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Szíria súlyos gazdasági válságon megy keresztül 

Annak ellenére, hogy a szíriai helyzetről ma már sokkal kevesebb tudósítás lát napvilágot, s 

nem szerepel a nemzetközi híroldalak vezető cikkeiben, az még nem jelenti azt, hogy a szíriai 

válság vagy a krízis helyzet megoldódott volna, ezért mostani elemzésünk áttekinti Szíria 

jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetét. A szíriai polgárháború 2011-ben kezdődött a 

kormányellenes tüntetések brutális leverésével. Később az ország bonyolult csatatérré 

változott, ahol az ország hadereje külföldi hadseregekkel, helyi milíciákkal és idegen országok 

által finanszírozott harcosokkal csaptak össze, emberek százezreinek halálát okozva, valamint 

milliókat kényszerítve otthonaik elhagyására. 

Szíria ebből kifolyólag súlyos gazdasági válságon megy keresztül napjainkban, és a több mint 

egy évtizede tartó humanitárius krízisre sem sikerült megoldást találnia. A legutóbbi 

északnyugat-szíriai népszámláláson 6 millió főre becsülték a belső menekültek1 számát (Szíria 

népessége kb. 17,5 millió fő), akik közül több mint 1,5 millióan élnek a szabadban vagy 

mezőgazdasági területeken kialakított táborokban. A lassan 11 éve elhúzódó katonai 

konfliktus folyamatos humanitárius válságot eredményez, valamint továbbra sem sikerült a 

táborokban élő szíriaiak problémáira gyógyírt találni. Annak ellenére, hogy a szíriai 

konfliktusban részt vevő felek ellenőrzése alatt álló területek több mint két éve viszonylag 

stabilak, ez nem akadályozza meg a szíriai ellenzék által ellenőrzött területek lakott részeinek 

bombázását, Idlib és Aleppó térségét a szíriai rezsim erői és Oroszország is támadja, és időről 

időre civilek is áldozatul esnek az offenzíváknak. 

2020 februárja óta nem történt változás a különböző katonai erők és egyéb szereplők 

territóriumait tekintve: 

• Az ellenzéki csoportok Szíria területének 10,98%-át uralják. Megtalálhatók többek 

között Idlibben, Észak-Aleppóban, valamint a Rakkában és a Haszakában található 

Tal Abjad és Rász al-Ajn területeken, továbbá a délkelet-szíriai Zakf és at-Tanf 

területén. 

• A szíriai rezsim az ország 63,38%-át ellenőrzi, és szinte teljes kontrollt gyakorol a 

part menti, Közép- és Dél-Szíria, valamint a keleti kormányzóságok és Aleppó 

kormányzóság egyes részei felett. A Dara feletti ellenőrzése teljessé vált, miután 

2021 júliusában elindította a kormányzóság visszaszerzésére irányuló 

hadműveletet. 

• A Szíriai Demokratikus Erők egy 2015-ben alakult hivatalos védelmi erő az Észak- 

és Kelet-Szíriai Autonóm Adminisztráció területén belül. Az ország területének 

25,64%-át tartják ellenőrzésük alatt, ami 2019 novembere óta azonos százalékos 

arány. Territóriumuk magában foglalja Dejr ez-Zór kormányzóságot, Rakka, 

Haszaka nagy részét, valamint Aleppó kormányzóság egy részét. 

 
1 A belső menekültek nem hagyják el hazájukat, hanem az országon belül lelnek ideiglenesen új menedékre. 

Állampolgárságukat sem veszítik el, ami miatt beleszámítanak a hivatalos népszámlálási adatokba. 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/12/31/%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2022-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/12/31/%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-2022-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA
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A Szíriában zajló konfliktus szinte elképzelhetetlen mértékű pusztítást és veszteséget okozott 

a szíriai népnek és az ország gazdaságának egyaránt. Eddig több mint 350 000 igazolható 

haláleset tulajdonítható közvetlenül a háborúnak, de a halálos áldozatok száma szinte biztosan 

sokkal magasabb. A polgárháború negatív társadalmi és gazdasági következményei az idő 

előrehaladtával egyre inkább fokozódnak, ugyanis az egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, 

lakhatáshoz és élelemhez való tartós hozzáférés hiánya súlyosbította a krízis hatásait és 

emberek millióit taszította munkanélküliségbe és szegénységbe. A tragikusan leromlott 

egészségügyi rendszer miatt a szíriaiak rendkívül érzékenyek a további sokkhatásokra, például 

a még mindig tartó COVID-19-járványra. Emellett a szomszédos Libanonban gazdasági és 

politikai válság bontakozott ki, ami tovább korlátozta Szíria külső gazdasági kapcsolatait. 

Mindezek üzemanyaghiányhoz, áremelkedésekhez és a helyi valuta gyors leértékelődéséhez 

vezettek. 

A demonstrációk folyamatosak az országban. Néhány napja a délnyugat-szíriai drúzok lakta 

Sweidában vonultak tömegek az utcára, hogy elítéljék a korrupciót és az életszínvonal 

drasztikus romlását. A tüntetők azzal vádolták Bassár el-Aszad elnök kormányát, hogy nem 

képes kezelni a spirálisan terjedő gazdasági válságot. Az elégedetlenség legfőbb oka, hogy a 

pénzszűkében lévő kormány február eleji döntése értelmében több százezer embert vontak ki 

a nélkülözhetetlen termékek – köztük kenyér, gázolaj, főzőgáz és benzin – támogatási 

programjából. Egyes tüntetők a legfontosabb kormányszövetségesek, Oroszország, Irán és a 

libanoni síita mozgalom, a Hezbollah ellen is felszólaltak. A több éve tartó háború, a 

koronavírus-járvány és a szankciók továbbra is megtépázzák Szíria gazdaságát. Az Egyesült 

Nemzetek Szervezete szerint az ország 90%-a szegénységben él, míg 60%-át fenyegeti az 

éhezés veszélye. A gazdasági nehézségek közepette el-Aszad kormánya továbbra is csökkenti 

költségvetését, ami a 2020-as 9 milliárd dollárról 2022-re 5,3 milliárd dollárra zsugorodott. 

