban kiesett, mégis jelentős potenciál mutatkozik a Viettel tőkekihelyezésének
megvalósítása
terén.
További
hasznos
információk:
http://exporthungary.gov.hu/download/2/fa/62000/Vietn%C3%A1m.pdf
A magyar export szempontjából perspektivikus ágazatoknak, termékcsoportoknak
számítanak a környezetbarát és környezetvédelemmel kapcsolatos technológiák, a
mezőgazdasági és halászati technológiák, az ivóvíz-ellátással kapcsolatos technológiák, az
élelmiszerek és italok, az alternatív és megújuló energetikai termékek és technológiák, az
információ- és kommunikáció-technológia, a gépgyártás termékei, a gyógyszerek és orvosi
műszerek, illetve a vegyipar.
Beruházási lehetőségben is gondolkodó magyar vállalatok számára ígéretes terület lehet a
gyógyszeripar, az élelmiszer-feldolgozás, a takarmánygyártás, az integrált állattenyésztési
rendszerek kialakítása, továbbá jó lehetőségek adódhatnak az ingatlanfejlesztésben és a
turizmusban is.
(Forrás: http://exporthungary.gov.hu/download/2/fa/62000/Vietn%C3%A1m.pdf)
Az európai, azon belül a magyar vállalkozások számára is komoly lehetőséget jelent az
üzleti kapcsolatok további elmélyítésére az Európai Unió és Vietnám között megkötött
szabadkereskedelmi megállapodás. Az Európai Unió és Vietnám két és fél évnyi
tárgyalássorozatot követően elvi megállapodást kötött a két fél közötti
szabadkereskedelemről. Az összes lényeges kérdést sikerült megnyugtatóan rendezni, így
a megállapodás kölcsönös előnyöket biztosít. A két gazdaság között fennálló vámok
túlnyomó többsége megszűnik, amint a megállapodás életbe lép (előreláthatóan 2020.
második fele). További információk a szabadkereskedelmi megállapodásról:
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
A Magyar-Vietnámi Üzleti Tanács érdekközösségen alapuló olyan állami és
magánvállalatokat, szervezeteket, vállalkozókat és magánszemélyeket egyesít, amelyek
érdekeltek Magyarország és a Vietnámi Szocialista Köztársaság piacain kölcsönös
gazdasági érdekekkel rendelkező magyar és vietnámi vállalatokkal való
együttműködésben. A Tanács célja azon magyar és vietnámi állami és magánvállalatok,
szervezetek, vállalkozók és magánemberek összefogása, amelyek érdekeltek a két ország
törvényei és rendelkezései tiszteletben tartásával együttműködni a két ország piacán az
információcsere, a gazdasági együttműködés, a kereskedelem, a turizmus, a műszakitudományos fejlesztés, a technológiatranszfer és a kölcsönös beruházás területein.
Magyarország elkötelezett a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztése iránt, melynek
egyik fontos eleme a Vietnám számára nyújtott 500 M EUR összegű kötött segélyhitel-keret
egyebek közt az egészségügy, ICT, oktatás, mezőgazdaság és vízgazdálkodás területén
megvalósítandó projektekhez. Korábbi kötött segélyhitel megállapodások alapján mára
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sikeresen befejeződött a Quang Binh-i víztisztító projekt, illetve a Hai Phong-i informatikai
projekt megvalósítása. (Forrás: https://hanoi.mfa.gov.hu/)
A magyar-vietnámi külkereskedelem áruszerkezete (Millió USD)

Megnevezés

Kivitel
2016

Behozatal

Egyenleg

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

Összesen 75,43 79,65

82,2

92,7

124,2

277,7

536,4

539

-48,77 -198,05

2018

2019

-454,2

-446,3

Élelmiszer,
ital, dohány

5,18

4,59

4,85

5,3

1,02

9,71

13,3

9,7

4,16

-5,12

-8,45

-8,45

Vegyipari
termékek

25,8

32,2

36,9

30,2

0,14

0,021

0,06

0,027

25,66

32,18

36,84

30,17

Műanyagok,
gumi
és
ezekből
készült áruk

3,86

4,15

3,89

5,6

4,99

9,61

9,7

8,7

-1,13

-5,46

-5,81

-3,1

Járművek és
szállítási célú
felszerelések

16,3

2,95

0,79

1,7

23,2

19,9

29,4

40,6

-6,9

-16,95

-28,61

-38,9

Gépek
és
villamossági
cikkek

11,1

22,4

18,8

25,1

63,6

199,9

434,3

416,8

-177,5

-415,5

-391,7

-52,5

Forrás: KSH

Jogi, szabályozási környezet
Vietnámban polgári jogi rendszer van érvényben, mely egyrészt a francia polgári jogi
hagyományokon, másrészt a marxista-leninista szocialista jogelméleten alapszik. A polgári
törvénykönyv 2005 óta az európai stílusú polgári jogi rendszert tükrözi.
1. Magyar export Vietnámba
-

-

-

A magyar üzleti és vállalati aktivitások főbb területei a mezőgazdaság és élelmiszeripar,
egészségügy, vízgazdálkodás, környezetvédelem, megújuló energia, informatika (IKT),
gyógyszeripar és egyes feldolgozóipari ágazatok. A jövőben ez a tendencia várhatóan
folytatódik és az együttműködés szorosabbá válása irányába hat (pl. vegyesvállalatok
alapítása, projekt alapú együttműködés stb.).
Az importvám alól mentesek az exportcélú feldolgozásra behozott alapanyagok, a félkész
és az országon csak keresztülszállított termékek, valamint a termelés során felhasznált
bizonyos késztermékek. Amennyiben az adott tevékenység kijelölt, exportra termelő
zónában történik, úgy az importvámot egyáltalán nem kell befizetni, az e területeken kívüli
telephely esetén az importvám befizetendő, majd a végtermék exportját követően
visszaigényelhető.
Az áruk besorolása a HS rendszer alapján, az ASEAN harmonizált tarifarendszerben
(AHTN), nyolcjegyű bontásban történik. Vámérték meghatározása: alapvetően a
tranzakciós költség (számla) alapján; ennek akadálya esetén azonos vagy hasonló termék
importértékének figyelembevételével, illetve egyéb módszerekkel (pl. belföldi piaci ár
alapján, vagy a termelési költségek alapul vételével, végső esetben becsléssel).

