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Fontosabb gazdasági mutatók
Mutató megnevezése

Mértékegység

GDP értéke (folyó áron)

2018 részadat

2017

2016

2015

Mrd USD

**593,6

572,8

530,5

525,6

%

**+ 2,69

+ 2,89

+ 1,41

+ 0,81

USD/fő

**25 179

24 318

22 561

22 400

Infláció (HICP)

%

**+ 1,64

+ 0,62

+ 1,39

-0,30

Munkanélküliségi ráta

%

*3,7

3,8

4,5

6,3

GDP változása (reál)
Egy főre jutó GDP folyó áron

Export értéke

Mrd USD

**220,48

371,25

280,32

285,34

Import értéke

Mrd USD

**188,17

259,27

230,57

237,22

Kihelyezett FDI állomány

Mrd USD

***2 472,07

7 513,19

11 037,06

4 796,85

Befektetett FDI állomány

Mrd USD

***1 734,68

11 573,21

12 123,09

10 745,2

* január-július; ** január-augusztus; ***január-április
Forrás: tajvani statisztikai hivatal (DGBAS), FDI adatokhoz tajvani gazdasági minisztérium

Gazdasági és politikai helyzetkép
A világ legtöbb országa (köztük Magyarország) Tajvant Kína részének tekinti,
ugyanakkor az állam- és közigazgatása, kereskedelmi és jogi szabályozó rendszere
(Hongkonghoz és Makaóhoz hasonlóan) elkülönül a pekingi központi
kormányzatétól.
Magyarország Tajvannal gazdasági-kereskedelmi, kulturális és tudományos, illetve
technológiai együttműködés jellegű kapcsolatokat tart fenn. A külképviseleti
feladatokat a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda (Hungarian Trade Office), illetve a
budapesti Tajpej Képviseleti Iroda (Taipei Representative Office) látják el. Mindkettő
rendelkezik konzuli és külgazdasági szekcióval.
Az EU-tagországok állampolgárai 90 napig vízummentesen tartózkodhatnak Tajvan
területén.

Gazdaságpolitika
A 2016 májusában hivatalba lépett Tsai-kormány gazdaságpolitikájának irányai:
1. Új déli politika (New Southbound Policy): a délkelet-ázsiai országokkal való
gazdasági és társadalmi kapcsolatok erősítése
2. Az energiaszektor kizöldítése
3. „5+2 stratégiai iparág” fejlesztése:
• Dolgok internete, biomedika, zöldenergia, „okos gépek”, védelmi ipar
• „Új típusú mezőgazdaság” és körforgásos gazdaság
Kilátások 2018-ra: 2,3%-os gazdasági növekedés, növekvő külkereskedelmi
termékforgalom mellett (a tajvani gazdaság jelentősen exportfüggő)

Kilátások uniós szemmel
„Tajvan továbbra is egy dinamikus szereplő a nemzetközi gazdaságban, jó közlekedési
és kommunikációs kapcsolatokkal, aránylag összehangolt jogi rendszerrel, stabil
kormányzattal, képzett és stabil munkaerővel, tekintélyes oktatási intézményekkel és
egy jól működő általános egészségbiztosítási rendszerrel.
…
Régiós versenytársaihoz képest jó életkörülményeket biztosít levegőminőség,
tömegközlekedés, valamint szórakozási és szabadidős tevékenységek tekintetében.”
Forrás: European Chamber of Commerce Taiwan, 2018 Position Papers
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Magyar és KKE export Tajvanra
Export értéke (millió USD)
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A magyar kivitel szerkezete
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Forrás: KSH

Kereskedelmi kapcsolatok

x2

#3

az elmúlt négy évben
megduplázódott a magyar export
Tajvanra

állati termékekből Tajvan a harmadik
legnagyobb ázsiai exportpiac Japán és
Kína után

#4

#5

gépjármű-export: Tajvan a negyedik
legnagyobb ázsiai piacunk a kínai, a
japán és a dél-koreai után

a kivitel egészét tekintve Tajvan az
ötödik legnagyobb ázsiai
exportpiacunk

Külgazdasági kapcsolatok
Fontosabb rendszeres külgazdaság-fejlesztési programok, platformok:
•
•
•
•

külgazdasági konzultáció
közös üzleti tanács
agrárgazdasági és egyéb szakmai munkacsoportok
kereskedelem-fejlesztési szövetségek, szervezetek, kamarák közötti
kapcsolat
• Enterprise Europe Network programok
• támogatott kiállítási részvételi lehetőségek
• világszínvonalú üzleti fórumok és konferenciák