Egy további, az elemzést megnehezítő probléma Szíriával kapcsolatban, hogy a polgárháború 

kirobbanása óta nem közölnek naprakész adatokat gazdasági mutatókról. A polgárháború 

előtt a szíriai gazdaság két fő pillére a mezőgazdaság és az olaj voltak, és ezek együttesen a 

GDP mintegy felét tették ki. A mezőgazdaság például a GDP mintegy 26%-át adta és a teljes 

munkaerő 25%-át foglalkoztatta. Feltehetően a mezőgazdaság aránya növekedett, hiszen az 

olaj kitermelést és értékesítést nem könnyíti az ország és az infrastruktúra tagoltsága, 

valamint a továbbra is jellemző politikai bizonytalanság.  

A szíriai polgárháború kitörése óta súlyos szankciók sújtják a közel-keleti államot (pl.: Cézár-

törvény). 2013 végére az ENSZ 143 milliárd dollárra becsülte a szíriai polgárháború okozta 

teljes gazdasági kárt. Az ENSZ Nyugat-Ázsia Gazdasági és Szociális Bizottsága szerint a szíriai 

polgárháború teljes gazdasági vesztesége 2015 végére elérte a 237 milliárd dollárt. 

2018-ban a Világbank becslése szerint Szíria lakásállományának körülbelül egyharmada, 

valamint egészségügyi és oktatási létesítményeinek fele semmisült meg a konfliktus 

következtében.  

https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview#1
https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview#1
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/02/11/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/28/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/10/28/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-90-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/878213/
https://books.google.hu/books?id=lrIvDwAAQBAJ&pg=PA41&lpg=PA41&dq=economic+loss+from+the+Syrian+Civil+War+will+reach+$237+billion+by+the+end+of+2015&source=bl&ots=A4Z1BT8Gf0&sig=ACfU3U3SeY5Sw6Of00OzHglFosROf4uZTg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiU79HSzI72AhUHD-wKHRQQDt4Q6AF6BAgDEAM#v=onepage&q=economic%20loss%20from%20the%20Syrian%20Civil%20War%20will%20reach%20%24237%20billion%20by%20the%20end%20of%202015&f=false
https://www.worldbank.org/en/country/syria/overview#1
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A szíriai gazdaság a folyamatos krízisekkel összefüggő hiperinflációtól is szenved. Tavaly év 

végén az importált alapvető élelmiszerek, például a cukor, a kávé, a liszt és a rizs ára 

megkétszereződött vagy megháromszorozódott. A szíriai éves inflációs ráta az egyik 

legmagasabb a világon (2020 augusztusában 263%, 2021 augusztusában 139%). A nemzeti 

valuta, a szíriai font az elmúlt években nagyot zuhant az amerikai dollárral szemben. 2011 előtt 

egy amerikai dollár 47 szíriai fontot ért, azonban napjainkban 2500-at. 

A szíriai válság jelentősen hat a szomszédos országra, például Irakra, Libanonra, Jordániára, 

Törökországra stb. Tekintettel arra, hogy a háború elől menekülő szíriai állampolgárok milliói 

özönlöttek a régióba (csak Libanon lakossága 30%-kal nőtt), súlyosbodtak azok a kihívások, 

amelyek már eddig is problémát okoztak ezeknek az államoknak. Jordániában gyakorta 

panaszkodnak a túlterhelt infrastruktúrára és az újonnan betelepültek miatt kialakuló 

megnövekedett munkaerőpiaci versenyre. Libanon politikai instabilitása is tovább romlott, 

megerősödtek a terrorszervezetek, ami Irakban okozott súlyos gondokat, Törökországban 

pedig jelenleg 3,7 millió szíriai bevándorló tartózkodik, ami feszült helyzetet teremt szociális 

szinten. 

Összességében véve Szíria a háború kezdete óta a legsúlyosabb gazdasági válsággal néz 

szembe, és a körülmények 2022-ben valószínűleg tovább fognak romlani. A kialakult helyzet 

egy komplex problémát ölel fel, de az leszögezhető, hogy amíg a polgárháború be nem 

fejeződik, addig érdemi javulás sem várható az ország helyzetében. 

Az elemzést készítette: Tárik Meszár 

  

https://www.independentarabia.com/node/191761/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://tradingeconomics.com/syria/inflation-cpi#:~:text=Inflation%20Rate%20in%20Syria%20is,according%20to%20our%20econometric%20models.
https://www.curvert.com/hu/usd-syp/
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/TD-Syrian-crisis-regional-impact-final.pdf
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/02/19/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%85
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/02/19/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%85
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Kelet Ázsia 

A Világbank szerint Kína zöld átmenete kulcsfontosságú az ország 

gazdaságában 

China Daily, 2022. február 12. 

Habár Kína zöld átállása nem lesz könnyű, rengeteg lehetőséget kínál, és jelentős gazdasági 

növekedési motor lehet – mondta Ibrahim Chowdhury, a Világbank Kínáért felelős vezető 

közgazdásza. Chowdhury szerint Kína azon célkitűzései, hogy 2030-ra elérjék a szén-dioxid 

kibocsátás csúcsát, és 2060-ra elérjék a karbonsemlegességet, jól illeszkednek a magas 

színvonalú fejlesztési céljaihoz, és bőséges lehetőségeket teremtenek olyan területeken, mint 

az alacsony szén-dioxid kibocsátású technológiák, az elektromos járművek ellátási láncai, a 

megújuló és a zöld szolgáltatások. 

Forrás: China's green transition key economic driver, World Bank says 

A jüan újabb teret hódított a globális fizetésekben 

Shi Jing, China Daily, 2022. február 18. 