10 / 24

-

-

-

-

-

-

Vietnám nem tagja az ATA-egyezménynek, így a kiállításokra és egyéb célokkal
ideiglenesen behozni kívánt árukra ideiglenes importengedélyt kell beszerezni. Ezzel az
áruk a kiállítás végét követő 30. napig maradhatnak az országban vám- és adómentesen. A
kiállítás idején értékesített vagy ingyenes ajándékként adott cikkek vám- és adókötelesek,
addig vámraktárban tárolandók, amíg a befizetési kötelezettség nem teljesült. Kereskedelmi
minták behozatala esetén az importvámot meg kell fizetni, nincs alóla mentesség.
A kedvezményekre jogosító beruházások keretében megvalósuló tevékenységekhez
általában vámmentesen hozhatók be egyes, helyben nem elérhető nyersanyagok,
alapanyagok, félkész termékek. A külföldi beruházásban megvalósuló termelőüzemek
esetén bizonyos feltételekkel lehetőség van vámszabad területi raktár létesítésére.
Az élelmiszerek, állati és növényi termékek importjának tekintetében a vietnámi
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által működtetett NAFIQAD (National
Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department) számos speciális importszabályt
bocsát ki, melyek frissített listája megtalálható az alábbi linken:
http://www.nafiqad.gov.vn/establishments-authorized-for-export-to-vietnam_t229c415
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium dokumentumtárában folyamatosan frissítésre kerül
minden kereskedelemmel kapcsolatos irat, az engedélyezési eljárásoktól kezdve, a
kereskedelmi engedélyhez kötött terméklistákon át a vietnámi kormány legfrissebb
kereskedelmi szabályozásáig. Az irattár az alábbi linken keresztül elérhető:
https://moit.gov.vn/web/web-portal-ministry-of-industry-and-trade/executive-documents
2011-ben került bevezetésre három termékcsoport esetén a korlátozott behozatalt is magába
foglaló 197/TB-BTC rendelet, melynek értelmében a kozmetikumok, az alkoholos italok és
a mobiltelefonok Vietnámba történő bevitele csak a három nemzetközi kikötőn keresztül,
tengeri útvonalon lehetséges. Az elektronikusan, angol nyelven is elérhető Jogi
Dokumentumok Könyvtárában (Library of Law Documents) az említett rendelet mellett
más kereskedelmi, adózással, szállítmányozással, stb. kapcsolatos dokumentumok is
elérhetőek az alábbi linken keresztül:
https://thuvienphapluat.vn/law-viet-nam/search-document.aspx?keyword=197/TBBTC&match=True&lan=2&area=0
Több illetékes szerv honlapján vietnámi nyelven meglehetősen jól használható és átfogó –
nem csak a szigorúan vett vámeljárásra, hanem általában a külkereskedelemre vonatkozó –
információ áll rendelkezésre. Az angol verziók információtartalma viszont gyakran
esetleges és használhatóságában a magyarázatok, útmutatók hiánya miatt erősen
korlátozott értékű. Leginkább javasolható a HCMV Beruházási és Kereskedelemfejlesztési
Központ oldala: http://www.itpc.gov.vn/
További hasznos információk:
http://exporthungary.gov.hu/download/2/fa/62000/Vietn%C3%A1m.pdf
2. Import Vietnámból

-

Vietnámban a legtöbb termékre 10%-os általános forgalmi adót vetnek ki. Az általános
forgalmi adó az alapvető termékekre és szolgáltatásokra 5%-os.
Ezen felül a luxustermékekre és szolgáltatásokra különleges adót is kivetnek, amely 10%tól akár 70%-ig is terjedhet. Az exportot nem terheli külön adó.
Az adózásról bővebben az alábbi linken olvashat (angol nyelven):
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KPMG, könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társaság weboldala:
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/09/vietnam-2018.pdf
3. Vállalatalapítás
-