Food Taipei magyar részvétel 2017, 2018

Befektetői kapcsolatok
• Magyarországra irányuló tajvani befektetések: kb. 450 millió USD
összérték
• EU-ba irányuló tajvani befektetések 2017-ben: 220,5 millió USD
• Tajvanra irányuló európai befektetések 2017-ben: 3,34 milliárd USD
• Tajvani befektetők iparági fókusza: gépipar, autóipar, elektronika
• Tajvani magyar cégalapítások, vegyesvállalatok, befektetések száma
elenyésző

Cégalapítás Tajvanon
• Képviseleti iroda, leányvállalat és 100%-os külföldi tulajdonú vállalat alapítása
egyaránt lehetséges a legtöbb szektorban
• Egyszerű cégalapítási folyamat:
Névbejegyzés

Befektetés
elbírálása

Tőkebefizetés

Jóváhagyás,
bejegyzés

Tevékenység
bejegyzése

Forrás, illetve további információk a tajvani gazdasági minisztérium befektetés-ösztönzési osztályának weboldalán:
http://investtaiwan.org

• Részletes befektetési kézikönyv angolul elérhető a PwC Taiwan weboldalán
• További előnyök: kettős adóztatás elkerülésére irányuló megállapodás megléte,
Working Holiday vízumprogram rövid távú munkavállaláshoz, egyébként
vízummentes reláció

Turizmus
• 2011 óta 90 napos (turista) vízummentességi megállapodás EU és
Tajvan között
• Magyarország Ausztria, Csehország, különösen kedvelt közép-európai
desztinációk a tajvani turisták körében
• Magas fizetőképes kereslet, magas szolgáltatási elvárások
• Közvetlen Bécs-Tajpej légijárat, jellemzően 1-3 napos tartózkodás
• Működnek Magyarországra, illetve Tajvanra szakosodott utazási irodák
is a relációban
• Becslések szerint folyamatosan növekvő számú beutazások mindkét
irányban (pontos adat a vízummentesség és a közvetlen légijárat hiánya
miatt nincs, de több tízezer fő)

Látogatóban Tajvanon – hasznos tanácsok
• A magyarhoz képest melegebb és sokkal párásabb idő
• Erősen klimatizált belső terek és járművek – réteges öltözködés javasolt
• Gyakoriak a zivatarok, viharok (tájfunok), kisebb-közepes földrengések, de
a városi infrastruktúra ennek megfelelően tervezett, biztonságos
• Rendkívül jó közbiztonság, kedves, segítőkész helyiek és hivatalnokok
• Jól szervezett és jól feliratozott, olcsó tömegközlekedés (és taxik)
• Javasolt helyi SIM-kártya vásárlása (kedvező ár, nagy választék, korlátlan
4G, míg a hazai SIM-kártyával a hívások indítása-fogadása igen költséges)
• Érkezéskor javasolt EUR, USD beváltása új tajvani dollárra (jele NTD vagy
TWD, elutazáskor könnyen visszaváltható); főbb bankkártyák használhatók
• Üzleti útra érdemes sok névjeggyel és nyomtatott céginformációkkal,
illetve apróbb ajándékokkal készülni (ami az általános kínai etikett miatt
nem valamilyen szúróeszköz vagy falióra)
• A tajvani üzleti partner várhatóan jól beszél angolul
• Időeltolódás magyar időhöz képest: nyáron +6 óra, télen +7 óra

Együttműködési lehetőségek
Okosvárosok

ICT

Zöldenergia

R & D, tudás és
technológia transzfer

„Okos mezőgazdaság”

Turizmus

Magyarország külgazdasági attaséja Tajpejben:

Lőrincz Dániel Csaba
E-mail: daniel.lorincz@mfa.gov.hu
Mobil: +886 932 351 400
Telefon: +886 2 8501 1200 #107. mellék