A jüan megőrizte a negyedik pozícióját az export tekintetében. A renminbi (jüan) a globális 

fizetések értékben kifejezett részesedése rekordmagasságot, 3,2 százalékot ért el januárban a 

decemberi 2,7 százalékról. Ezzel a kínai valuta megtartotta a negyedik helyét a globális listán, 

az amerikai dollár, az euró és az angol font mögött. Az adatokat a Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) közölte. A szakértők a renminbi erős 

teljesítményét a globális fizetések terén Kína növekvő exportértékének és a nemzetközi 

közösség növekvő hajlandóságának a kínai valuta használatára magyarázták. Decemberben a 

renminbi egy pozíciót emelkedett, és a globális fizetések negyedik legaktívabb devizájává vált 

érték szerint, kiszorítva a japán jent. Utoljára 2015 szeptemberében volt a negyedik helyen. 

Fizetési értékben mérve a januári renminbi kifizetések csaknem 11 százalékkal nőttek az egy 

hónappal korábbihoz képest, míg az összes többi deviza esetében 6,48 százalékkal csökkentek 

ugyanebben az időszakban – közölte a SWIFT. 

Forrás: Yuan rising in global payments 

  

https://investinchina.chinadaily.com.cn/s/202202/11/WS62061328498e6a12c121eec5/chinas-green-transition-key-economic-driver-world-bank-says.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/18/WS620ee3cca310cdd39bc87626.html
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A kínai bankok új szolgáltatásokkal támogatják a technológiai cégeket 

Jiang Xueqing, China Daily, 2022. február 18. 

A kínai bankok növelni fogják a technológiailag fejlett vállalatoknak kínált innovatív pénzügyi 

termékeket és szolgáltatásokat, összhangban az ország magas színvonalú fejlesztésére 

irányuló törekvésével. Az erre irányuló erőfeszítések már most is fokozódnak. Például a China 

Construction Bank Corp Jiangsu Branch 154 millió jüan (24,22 millió dollár) kölcsönt nyújtott 

a China Lithium Battery Technology Co Ltd-nek egy lítium akkumulátor projektre, miután 

felmérte a vállalat innovációs kapacitását. Az állami tulajdonú vállalkozás lítium 

akkumulátorok és akkumulátor-menedzsment rendszerek kutatására, fejlesztésére és 

gyártására specializálódott. Október 12-én a CCB, egy állami tulajdonú kereskedelmi hitelező 

promóciót indított a a technológiai vállalatok innovációs kapacitását értékelő rendszerére. Az 

új rendszer bevezetésével a CCB a vállalat technológiai fejlettségi szintjét a bank hitelnyújtási 

döntéseinek kulcsfontosságú tényezőjévé tudja alakítani. Ez a rendszer pusztán pénzügyi 

mutatóik elemzésével segíti a kis- és középvállalatokat abban, hogy leküzdjék a bankhitel-

szerzési nehézségeket. 

Forrás: Banks bolster tech firms with new services 

Hogyan befolyásolja a pandémia Észak-Koreát? 

Riccardo Villa, The Diplomat, 2021. február 16. 

A COVID-19 továbbra is az alapvető tényező, amely meghatározza Észak-Korea világhoz való 

hozzáállását. Észak-Korea a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány miatt megszakította azt 

a kevés kapcsolatot a külvilággal, amelyet az elmúlt két évben fenntartott. 2020. január 

végétől Észak-Korea lezárta határait, megtiltva a turisták belépését, és egy hónapig 

karanténba helyezték az ott tartózkodó külföldieket. Továbbá 2020 márciusa óta Észak-

Koreából folyamatosan vándorolnak ki a külföldi diplomáciai személyzet és a humanitárius 

munkások. A világjárvány elleni küzdelem jegyében Phenjan lényegében leállított minden 

külföldi interakciót, lemondott az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával folytatott párbeszédről, 

elkerülte a tokiói olimpiát, a 2022-es világbajnoki selejtezőket és most a pekingi olimpiát. 

Észak-Korea számára az egyetlen logikus választás volt egy vasfüggöny felállítása az ország 

határai körül, tekintettel arra, hogy egészségügyi rendszere nem képes megbirkózni a 

világjárvány okozta stresszel. 

Forrás: How Pandemic Paranoia Is Driving North Korea’s Strategy 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/18/WS620ef945a310cdd39bc8770b.html
https://thediplomat.com/2022/02/how-pandemic-paranoia-is-driving-north-koreas-strategy/
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Segíthet-e a japán „új kapitalizmus” a munkavállalóin? 

Ulv Hanssen, The Diplomat, 2022. február 16. 

A kapitalizmus valóban nehézségekkel küzd? valószínűleg van benne valami, hiszen a rendszer 

egyik legnagyobb haszonélvezője – Japán – kezdte el sürgetni a megújulását. Az „új 

kapitalizmus” volt Kishida Fumio jelmondata a tavaly ősszel lemondott, népszerűtlen 

miniszterelnök, Suga Yoshihide leváltására tett sikeres kísérletében. A neoliberalizmus 

védelmezői arra figyelmeztettek, hogy „Kishida új kapitalizmusa valójában a régi szocializmus”. 

Bár minden részlet még nem teljesen végleges, Kishida új kapitalizmusa határozottan nem 

szocializmus, de nem is egészen neoliberalizmus. Valójában Kishida fiatal 

miniszterelnökségének egyik figyelemre méltó aspektusa a neoliberalizmussal szembeni nyers 

kritikája. Ez azért figyelemre méltó, mert az ő Liberális Demokrata Pártja (LDP) az a párt, amely 

a neoliberalizmust hozta Japánba az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején. Kishida új 

kapitalizmusa a hagyományos újraelosztó közgazdaságtanhoz hasonlít, mivel nagy hangsúlyt 

fektet a bérnövekedésre és az adópolitikára.  

Forrás: Can Japan’s ‘New Capitalism’ Help Its Workers? 

A Biden-kormányzat indo-csendes-óceáni stratégiája nem teljesen tiszta 

Kínával kapcsolatban 

Alec Blivas, The Diplomat, 2022. február 18. 