-

-

-

-

-

Vietnámban a külföldi befektetések elől tiltott ágazatok a következők: az ország védelmére,
közbiztonságra, közérdekre potenciálisan veszélyes területek (pl. kábítószerként
használható anyagok előállítása; magánnyomozó iroda stb.); történelmi, kulturális és
társadalmi értékeket, hagyományokat veszélyeztető tevékenységek (pl. élőlények
klónozása stb.); közegészségügyre veszélyes, illetve természeti erőforrásokat vagy
környezetet romboló tevékenységek (pl. bizonyos vegyi anyagok előállítása; az országban
használatra nem engedélyezett humán és állatgyógyszerek, vakcinák, kozmetikumok,
növényvédő szerek előállítása stb.); külföldről származó toxikus hulladékok
felhasználására irányuló tevékenységek, nemzetközi szerződések által tiltott mérgező
anyagok előállítására vagy felhasználására irányuló tevékenységek.
Ezen felül meglehetősen széles és a szubjektivitásra teret adó a feltételhez kötött szektorok
listája: a társadalmi rendre, szociális biztonságra és nemzetbiztonságra hatást gyakorló
tevékenységek; banki és pénzügyi tevékenységek; kiskereskedelem, disztribúció;
közegészségügyet érintő tevékenység, kórház létesítése; dohányipar; postai szolgáltatások;
telekommunikációs hálózati infrastruktúra létesítése, internet és egyéb távközlési
szolgáltatások nyújtása; kikötők, repülőterek létesítése, belföldi utas- és teherfuvarozási
szolgáltatások; kultúra, információ, sajtó és elektronikus média, könyvkiadás; oktatás,
képzés; szórakoztatóipar; ingatlanüzlet; természeti erőforrások feltárása, kiaknázása;
valamint a törvényben, illetve Vietnám WTO csatlakozási dokumentumaiban
meghatározott egyéb területek.
Újonnan alapított vállalatokban – kevés speciális kivétellel – tetszőleges lehet a külföldi
tulajdoni hányad, korlátozott viszont a már bejegyzett vietnámi gazdasági társaságokban
megszerezhető hányad.
A szubjektivitásnak tág teret adó szabályozás miatt a gyakorlatban eseti tárgyalások és
lobbizás eredményeként dől el, mekkora tulajdonrészt szerezhet a külföldi befektető. A
2009. augusztustól hatályos módosítások elvileg tisztázták a helyzetet, a gyakorlati
alkalmazás gördülékenysége azonban még igazolásra vár.
Az ún. publikus társaságokban maximum 49% lehet a külföldi tulajdonrész. Ebbe a
kategóriába tartoznak a tőzsdén jegyzett cégek, a 10 milliárd VND-t (kb. 540 ezer USD)
meghaladó tőkével és legalább 100 befektetővel bejegyzett vállalatok, valamint a publikus
részvényjegyzési ajánlatot tett vállalatok. Kivétel a 49%-os limit alól a banki és pénzügyi
szolgáltatási szektor, ahol a külföldi befektetők által összesen megszerezhető hányad
maximum 30%, melyen belül 15%-os határ vonatkozik az egyetlen befektető által
megszerezhető hányadra (ez az arány egyedi miniszterelnöki döntéssel 20%-ra növelhető).
Külföldi tulajdonrésznek minősül a vietnámi bejegyzésű, ám 49%-ot meghaladó külföldi
tulajdoni aránnyal működő befektető részesedése is.
Egyéb jogszabályi korlátok híján a befektetési törvény, a 139/2007/ND-CP kormányrendelet
és a 88/2009/QD-TTg miniszterelnöki határozat értelmében a fenti kategórián kívüli nem
publikus vállalatokban elvileg korlátlanul szerezhető külföldi tulajdonhányad. A
rendeletek részletes leírása elérhető a Jogi Dokumentumok Könyvtárában (Library of Law
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-

-

Documents) az alábbi linken keresztül: https://thuvienphapluat.vn/law-viet-nam/searchdocument.aspx?keyword=139%2F2007%2FNDCP%20&area=0&type=0&lan=2&org=0&sig
ner=0&match=True&sort=1&bdate=26/03/1940&edate=26/03/2020
Egyes szolgáltatási szektorok a WTO-vállalások értelmében fokozatosan nyílnak meg a
külföldi befektetők előtt (pl. telekommunikáció, disztribúció, oktatás, turizmus, szállítás).
Vállalkozási formák: egyéni vállalkozás (a vállalkozó teljes személyes vagyonával felel),
betéti társaság (legalább két, saját vagyonával korlátlanul felelős természetes személy beltag
aktív közreműködésével és tetszőleges számú kültaggal), Kft. (a tagok száma 1-50 közötti
lehet) Rt. (a részvényesek száma minimum 3; nincs megkülönböztetés zártkörű, ill. nyílt Rt.
között)
Általános esetben nincs minimális összeg előírva az egyes vállalati formák alaptőkéjére
vonatkozóan. Részletes speciális szabályok vonatkoznak egyes tevékenységekre, különösen
a pénzügyi szektorban (pl. bank alapítása vagy külföldi bank fióknyitása esetén részletes
előírások vonatkoznak a tulajdonosok számára, hozzájárulására, az új pénzintézet
alaptőkéjére és teljes eszközállományára, valamint a működtetésre).
Külföldi tulajdonú vállalat alapítása esetén kétféle eljárás jöhet szóba: a 300 milliárd VNDt (kb. 16,2 millió USD) elérő vagy meghaladó projektek esetén értékelési eljárásra van
szükség, valamint ennél kisebb összegű beruházások esetén abban az esetben, ha a
beruházás feltételhez kötött szektorban történik. A beruházási engedélyt a kormány adja.
Nemzeti szempontból kiemelt projektek esetén a Nemzetgyűlés határoz az értékelés
elveiről és szempontjairól. A 300 milliárd VND (kb. 16,2 millió USD) alatti befektetések
esetében regisztrációs eljárás folytatása szükséges az illetékes helyi hatóságnál, azaz a
megyei vagy városi Tervezési és Beruházási Hivatalnál, illetve – ipari parkban, high-tech
parkban, export feldolgozási zónában megvalósuló beruházás esetén – az adott park
igazgató bizottságánál. (Néhány ágazatban – pl. pénzügyi, biztosítási szolgáltatások – az
illetékes minisztérium adhatja ki az engedélyt.) Az eljárás megindításához az alábbi
információk, illetve igazoló dokumentumok benyújtása szükséges, valamennyi vietnámi
nyelven, illetve hiteles fordításban: a beruházó jogi státusza, illetve annak igazoló okiratai;
a beruházó pénzügyi helyzetére vonatkozó jelentés; a tervezett vállalat célja, tevékenysége,
nagysága, székhelye és tevékenységi helye; a vállalat alapító okiratának tervezete, valamint
– adott esetben – vegyes vállalati vagy üzleti együttműködési szerződés; a befektetni
tervezett tőke nagysága, megvalósítás ütemezése; földhasználati igény, valamint a
környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés vállalásának igazolása (nagy
beruházásoknál környezetvédelmi hatástanulmány, kisebbeknél ún. környezetvédelmi
vállalás); befektetésösztönzési támogatási igény (amennyiben van ilyen).
További hasznos információk magyar nyelven:
http://exporthungary.gov.hu/download/2/fa/62000/Vietn%C3%A1m.pdf
További hasznos információk a vállalatalapításról, szabályozásról angol nyelven:
GBS, vietnámi tanácsadó cég weboldala:
http://www.gbs.com.vn/index.php/en/faq/business-registration/171-guide
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/starting-a-business
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4. Egyéb

-

-

-

Vietnám a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) tagja és részese gyakorlatilag minden
fontos nemzetközi, szellemi tulajdonjogi megállapodásnak. A szellemi tulajdonjogok
sérelmére vonatkozó eljárások alapvetően a polgári és a büntető törvénykönyvben jelennek
meg, bizonyos egyéb vonatkozásokat pedig a 2004. évi versenytörvény szabályoz. A
szellemi tulajdonjogi törvény – kisebb hiányosságoktól eltekintve – alapvetően megfelel a
nemzetközi követelményeknek. Végrehajtási szabályrendszere, különösen pedig a
betartását garantáló intézményrendszer azonban messze nem kielégítő.
A földterületetek Vietnámban az állam tulajdonában vannak, sem belföldi, sem külföldi jogi
vagy magánszemély nem szerezhet örökös tulajdonjogot, csak földhasználati jogot. Ez
belföldi használó esetén gyakorlatilag korlátlan időre szól, örökölhető és értékesíthető.
Külföldi beruházás esetén a földet maximum 50 éves időtartamra lehet bérelni, ami
lejáratkor hosszabbítható.
Lakást csak akkor vásárolhatnak külföldiek, ha legalább egy éves tartózkodási engedéllyel
rendelkeznek és Vietnámban élnek. Ezen felül a következő kritériumok valamelyikének
teljesülnie kell: befektetési tevékenység folytatása vagy menedzseri pozíció betöltése egy
vietnámi vállalatnál; vietnámi házastárs; egyetemi végzettség és olyan speciális tudást
igénylő munka folytatása, amelyre Vietnám igényt tart; kitüntetés a miniszterelnöktől vagy
az államfőtől.
Az irodabérlés jóval egyszerűbb, és nem szükséges hozzá engedély az állami szervektől.
(Forrás: http://vietnamembassy-usa.org/basic-page/land-regulations)
5. 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/vietnam/starting-a-business
Általában a jogról:
Allens, nemzetközi ügyvédi iroda weboldala: http://www.vietnamlaws.com/
Vietnámi Igazságügyi Minisztérium: http://www.moj.gov.vn/vbpq/en/pages/vbpq.aspx
Vietnámi Jogi Kodofikáció weboldala:
http://www.vietlaw.biz/bldisplay/db1/show_doc1OLD.php?action=chapter&word=Chapte
r+II+EFFECT+OF+THE+PENAL+CODE&indexid=&doc=1637
Ingatlan-adásvétel:
Global Property Guide, ingatlan vásárlási útmutató:
http://www.globalpropertyguide.com/Asia/VIetnam

Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. EXIM országkockázati besorolás
Az Eximbank (Mehib Zrt.) 2019. november 26-tól hatályos országkockázati besorolása és a
biztosíthatósági szabályok szerint Vietnám a 4-es országkockázati kategóriába esik, tehát
szuverén, szubszuverén, bank, és magánvevő hiteladós esetén biztosítható (két éves vagy
két éven túli törlesztési futamidejű ügyletek vonatkozásában), de projekt típusú kockázat
esetén nem.
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Forrás: http://exim.hu/
https://exim.hu/kondiciok/orszagkockazatok/exim-altal-minositett-orszagok-listaja
2. Helyi fejlesztési bank
Bank for Investment and Development of Vietnam
Cím: BIDV Tower, 35 Hang Voi, Hoan Kiem, Ha Noi
Tel: 00-844-22205544
Fax: 00-844-22200399
E-mail: a http://www.bidv.com.vn/Contact.aspx honlapon keresztül
Web: http://www.bidv.com.vn/default.aspx?lang=en-US
3. Helyi befektetésösztönzési szervezetek
-

Ho Si Minh-városi Beruházási és Kereskedelemfejlesztési Központ
http://www.itpc.gov.vn/
Vietnam Ministry of Planning and Investment
http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/default.aspx
4. Üzletfejlesztés, kamarai hálózat
Vietnámban egyetlen nemzeti kamara működik, a Vietnámi Kereskedelmi- és Iparkamara
(VCCI, http://www.vcci.com.vn/). A VCCI képviseli a vietnámi üzleti közösség érdekeit
mind hazai, mind nemzetközi szinten. További funkciója a vállalkozások fejlődésének
előmozdítása kereskedelmi és befektetési tevékenységük támogatásán keresztül, illetve a
vállalatok közti kooperáció elősegítése.
A Vietnámi Kereskedelmi- és Iparkamara elérhetőségei:
Cím: Vietnam Chamber of Commerce and Industry főépület, No.9 Dao Duy Anh,
Dong Da, Hanoi
Telefon: 00-844-35743985
Fax: 00-844-35743063
E-mail: vbfhn@hn.vnn.vn, vibforum@vcci.com.vn
Web: http://www.vcci.com.vn/ (angol nyelven: http://vccinews.com/)
5. Tenderlehetőségek
A tenderlehetőségeket tartalmazó weboldalak jellemzően fizetősek és regisztrációhoz
kötöttek, pl. http://www.tendersinfo.com/global-vietnam-tenders.php és
http://www.globaltenders.com/government-tenders-vietnam.php