A Fehér Ház február 11-én új indo-csendes-óceáni stratégiát adott ki, hogy orvosolja a 

stratégiai egyértelműség hiányát az indo-csendes-óceáni térségre vonatkozó átfogó 

politikájával kapcsolatban. Azok azonban, akik abban reménykednek, hogy a stratégia világos 

elképzelést vázol fel arról, hogy a Biden-kormány hogyan kívánja kezelni a Kínával folytatott 

stratégiai versenyt, valószínűleg csalódni fog. A stratégia keveset tesz annak tisztázására, hogy 

az Egyesült Államok milyen konkrét célokat tűz ki az indo-csendes-óceáni térségben Kínával 

szemben, hogy milyen módokon és eszközökön keresztül fogja elérni ezeket a célokat, 

valamint az ezzel járó alternatív költségeket és kompromisszumokat. 

Forrás: The Biden Administration’s Indo-Pacific Strategy Lacks Clarity on China 

  

https://thediplomat.com/2022/02/can-japans-new-capitalism-help-its-workers/
https://thediplomat.com/2022/02/the-biden-administrations-indo-pacific-strategy-lacks-clarity-on-china/
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Kishida szerint Japán enyhítheti a határellenőrzést 

Mari Yamaguchi, Japan Today, 2022. február 18. 

Japán csütörtökön bejelentette, hogy enyhíti a szigorú COVID-19-határellenőrzést azáltal, 

hogy növeli a beutazók számát, és csökkenti a karanténkövetelményeket, miután bírálták 

jelenlegi politikája miatt. Fumio Kishida miniszterelnök elmondta, hogy a napi belépési felső 

határt 5000-re emelik, beleértve a japán állampolgárokat és a külföldi lakosokat is, a jelenlegi 

3500-ról március 1-jétől. A döntés jó hír azoknak a külföldi tudósoknak, cserediákoknak és 

üzleti utazóknak, akik nem tudtak belépni, de nem vonatkozik a turistákra. Japán a járvány 

eleje óta szinte minden nem rezidens külföldi beutazást megtiltott. A jelenlegi határrendészeti 

szabályok – a tervek szerint február végéig maradnak érvényben – csak a japán 

állampolgárokat és a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldieket engedik be. A politika 

tiltakozást váltott ki külföldi diákok és tudósok részéről, akik közül körülbelül 150 000 érintett. 

Japán és külföldi üzleti csoportok is tiltakoztak a kormánynál, mondván, hogy az elhúzódó 

határzár hatással volt a beruházásokra, az üzleti ügyletekre, a termékfejlesztésre és a 

szállításokra. 

Forrás: Kishida says Japan will ease border controls; daily entry cap to be raised to 5,000 

Dél-Koreában a napi COVID-19 megbetegedések száma meghaladja a 100 000-

et 

Yonhap, The Korea Herald, 2022. február 18. 

Dél-Koreában a napi COVID-19 megbetegedések száma pénteken először haladta meg a 100 

ezret a világjárvány körülbelül két évvel ezelőtti kitörése óta, mivel a rendkívül fertőző 

omikron variáns gyorsan terjed. Az esetek száma a jövőben is növekedhet, mivel a kormány 

részlegesen enyhíti a társadalmi távolságtartás szabályait, nyilvánvalóan azért, hogy segítse a 

koronavírus-járvány következményeinek terhét viselő kiskereskedőket. A Koreai 

Betegségellenőrzési és Megelőzési Ügynökség (KDCA) szerint az országban 109 831 új COVID-

19 fertőzést jelentettek, köztük 109 715 helyi esetet, ami 1 755 806-ra növelte az esetszámot. 

Az esetek megugrása ellenére a kormány a nap elején úgy döntött, hogy a kávézók és éttermek 

nyitvatartási idejét egy órával 22 óráig meghosszabbítják. A lépésre a kiskereskedők és az 

önálló vállalkozók erős visszhangja közepette került sor. 

Forrás: S. Korea's daily COVID-19 cases surpass 100,000, concerns rise over further uptick 

  

https://japantoday.com/category/national/japan-to-ease-border-controls-amid-criticism-as-exclusionist
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220218000173
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Dél-Ázsia 

A kripto vállalatok bizonytalan jövővel néznek szembe Indiában 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. február 15. 

Az indiai magán kriptoüzemeltetők bizonytalan jövő előtt állnak. A kormány közelmúltbeli 

döntése a kriptoeszközökből származó jövedelmek megadóztatásáról megrázta az iparágat. 

Az uniós költségvetés február 1-jei bemutatásakor Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter 

április 1-jétől 30%-os adót javasolt a virtuális digitális eszközökből származó nyereségre. A 

költségvetés emellett 1%-os forrásadó-levonást is tervbe vett a virtuális devizák felé történő 

kifizetések után, amelyek meghaladják az évi 10000 rúpiát. A kriptovaluták legitimitásának 

kérdése továbbra is bizonytalan Indiában. Egy nappal a költségvetés bemutatása után a 

pénzügyminiszter azt mondta, hogy a digitális virtuális eszközökből származó jövedelmek 

megadóztatása nem teszi azokat legitimmé, ezt a kérdést a tervezett kriptovaluta-

törvénytervezetben külön fogják kezelni. Az indiai kormány viszont azt tervezi, hogy a 

következő pénzügyi évben digitális valutát vezet be, amely a központi bank által kibocsátott 

fizikai készpénz digitális változata lesz, tehát államilag támogatott. Shaktikanta Das, az Indiai 

Központi Bank elnöke közölte, hogy nem akarja elsietni a tervezett digitális valuta bevezetését, 

és minden szempontot megvizsgál a bevezetés előtt. 

Forrás: Crypto firms face uncertain future in India 

A miniszterelnök digitális fizetési rendszert indított a pénzügyi integráció 

fellendítése érdekében 

Staff Report, Pakistan Today, 2021. február 15. 