Praktikus információk
1. Nagykövetségek és főkonzulátus
Magyarország Nagykövetsége Vietnámban
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Őry Csaba
Nagykövetség címe: Hanoi, Tay Ho kerület, Thanh Nien út 28., Hanoi Lake View
Residence, 9. emelet
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Telefonszám: +84 437 715 714
Fax: +84 437 715 716
Email: mission.hoi@mfa.gov.hu
Web: https://hanoi.mfa.gov.hu/
Külgazdasági attasé: Oláh Nikoletta
E-mail: Nikoletta.Olah@mfa.gov.hu
Magyarország Főkonzulátusa Ho Si Minh-városban
Misszióvezető: Dr. Baloghdi Tibor főkonzul
Főkonzulátus címe: 21st floor, LIM Tower, 9-11 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe
Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Telefonszám: +84 909 991 731
Email: mission.hcm@mfa.gov.hu
Web: https://hcmc.mfa.gov.hu/
Külgazdasági attasé: Domokos Tamás Dániel
E-mail: Tamas.Domokos@mfa.gov.hu
A Vietnámi Szocialista Köztársaság Nagykövetsége Magyarországon
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Nguyen Tien Thuc
1146 Budapest, Thököly út 71.
Telefon/fax: (+36-1) 342-5583
2. Beutazási feltételek
Magyar állampolgárok valamelyik vietnámi külképviseleten előzetesen beszerzett,
általában egyszeri beutazást lehetővé tevő, 30 nap tartózkodást biztosító turista- vagy üzleti
vízummal léphetnek be az országba. Az úti okmány érvényessége legalább 6 hónappal
haladja meg a tervezett elutazás időpontját. Az országba való beléptetés a nemzetközi
normáknak megfelelő, magyar beutazókkal szemben diszkriminatív intézkedésekre nem
volt példa.
A külföldiek engedély nélküli foglalkoztatásának terjedése miatt a vietnámi illetékesek
2010-től szigorú ellenőrzéseket végeznek és tartózkodási engedélyeket, 3 hónapot
meghaladó érvényességű vízumokat csak hosszabb, hivatalos okiratokkal alátámasztott
eljárás után adnak ki. (Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?vietnam)
3. Egészségügyi helyzet
-

-

Vietnámban az egészségügyi infrastruktúra elmaradott, ennek ellenére a közegészségügyi
helyzet – különösen az 1991-es évek második felétől – gyorsan javult, és továbbra is ez a
tendencia. Színvonalas egészségügyi ellátás korlátozottan, csak a nagyobb városokban
hozzáférhető. A Hanoi és Ho Si Minh városi külföldi klinikák nívósak, a kezelések költsége
azonban magas.
Tömeges fertőző betegségek egyre ritkábban fordulnak elő az országban. Különleges
esetekben, pl. a déli országrészekben, a Mekong-deltában árvizek idején terjedhet a malária.
Ugyanitt a dengue-lázas esetek száma, köztük a halálos kimenetelű fertőzéseké is növekvő
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-

-

tendenciát mutat. A betegség ellen nincs védőoltás, a védekezés különböző szúnyogriasztó
eljárások alkalmazásával ajánlott.
A tömegtájékoztatási eszközök időnként kolera, vagy járványszerű hasmenéses
megbetegedésekről adnak hírt. A kolerabaktérium ivóvízzel és fertőzött élelmiszerrel
(leginkább kutyahúst, garnélarák-pépet, nyers fűszernövényeket és zöldségeket tartalmazó
ételek) terjedhet, főzés-sütés során elpusztul. Utcai árusoktól vásárolt tisztított, nyers
zöldséget, gyümölcsöt lehetőleg ne fogyasszunk. A higiénés szabályok fokozott betartása
igen fontos.
A madárinfluenza vírus különösen a téli, náthás megbetegedések idején terjed. Javasolt
elkerülni az élőállat piacokat, baromfigazdaságokat és a szabadon, vagy ketrecben tartott
madarakkal történő érintkezést.
A csapvíz nem iható, palackos ivóvíz viszont az ország minden részén beszerezhető.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?vietnam#d)
4. Közbiztonság

-

-

-

-

Vietnám a délkelet-ázsiai térség biztonságosnak számító országa, terrorista cselekmények
előfordulásának csekély a valószínűsége.
Hanoiban, Ho Si Minh-városban és a nagyobb városokban – amint az élénkülő
idegenforgalom és a gazdasági gyarapodás következményeként a világon másutt is – a
közbiztonság és általában a biztonsági helyzet bizonyos mértékű romlása tapasztalható.
Kisebb lopások, motoros táskarablás, zsebtolvajlás egyre gyakrabban fordul elő. Nem
ajánlott figyelmet felhívó ékszereket, drágának tűnő karórákat viselni. Az értéktárgyakat,
útlevelet érdemes a szállodaszoba páncélszekrényében, vagy a recepción lezárt borítékban
hagyni. Az útlevél adatoldaláról készített fénymásolatot ajánlatos maguknál tartani.
Ajánlatos elővigyázatosságot tanúsítani az éjszakai vonatokon, autóbuszokon és hajókon.
A Sapa-ba közlekedő, a Hanoi és Hue közötti gyorsvonaton, valamint a Ha Long öbölbeli
kirándulóhajókon már előfordult turisták kifosztása. Nem javasolt este, éjszaka egyedül
vagy ismeretlen személyekkel elhagyott környéken sétálni. Gyakori a taxisofőrök és
bérmotorosok (xe om) által történő túlszámlázás, az azt követő szóváltás pedig akár
tettlegességig is fajulhat.
A többi délkelet-ázsiai országhoz hasonlóan a bárokban, diszkókban, karaoke
szórakozóhelyeken előfordulhat jelentős túlszámlázás, ritkábban az italok manipulálása,
majd az áldozat kifosztása. Célszerű utazási honlapokon tájékozódni a bejáratott, megfelelő
színvonalú helyszínekről, vagy előre tisztázni a kínált szolgáltatás árát és tartalmát.
A nagyvárosokban terjed a kábítószer-fogyasztás. A kábítószer-használat és
-birtoklás hosszú időtartamú szabadságvesztést, esetenként halálbüntetést von maga után.
Az országban biztonsági szempontból az egyes országrészek között kisebb különbségek
tapasztalhatók. Hanoiban és a déli nagyobb városokban (Ho Chi Minh City, újabban
Danang és Nha Trang is) gyakrabban fordulnak elő motoros rablások.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?vietnam#d)
5. Infrastruktúra, közlekedés