Imran Khan miniszterelnök kedden "a legnagyobb emberi erőforrásnak és értéknek" nevezte 

Pakisztán 220 milliós lakosságát, és hangsúlyozta, hogy a legmodernebb technológia 

alkalmazásával be kell vonni őket a hivatalos gazdaságba. A miniszterelnök a Raast, a 

Pakisztáni Állami Bank által működtetett új azonnali digitális fizetési rendszer ünnepélyes 

elindításán beszélt, amelynek célja a pénzügyi integráció és az állami bevételek növelése. Az 

új rendszer lényege, hogy a kereskedők, vállalkozások, magánszemélyek, fintech cégek és 

kormányzati szervek az interneten, mobiltelefonokon és ügynökökön keresztül közel valós 

idejű fizetéseket küldhetnek és fogadhatnak majd. A kormányzati kifizetések, beleértve a 

fizetéseket és nyugdíjakat is, szintén a Raaston keresztül történnek majd, csakúgy, mint az 

országos pénzügyi támogatási programok, például a Benazir jövedelemtámogatási program 

(BISP) és az Ehsaas Emergency Cash kezdeményezés kifizetései. 

Forrás: PM launches digital payment system to boost financial inclusion 

  

https://asiatimes.com/2022/02/crypto-firms-face-uncertain-future-in-india/
https://www.pakistantoday.com.pk/2022/02/15/use-of-latest-tech-vital-to-bring-population-into-formal-economy-imran/
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Vasút köti össze India leghosszabb alagútját a T-49-et a Katra-Banihal 

szakaszon 

hindustantimes.com, Hindustan Times, 2022. február 16. 

Az Északi Vasutak közlése szerint valódi áttörést jelentett, hogy a Katra-Banihal szakasz T-49-

es főalagútját kedden sikeresen összekötötték Sumber és Arpinchala állomások között. Ha 

elkészül, az Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link (USBRL) megaprojekt lesz az indiai vasút 

leghosszabb alagútja. A T-49-es alagút pontosan 12,758 km hosszú lesz megelőzve a 11,2 km 

hosszú Pir Panjal alagutat a Banihal-Qazigund szakaszon. A projekt egy főalagútból és egy 

menekülőalagútból áll, melyeket az új osztrák alagútépítési módszerrel (NATM) építettek, 

amely modern fúrási és robbantási technikát alkalmaz. Az alagút keresztmetszeti profilja 

módosított patkó alakú. Az Udhampur Srinagar Baramulla Rail Link Project (USBRL) 272 km 

hosszú lesz, amelyből 161 km-t már üzembe helyeztek. A közbeeső Katra-Banihal szakasz 

közötti 111 km-es rész építése gyors ütemben halad, de ez a Himalája alsó részén fekvő 

terepviszonyok miatt különösen nagy kihívást jelent, a vasúttársaság szerint. A Katra-Banihal 

szakaszon több nagy híd és nagyon hosszú alagút is épül, amelyek különböző szakaszokon 

vannak folyamatban. 

Forrás: Railways connects India's longest tunnel T-49: All you need to know 

A mauritiusiak vissza akarják szerezni a Chagos-szigeteket. Biden elnöknek 

támogatnia kellene őket 

Peter Harris, The Diplomat, 2022. február 16. 

Az Egyesült Államok elkötelezett a szabályokon alapuló rend támogatása mellett az Indo-

csendes-óceáni térségben. Akkor miként fogadhatja el hogy a legfontosabb indiai-óceáni bázis 

egy illegális brit gyarmaton található? A szóban forgó bázis a Diego Garcián, az Indiai-óceán 

középső részén található Chagos-szigetcsoport legnagyobb szigetén helyezkedik el. 2019-ben 

a Nemzetközi Bíróság véleményt adott ki arról, hogy a Chagos-szigetek Mauritiustól való 

gyarmati korszakbeli leválasztása sérti a nemzetközi jogot. Éppen ezért a dekolonizációt az 

USA-nak is támogatnia kellene. Főleg, hogy a mauritiusi kormány 99 évre szóló bérleti 

szerződést ajánlott az Egyesült Államoknak, amely szabályozza a Diego Garciához való 

jövőbeni hozzáférést. A Chagos-szigetek dekolonizációjának támogatása az egyetlen olyan 

politika, amely összeegyeztethető az Egyesült Államoknak az Indo-csendes-óceáni térség 

szabályokon alapuló rendjéhez fűződő erős érdekével. 

Forrás: Mauritians Want to Reclaim the Chagos Islands. President Biden Should Support Them. 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/railways-connects-india-s-longest-tunnel-t-49-in-katra-banihal-section-all-you-need-to-know-101644986539664.html
https://thediplomat.com/2022/02/mauritians-want-to-reclaim-the-chagos-islands-president-biden-should-support-them/
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Nepál lesz az első ország, amely átveszi az indiai UPI rendszert 

Press Trust of India, India Today, 2022. február 18. 

Nepal lesz az első ország, amely átveszi az indiai UPI rendszert, amely kulcsfontosságú szerepet 

játszik majd a szomszédos ország digitális gazdaságának átalakításában – közölte csütörtökön 

a National Payments Corporation of India (NCPI). Az NPCI International Payments Ltd (NIPL), 

az NPCI nemzetközi részlege, a Gateway Payments Service (GPS) és a Manam Infotech 

vállalatokkal közösen nyújtja a szolgáltatásokat Nepálban. A GPS az engedélyezett fizetési 

rendszer üzemeltetője Nepálban, a Manam Infotech pedig az országban az egységes fizetési 

felületet (UPI) fogja bevezetni. Az együttműködés a szélesebb körű digitális közjót szolgálja 

Nepálban, és elősegíti az interoperábilis, valós idejű, személytől személyig (P2P) és személytől 

kereskedőig (P2M) történő tranzakciókat a szomszédos országban – áll az NPCI 

közleményében. 

Forrás: Nepal to become the first country to adopt India's UPI system 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/nepal-to-become-the-first-country-to-adopt-india-s-upi-system-1914860-2022-02-18
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Délkelet-Ázsia 

A Gojek és Foxconn beszáll Indonézia elektromos járműversenyébe 

James Guild, The Diplomat, 2022. február 15. 