-

Vietnámban az utak minősége országszerte gyenge. A közúti közlekedés európai szemmel
kaotikusnak tűnhet mind a városokban, mind a lakott területeken kívül. Az ok az óriási
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forgalom, a motorkerékpárok és gépkocsik nagy száma és a közlekedési szabályok be nem
tartása. A sebességkorlátozás a városokban 30-40 km/óra, városon kívül 40-60 km/óra, de a
korlátozást a legtöbben figyelmen kívül hagyják. Gyakoriak a kisebb balesetek, koccanások,
motorosok közötti ütközések. Bukósisak viselése kötelező. Vietnámban csak a helyi
hatóságok által kibocsátott gépkocsivezetői engedéllyel lehet járművet vezetni, a magyar
jogosítvány itt nem érvényes. Gépkocsi bérlésére gépjárművezetővel együtt van lehetőség,
ezt érdemes igénybe venni.
Vietnám területére saját vagy bérelt gépjárművel (gépkocsi, terepjáró, motorkerékpár)
beutazni csak előzetes engedély birtokában lehetséges. Ennek hiányában a határőrök a
beléptetést megtagadják, az engedély beszerzésére a határállomáson nincs mód. A saját
gépjárművel történő utazást tervező magyar állampolgárok indulás előtt legalább 2
hónappal Vietnám budapesti nagykövetségének konzuli osztályán tájékozódjanak a
gépjármű-engedély beszerzésének feltételeiről, az eljárás részleteiről.
A vasúti közlekedés viszonylag biztonságos. Távolsági busszal való utazás előtt célszerű
tájékozódni a jármű állapotáról. A légi közlekedés jól szervezett és biztonságos.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?vietnam#d)
6. Repülőterek
Nemzetközi repülőterek száma: 9
(Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Vietnam)
Közvetlen járat nem indul Budapestről Vietnámba, de átszállással (pl. Londonban vagy
Moszkvában, Dubajban, Katarban, stb.) minden nap lehetséges odajutni. Az utazási idő
általában több, mint egy nap.
7. Banki szolgáltatások elérhetősége

-

-

Vietnámban 5 nagy állami tulajdonú kereskedelmi bank (Vietcombank, Vietnam Bank for
Investment and Development /BIDV/, Mekong Delta Housing Bank, Vietnam Bank for
Industry and Trade /Vietinbank/, Agribank) fedi le a hitelezési piac mintegy 80%-át,
mellettük több mint 30 belföldi magántulajdonú bank működik. Bár az állami bankok
kockázatos kihelyezései jelentősek, mind belföldi, mind nemzetközi megítélés szerint
helyzetük stabil, és megbízható partnereknek számítanak. Választási lehetőség esetén első
helyen javasolható a vállalati piacon kiemelkedő szerepet játszó, nem állami tulajdonban
működő egyik legnagyobb bank, a Sacombank, amelynek együttműködési szerződése van
a magyar Eximbankkal.
Vietnámban számos neves külföldi bank is jelen van (pl. Citibank, HSBC, Standard
Chartered, ANZ, ABN-Amro).
A legtöbb ATM-ből napi 24 órában felvehető pénz Visa, Mastercard és más bankkártyákkal.
A bankautomatákból csak dongot lehet kivenni, és a pénzfelvételért díjat számolnak fel.
Bankkártyás fizetés esetén 3%-os díjat számolnak fel, így nagy összegeket sokszor
érdemesebb készpénzben fizetni.
A bankfiókok általában 8 órától 17 óráig vannak nyitva hétfőtől péntekig, némelyik
ebédszünetet tart eközben.
A kisebb településeken általában nem lehet bankkártyával fizetni, de a nagyvárosokban
elterjedt ez a fizetési forma.
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Számlanyitáshoz az útlevélre van szükség (a vietnámi vízumpecséttel), illetve általában egy
minimális összeg (kb 100.000 VND) letétbe helyezése is szükséges.
Forrás:
http://www.tripadvisor.com/Travel-g293921-s601/Vietnam:Banks.And.Money.html
http://exporthungary.gov.hu/download/2/fa/62000/Vietn%C3%A1m.pdf
További hasznos információk angol nyelven:
Wikitravel, a Wikipedia utazási kalauza: http://wikitravel.org/en/Vietnam
Saigontours.com, utazási információk Saigonról:
http://www.saigontoursvietnam.com/Guide/Saigon-Travel-Guide/banking-and-currencyin-vietnam/
Ho Chi Minh City Airport: http://www.hochiminhcityairport.com/
Ha Noi Airport: http://www.hanoiairportonline.com/
Vietnam Airlines: https://www.vietnamairlines.com/hu/en/home
8. Egyéb

-

Vietnám telefonos országhívószáma: 84. Hanoi körzetszáma: 4.
Balesetek körüli csoportosulástól, demonstrációtól érdemes távol maradni.
Külföldieknek tilos vietnámi állampolgárt a szállodai szobájukban vendégül látni.
Kábítószer birtoklása súlyos börtönbüntetést, halálbüntetést is vonhat maga után.
Szombaton és vasárnap a hivatalok és bankok zárva tartanak, az üzletek nyitva vannak.
(Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?vietnam)