Délkelet-Ázsiában megkezdődött a verseny az elektromos járművek (EV) regionális központtá 

válásáért. A VinFast, a vietnami konglomerátumnak nagy tervei vannak az elektromos robogók 

és autók gyártását illetően, míg Thaiföldön a közelmúltban alakult meg a Foxconn, a kínai 

start-up Hozon és az állami tulajdonú olaj- és gázipari óriás PTT közös EV-vállalkozása. Utóbbi 

ország, mint Délkelet-Ázsia vezető autóexportőre, születőben lévő EV-iparát érdemes 

komolyan venni. Mostanra az indonéz oldalon is van néhány új belépő. A Foxconn a thaiföldi 

befektetése mellett a múlt héten bejelentette, hogy egy 8 milliárd dolláros vegyesvállalat 

részeként 200 hektáros gyárat épít Közép-Jáván. Indonézia nagyobb EV ambíciói 

szempontjából még jobb, hogy a hír a Gojek fuvarozási alkalmazás és a TBS Energi Utama 

közötti partnerség bejelentését követte. Tervük szerint a következő öt évben mintegy 1 

milliárd dollárt fektetnek be az elektromos járművek gyártásba, először a hatalmas 

motorflottájuk ellátására összpontosítva, majd később áttérve az egyéb járművekre. 

Forrás: Gojek and Foxconn Enter Indonesia’s Electric Vehicle Race 

A háztartások jövedelme 2021-ben a szingapúri gazdaság fellendülésével a 

Covid előtti szint fölé emelkedett 

Sue-Ann Tan, The Straits Times, 2022. február 15. 

A szingapúri statisztikai hivatal (SingStat) kedden közzétett adatai szerint a háztartások átlagos 

jövedelme tavaly a Covid-19 járványból való gazdasági kilábalással párhuzamosan nőtt, 

miután 2020-ban egy évtized óta először csökkent. Tavaly a háztartások munkából származó 

jövedelmének mediánja nominálisan, vagyis az inflációval való kiigazítás előtt 3,6 százalékkal, 

9520 dollárra emelkedett a 2020-as 9189 dollárról – meghaladva a járvány előtti szintet. Az 

infláció figyelembevétele után ez reálértéken 1,5 százalékos növekedést jelent. Szinte minden 

jövedelmi csoportban nőtt az egy háztartás tagjára jutó átlagos jövedelem, kivéve a legjobban 

keresőket, akiknél a reáljövedelem 1,1 százalékkal csökkent. Eközben a háztartások 

jövedelemegyenlőtlensége 2000 óta a második legalacsonyabb szintre csökkent, a 

kormányzati transzferek és adók figyelembevétele után. Ez 2020-ban, a hatalmas Covid-19-

kedvezményeknek köszönhetően történelmi mélypontra süllyedt. 

Forrás: Household incomes rose in 2021 to above pre-Covid levels as Singapore economy 

recovered 

  

https://thediplomat.com/2022/02/gojek-and-foxconn-enter-indonesias-electric-vehicle-race/
https://thediplomat.com/2022/02/gojek-and-foxconn-enter-indonesias-electric-vehicle-race/
https://www.straitstimes.com/singapore/household-incomes-grew-in-2021-as-singapore-economy-recovered-from-covid-19
https://www.straitstimes.com/singapore/household-incomes-grew-in-2021-as-singapore-economy-recovered-from-covid-19
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A politikai döntéshozókat felszólították az 5G kiépítéséhez szükséges oktatás 

megerősítésére 

NST Business, New Straits Times, 2022. február 14. 

Vincent Chian, aki egy sor nemzetközi iskolát üzemeltet Malajziában a Fairview International 

School márkanév alatt úgy nyilatkozott a New Straits Times-nak adott interjúban, hogy 

Malajzia részéről nem a pénz, hanem az akarat hiányzik ahhoz, hogy a közelgő 5G korszakban 

hatékonyabbá tegye az oktatást. Chian szerint a lényeg, hogy a kódolást már fiatalabb korban 

kellene tanítani, mivel „jelenleg a malajziai gyerekek még csak az 5. és 6. általános iskolában 

kezdenek belemártózni a kódolás világába. Tanulnunk kellene az észt modellből, amely a 

Program for International Student Assessment rangsorolása alapján most a legjobb 

eredményeket érte el Európában". A második dolog, amit tenni kellene, hogy a kódolást 

választható vizsgaalapú tantárgynak minősítsék", hiszen „a szingapúriak már közel fél évtizede 

csinálják ezt” – hangsúlyozta Chian. Szingapúr 2017 óta bevezetett egy O-szintű 

számítástechnikai tantárgyat a középiskolások számára, amelynek keretébe a programozás is 

beletartozik. A harmadik dolog, pedig hogy kissé megváltoztatják a PTPTN-hitelek 

kiosztásának mechanizmusát, összehangolva a munkaerőpiaci követelményeket és a hitelek 

visszafizetésének garanciáit. 

Forrás: Policymakers urged to enhance education for 5G deployment   

Egy délkelet-ázsiai felmérés szerint Kína veri az USA-t, mint vezető gazdasági 

hatalom 

Bloomberg, Bangkok Post, 2022. február 16. 

Egy új felmérés szerint Kínát tekintik a legbefolyásosabb gazdasági hatalomnak Délkelet-

Ázsiában, bár Peking Dél-kínai-tengerrel kapcsolatos területi álláspontja nyugtalanságra ad 

okot. Az ISEAS-Yusof Ishak Intézet 1677 délkelet-ázsiai megkérdezésével készült felmérése 

szerint 76,7% tartja Kínát a térség legbefolyásosabb gazdasági hatalmának, amelyet az 

Egyesült Államok követ 9,8%-os távolságban. Washington a második helyen áll, miután a 

Biden-kormányzat a múlt héten végre bemutatta az Ázsiával kapcsolatos stratégiáját. A 

Kínáról pozitívan vélekedők fele azonban azt állítja, hogy ez a megítélést negatívan 

befolyásolhatja, ha Peking tovább növeli befolyását a régióban. A megkérdezettek 46,2%-a 

szerint Kína "erőskezű taktikája" a Dél-kínai-tengeren a legnagyobb aggodalomra ad okot, 

mivel ez ronthatja a Kínáról alkotott képüket. Ez volt a legfőbb aggodalom az összes érintett 

ország esetében (Malajzia, a Fülöp-szigetek, Vietnamban).  

Forrás: Southeast Asia poll shows China beats US as top economic power 

  

https://www.nst.com.my/business/2022/02/771350/policymakers-urged-enhance%C2%A0education-5g-deployment%C2%A0%C2%A0
https://www.bangkokpost.com/business/2265191/southeast-asia-poll-shows-china-beats-us-as-top-economic-power
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Az irányadó kamatlábakat rekordalacsony szinten tartották 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2022. február 18. 

A Fülöp-szigeteken az irányadó kamatlábakat csütörtökön történelmi mélyponton tartották, 

melynek során a monetáris hatóságok a kezelhető inflációra és a hazai és globális gazdasági 

növekedéssel kapcsolatos bizonytalanságra hivatkoztak. A Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 

egynapos hitelfelvételi, hitelnyújtási és betéti kamatlábát 2,00 százalékon, 1,50 százalékon, 

illetve 2,50 százalékon tartotta a Monetáris Tanács 2023-as évre vonatkozó első 

kamatmeghatározó ülésén. "Összességében a Monetáris Tanács óvatosnak tartja a BSP 

alkalmazkodó politikai irányvonalának fenntartását, tekintettel a kezelhető inflációs 

környezetre és a hazai és globális növekedési kilátásokat övező, kialakuló bizonytalanságra" – 

fogalmazott Benjamin Diokno jegybankelnök egy online tájékoztatóban. Hozzátette, hogy a 

2022-re és 2023-ra vonatkozó legutóbbi alapprognózisok szerint az infláció a 2,0-4,0 

százalékos céltartományon belül marad. 

Forrás: FDI net inflows at 4-month high 

  

https://www.manilatimes.net/2022/02/11/business/top-business/fdi-net-inflows-at-4-month-high/1832521
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Közel-Kelet 

Szaúd-Arábia: Az Aramco részvényeinek 4 százalékát teszik át az Állami 

Beruházási Alapba 

 .Al Arabiya, 2022. február 13 ,العربية

Muhammad bin Salman herceg, Szaúd-Arábia koronahercege, miniszterelnök-helyettes, a 

Gazdasági és Fejlesztési Ügyek Tanácsának elnöke, egyben az Állami Beruházási Alap 

igazgatótanácsának elnöke bejelentette, hogy az Aramco részvényeinek 4 százaléka átkerült 

az Állami Beruházási Alapba. Hivatalos források szerint ezeknek a részvényeknek az átruházása 

része a Királyság hosszú távú stratégiájának, amelynek célja a nemzetgazdasági 

szerkezetátalakítás támogatása az ország 2030-as jövőképével összhangban, és hozzájárul az 

alap azon terveihez is, hogy kezelt vagyonát 2025 végéig mintegy 4 billió riálra emeljék. A 

Szaúd-Arábiai Olajtársaság (Saudi Aramco) Állami Beruházási Alapnak átadott részvényei 

középtávon hozzájárulnak az utóbbi erős pénzügyi helyzetének és magas hitelképességének 

erősítéséhez. 

Forrás:  ول   العهد السعودي :نقل 4 %من أسهم  أرامكو لصندوق االستثمارات العامة 

A dubaji ingatlanok továbbra is erős, 6 százalékos bérleti hozamot érnek el 

 .Al Khaleej, 2022. február 12 ,الخليج

A Kensington ingatlanügynökség legutóbbi jelentése szerint Dubaj olyan hotspot, amely 

vonzza a befektetőket, a külföldieket és a turistákat egyaránt. Megaprojektekkel, 

rekordméretű épületekkel és exkluzív apartmankomplexumokkal az emírség már legalább 20 

éve a nemzetközi ingatlanvásárlók kedvelt célpontja. A jelentés szerint a 2021-es év 

kiemelkedő volt a dubaji ingatlanpiacon, hiszen tavaly 61 300 ingatlanügyletet bonyolítottak 

le, szemben a 2020-as 34 900-zal. Az eladások száma 76 százalékkal nőtt, és 9,7 százalékkal 

haladta meg a 2014-es rekordot. A jelentés a bérleti díjak enyhe csökkenését jelezte a 

negyedik negyedévben, de a tavalyi év egészében 5,91 százalékos szinten tartotta az 

erősödést. Összességében az ingatlanügyletek értéke 2021-ben mintegy 150,6 milliárd 

dirhamot tett ki a 2020-as 72 milliárd dirhamhoz képest, ami 109 százalékos növekedést 

jelent. A jelentés kifejti, hogy a dubaji ingatlanok továbbra is erős, 6 százalékos bérleti 

hozamot érnek el. 

Forrás: 6 عقارات دب    تحافظ  عىل عائدات تأجي   قوية عند% 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/02/13/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-4-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://www.alkhaleej.ae/2022-02-12/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-6/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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A Pfizer meghosszabbítja együttműködési megállapodását az izraeli 

mesterséges intelligencia gyógyszerfejlesztő céggel, a CytoReasonnal 

The Times of Israel, 2022. február 12. 

A Pfizer gyógyszeripari óriáscég meghosszabbította meglévő együttműködési megállapodását 

az izraeli CytoReasonnal, amely a gyógyszerkutatás és -fejlesztés számítógépes 

betegségmodelleinek vezető fejlesztője. A Pfizer és a CytoReason 2019-ben kezdte meg 

együttműködését annak érdekében, hogy az izraeli vállalat az emberi immunrendszerre és 

betegségekre vonatkozó digitális modelljeit felhasználják a Pfizer által fejlesztett innovatív 

gyógyszerek fejlesztésére. A CytoReason vezérigazgatója és társalapítója, David Harel 

elmondta, hogy a vállalat és a Pfizer együttműködése „feltárta, hogy számítási modelljeink 

miként illeszthetik a megfelelő kezelést a kapcsolódó betegcsoportokhoz, több terápiás 

területen”. A Pfizer a CytoReasonnal emberi betegségek számítógépes modelljein dolgozik 

immunológiai és onkológiai területen. 

Forrás: Pfizer extends cooperation deal with Israeli AI drug development firm CytoReason 

Törökország és az Egyesült Arab Emírségek 12 megállapodást kíván aláírni 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. február 13. 