Kultúra
1. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
-

-

-

-

A személyes kapcsolatok általában többet számítanak az üzletkötésben, mint az ajánlat
objektív elemei. Személyes kontaktus nélkül – pl. interneten, e-mailen keresztüli kapcsolat
révén – szinte kizárt dolog üzletet kötni. Érdemes e tényre emlékezni olyan esetekben, ha
ismeretlen vietnámi vállalattól, interneten talált magyar honlap alapján szerződéskötés
ajánlatával érkezik meghívó iránti kérelem: ez az esetek túlnyomó többségében illegális
beutazási szándékot takar és nem valós üzleti érdeklődést.
A partner bizalmának elnyerése rendszerint hosszú és kitartó munkát, több személyes
találkozót igényel. Általában nem jellemző, hogy rövid ismeretség után és pusztán a tények,
számok, iratok alapján azonnal nagyobb üzlet jön létre.
A tárgyalások során a vietnámi partner rendszerint nem szeret egyértelműen elutasító
lenni, ez esetenként komolyan megnehezítheti az üzletkötés esélyeinek felmérését.
Kerülendő a partner olyan helyzetbe hozása, hogy nyilvánosan – kollégák vagy főnökök
előtt – kényszerüljön saját álláspontja feladására.
Hasznos lehet vietnámi tolmács alkalmazása, sok vietnámi szívesebben használja saját
anyanyelvét üzleti tárgyaláskor.
Jó benyomást kelthet néhány vietnámi kifejezés megtanulása (pl. üdvözlés)
Ajánlott a konzervatív öltözködés (férfiaknak öltöny, nőknek kosztüm), de a melegebb
hónapokban a zakó elhagyható, főleg az ország déli területein.
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A névjegykártyák cseréje fontos rituálé Vietnámban az üzleti tárgyalások elején. A
névjegykártyán angolul és vietnámiul is szerepeljenek az információk.
A vietnámiak pontosan érkeznek a tárgyalásra, és ezt üzletfeleiktől is elvárják.
A konszenzus nagyon fontos a vietnámiaknál, általában minden érintett személynek
vétójoga van.
Női tárgyalópartner üdvözlésekor meg kell várni, hogy ő nyújtson kezet. Ha ez nem
történik meg, bólintással üdvözöljük.
A tárgyalópartnerek, üzleti partnerek között elterjedt szokás az ajándékozás (kisebb értékű
ajándékokra kell gondolni). Tárgyak átadásakor mindkét kezet illendő használni.
Az „arc” a tekintélyhez hasonló fogalom a vietnámi 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”.
Ha egy vietnámi kolléga vagy üzleti partner vacsorára hív otthonába, illik megvárni, hogy
megmutassa ülőhelyünket. Vendégségbe virágot, édességet illik vinni a házigazdáknak.
A vallás is szerepet játszhat az üzletkötésben. A szerzetesek szinte mindenről tudnak, ami
az üzleti életben folyik, és a pagodákban, valamint a főpap fogadótermében gyakran
előfordul üzleti kapcsolatok létrejötte. Még a nem vallásos vietnámiak is gyakran állítanak
oltárt otthonukban és/vagy irodájukban, ahol őseikhez imádkoznak jeles családi
eseményekkor és új üzlet elindításakor. Ha egy partner irodájában nincs oltár, elképzelhető,
hogy a betérő ügyfél vagy vevő emiatt nem fog vele üzletet kötni, hiszen egy „pogány” nem
hozhat hosszú távon szerencsét. E téren a külföldiekkel elnézőbbek.
(Forrás, további hasznos információk angol nyelven:
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Vietnam)
2. Fontosabb ünnepek
A fontosabb ünnepek a következők:
Újév: január 1.
Holdújév: 3-4 nap a holdnaptárhoz igazodva, rendszerint január vége és február
közepe között
Hung király ünnepe: egy nap április közepe felé, a holdnaptárhoz igazodva
Vietnám újraegyesítésének ünnepe: április 28-30.
A munka ünnepe: május 1.
Függetlenség napja: szeptember 2. (nemzeti ünnep)
Ha a hivatalos ünnep szombatra vagy vasárnapra esik, a megelőző vagy következő
munkanap válik munkaszüneti nappá. Különösen a Holdújév táján, de mérsékeltebben az
április 30 – május 1. ünnepnapok körüli időszakban is sokan szabadságon vannak, így a
konkrét ünnepnapok előtti és utáni 4-5 napos időszakra is csak előzetes időpont-egyeztetés
után célszerű üzleti utazást tervezni. Az állami és regionális ünnepek listája országonként
az alábbi honlapon elérhető: https://www.officeholidays.com/countries/vietnam/2020
3. Vallás, vallási szokások
Vietnám hivatalosan ateista állam, a népszámlálási adatok szerint a lakosság több, mint
80%-a nem vallásos. A valóságban azonban a lakosság nagy része végez valláshoz köthető
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tevékenységet, a közös szokások és hiedelmek szerves részét képezik a vietnámiak
mindennapi életének. A buddhizmus, a taoizmus és a konfucianizmus elemeit
összehangoló „tam giáo”-ban egyes kutatások szerint a lakosság 70-90%-a hisz. A
szellemekben és lelkekben való hit, illetve az ősök spirituális tisztelete rendkívül elterjedt,
gyakorlatilag minden vietnámi háztartásban található a tiszteletükre állított oltár. Az
oltárnál végzett szertartások és imák gyakoriak, főként vallási ünnepekhez, vagy fontos
életeseményekhez (pl. gyermek születése, új vállalkozás indítása) kötődnek. Az országban
élnek katolikusok és protestánsok is, illetve kisebb közösségek gyakorolják a hindu és az
iszlám vallást.
(Forrás, további hasznos információk: http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Vietnam)
4. Történelmi áttekintés
Vietnám már a történelem előtti időkben lakott volt, százezer évnél is idősebb homo sapiens,
illetve még régebbi homo erectus fosszíliákat is találtak területén. A vietnámi civilizáció
története i.e. 2000 körül kezdődött. I.e. 111-től több mint ezer éven át Vietnám többnyire
kínai uralom alatt állt. 938-ban Vietnám kivívta függetlenségét, és megkezdődött az
aranykornak is nevezett időszak, amely a 15. században ért tetőpontjára. A 19. századi
francia uralom kezdetéig a függetlenség kisebb megszakításokkal fennmaradt, és ebben az
időszakban Vietnám különböző dinasztiák irányítása alatt dél felé terjeszkedett. Ezekben a
századokban terjedt el és vált államvallássá a buddhizmus.
A franciák 1859-től fokozatosan hódították meg Vietnámot, míg végül 1887-ben FranciaIndokínához csatolták. A francia igazgatás jelentős politikai és kulturális változásokat
hozott a vietnámi társadalomban. Nyugati jellegű modern oktatási rendszert alakítottak ki
és széles körben propagálták a kereszténységet. Ültetvényes gazdálkodást vezettek be,
dohányt, indigót, teát és kávét exportáltak. A vietnámiak önkormányzati és polgári jogi
igényeit a franciák egyre durvábban utasították el. Nacionalista politikai mozgalmak
szerveződtek, melyek vezetői függetlenséget követeltek. A franciák a második
világháborúig tudták fenntartani uralmukat gyarmatuk felett. A Csendes-óceánon dúló
háború folyományaként a japánok 1941-ben megszállták Francia-Indokínát.
1941-ben vált jelentőssé a Ho Si Minh vezetése alatt álló Viet Minh kommunista és
nacionalista felszabadítási mozgalom. 1945-ben Japán vietnámi bábkormányának bukása
után a Viet Minh megszállta Hanoit és ideiglenes kormányt hozott létre, amely kikiáltotta
az ország függetlenségét szeptember 2-án. Ugyanebben az évben Franciaország csapatokat
küldött a francia uralom helyreállítására. Háború tört ki a Viet Minh és a francia csapatok
között, amely 1954. július 20-áig tartott. A tűzszünet kihirdetése után a francia gyarmati
közigazgatást felszámolták, Francia-Indokínát feloszlatták. Vietnámot kettéosztották: az
északi részen megalakult Ho Si Minh Vietnámi Demokratikus Köztársasága, délen pedig
Bao Dai császár Vietnám Állama.
Egy évvel később Dél-Vietnámban Ngo Dinh Diem egy meghamisított népszavazás után
eltávolította a hatalomból a császárt, és a Vietnámi Köztársaság elnökének nyilvánította
magát. Hatalmának megdöntésére gerillatámadásokba kezdett a Nemzeti Front DélVietnám Felszabadításáért (Vietkong). Diem erős buddhista-ellenes politikájára válaszként
1963-ban buddhista válságnak nevezett tömegtüntetések kezdődtek. A tüntetések nyomán
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Diem viszonya megromlott az Egyesült Államokkal, és hatalmát végül 1963-ban
megdöntötték, ő maga merénylet áldozata lett.
Eközben Észak-Vietnámban földreform indult, valamint a kormány 1962-ben katonai
támogatásról szóló megállapodást kötött a Szovjetunióval.
Dél-Vietnámban a Diem halálát követő politikai zűrzavarban érték el első katonai sikereiket
a kommunisták. Hogy Vietnámot megvédje a kommunista felkelőktől, az Egyesült Államok
növelte katonai tanácsadóinak számát. 1965-ben már hadműveletekben is részt vettek
amerikai erők, amelyek létszáma a csúcsponton meghaladta az 500 000-et. A felkelőket
Észak-Vietnámból támogatták, melyet a Szovjetunió és Kína látott el katonai utánpótlással.
A növekvő veszteségek hatására és a beavatkozással szembeni hazai és nemzetközi
ellenállással szembesülve az Egyesült Államok megkezdte a hadszíntér átadását a délvietnámi katonaságnak. 1973. március 29-ére minden amerikai csapatot kivontak
Vietnámból. 1975-ben Saigont elfoglalta Észak-Vietnám, amely a harcok végét jelentette.
1976-ban Dél-Vietnámot hivatalosan egyesítették a Vietnámi Szocialista Köztársasággal.
A háborútól elpusztított ország lassan épült újjá, súlyos humanitárius és gazdasági
nehézségekkel szembesült. 1979-ben a vietnámi hadsereg megszállta Kambodzsát
(Kambodzsai–vietnámi háború) és eltávolította a hatalomból a vörös khmereket. Emiatt az
ország viszonya megromlott Kínával, amely rövid időre betört Észak-Vietnámba 1979-ben
(Kínai–vietnámi háború). Vietnám 1989-ben kivonta csapatait Kambodzsából.
1986-ban a Kommunista Párt szabadpiaci reformokat vezetett be. Az állam hatalma
változatlan maradt, de lehetővé vált a mezőgazdasági üzemek és más vállalkozások
magántulajdona, leépítették a korlátozásokat és bátorították a külföldi tőkebefektetést.
Vietnám gazdasága jelenleg a leggyorsabban növekvők közé tartozik a világon, ezért ez az
ország is az ún. „kis tigrisek” közé tartozik.
(Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam#History,
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Vietnam,
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vietnam#T.C3.B6rt.C3.A9nete)
5. További hasznos információk
Általános információk:
A Külgazdasági és Külügyminisztérium részletes országinformációs oldala:
http://exporthungary.gov.hu/download/2/fa/62000/Vietn%C3%A1m.pdf
Wikipedia oldal magyar nyelven: http://hu.wikipedia.org/wiki/Vietnam
Wikipedia oldal angol nyelven: http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
CIA Factbook angol nyelven:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
A Világbank adatbázisa angol nyelven: http://www.worldbank.org/en/country/vietnam
Vietnám központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=491
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa angol
nyelven – tudnivalók a vállalatalapításról:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/vietnam/
Kormányzati portál: http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English
Vietnám Külügyminisztériuma: http://www.mofa.gov.vn/en
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Az ország politikájáról:
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Vietnam
Vietnám Kormányának weboldala: http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/English
Mongaboy.com, online hírpotál:
http://www.mongabay.com/reference/country_studies/vietnam/GOVERNMENT.html
BBC, online hírportál: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-16567315
Az ország földrajzáról:
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
Wikipedia:http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Vietnam
Online Világatlasz: http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/vn.htm
About.com, földrajzi információk Vietnámról:
http://geography.about.com/library/cia/blcvietnam.htm
Az ország történelméről:
CIA Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html
Wikipedia:http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Vietnam
Lonelyplanet.com, utazási információk: http://www.lonelyplanet.com/vietnam/history
History.com, History Channel weboldala: http://www.history.com/topics/vietnam-war
Angol nyelvű napilapok:
Tahn Nien News: http://www.thanhniennews.com/
Viet Nam News: http://vietnamnews.vn/
Üzleti etikett:
eDiplomat.com:
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_vn.htm
Kultúra, szokások:
Vietnam-culture.com, információk a vietnami kultúráról: http://www.vietnam-culture.com/
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Kézirat lezárva: 2020. április
További információ:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: + 36 1 474 5106
E-mail: intdept@mkik.hu
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