Törökország és az Egyesült Arab Emírségek 12 befektetési, védelmi, szállítási, egészségügyi és 

mezőgazdasági megállapodást kíván aláírni Recep Tayyip Erdoğan elnök Abu-Dzabiban tett 

hivatalos látogatásának részeként. Ezek a megállapodások fokozzák a pozitív légkört a török-

emirátusi kapcsolatokban, egyébiránt tartalmazzák a befektetési együttműködésről szóló 

szándéknyilatkozatot, az információs és kommunikációs együttműködési jegyzőkönyvet, 

valamint a védelmi ipari együttműködési találkozók megkezdésére vonatkozó 

szándéknyilatkozatot is. Továbbá tartalmaznak egy egyetértési nyilatkozatot a szárazföldi és 

tengeri szállítás terén folytatott kooperációról, valamint egy egyezséget az átfogó gazdasági 

partnerségi megállapodásról szóló tárgyalások megkezdéséről. 

Forrás: خالل زيارة  أردوغان ..تركيا واإلمارات توقعان 12 اتفاقية 

  

https://www.timesofisrael.com/pfizer-extends-cooperation-deal-with-israeli-ai-drug-development-firm-cytoreason/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-12-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/2501459
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A török repülőtereken 77 százalékkal nőtt az utasforgalom januárban 

Hürriyet Daily News, 2022. február 13. 

Törökország repülőterei összesen 9,3 millió utast szolgáltak ki 2022 első hónapjában, ami 77,4 

százalékos növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest – derül ki az Állami 

Repülőterek Hatóságának (DHMİ) adataiból. Januárban több mint 5 millió belföldi utas vette 

igénybe az ország repülőtereit, szemben az egy évvel korábbi 3,4 millióval, a nemzetközi 

utasok száma pedig éves szinten 128 százalékkal emelkedett, és elérte a 4,24 milliót. Az ország 

repülőterein a COVID-19 világjárvány miatt jelentősen lelassult forgalom kezdett helyreállni – 

kommentálta a legfrissebb adatokat Adil Karaismailoğlu közlekedési és infrastrukturális 

miniszter, aki hozzátette, hogy a januári utasforgalom a 2019. januári forgalom 66 százalékát 

tette ki. Mehmet Nuri Ersoy kulturális és turisztikai miniszter a hét elején azt mondta, hogy a 

januári adatok, különösen Isztambulból és Antalyából, azt sugallják, hogy a turizmus ebben az 

évben megközelítheti 2019-es szintet, amikor rekordszámú külföldi turista látogatott 

Törökországba. 

Forrás: Passenger traffic at Turkish airports rise 77 percent in January 

Egyiptom szerint a legnagyobb búzaexportőrök közötti feszültség növeli a piaci 

bizonytalanságot 

Al Arabiya News, 2022. február 14. 

Egyiptom ellátási minisztere azt közölte, hogy a két legnagyobb búzaexportőr, Oroszország és 

Ukrajna közötti feszültség növelte a bizonytalanságot a piacon. A MENA állami hírügynökség 

szerint a kormány jelenleg több védelmi intézkedésen is dolgozik, például diverzifikálja 

búzaimportját, hogy megőrizze stratégiai tartalékait. A miniszter elmondta, hogy Egyiptom 

stratégiai búzatartalékai jelenleg 5,4 hónapon állnak. Oroszország potenciális ukrajnai 

inváziója a fekete-tengeri térségből importálandó gabona szállításának megszakadását 

okozhatja, ami növeli az árakat. Oroszország ugyanakkor többször is tagadta, hogy inváziót 

tervez. Két regionális kereskedő adatai szerint Egyiptom, amely gyakran a világ legnagyobb 

búzaimportőre, tavaly búzavásárlásának mintegy 50 százalékát Oroszországból, 30 százalékát 

pedig Ukrajnából fedezte. 

Forrás: Egypt says tensions between largest wheat exporters raise market uncertainty 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/passenger-traffic-at-turkish-airports-rise-77-percent-in-january-171452
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/02/13/Egypt-says-tensions-between-largest-wheat-exporters-raise-market-uncertainty
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A Nemzetközi Energiaügynökség vezérigazgatója bejelentette Egyiptom 

hivatalos csatlakozását 

السابع اليوم , Youm7, 2022. február 15. 

Fatih Birol, a Nemzetközi Energia Ügynökség vezérigazgatója az EGYPS 2022 konferencia 

ötödik ülésszakának megnyitóján elmondott beszédében bejelentette, hogy Egyiptom 

hivatalosan is tagként csatlakozott az ügynökséghez, méltatva az ország figyelemreméltó 

sikereit, és hozzátette, hogy Egyiptom, Afrika és a világ az energia és az éghajlat tekintetében 

sorsdöntő pillanatban van. Kifejtette, hogy a szubszaharai Afrikában a napenergia-termelés 

fele annak, amit Belgium egyedül termel, valamint elmondta, hogy foglalkoznunk kell az 

éghajlatváltozással, az innovációra kell összpontosítanunk, valamint új technológiákat kell 

találnunk a szén-dioxid tárolására, amihez fejlett stratégiát kell kidolgoznunk. Kiemelte annak 

fontosságát, hogy az afrikai kontinensnek egységes jövőképe legyen az energiaátalakításról és 

a beruházásokról. 

Forrás:  الرئيس  التنفيذي لـ"الطاقة الدولية "يعلن  انضمام مرص رسميا للوكالة كعضو 

Szaúd-Arábia növelni óhajtja nemzeti termékeinek versenyképességét a 

globális piacokon 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. február 15. 

Az Ipari és Ásványi Erőforrások Minisztériuma nemrégiben nyitotta meg a „Made in Saudi 

Arabia” című kiállítást, amely esemény egy integrált ipari rendszer létrehozását célozza meg. 

A program hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók körében pozitív kép alakuljon ki a szaúdi 

termékekről, és fokozza a szaúd-arábiai állampolgárok és lakosok azon igényét, hogy a szaúdi 

termékeket fogyasszák és részesítsék előnyben. A kiállítás emellett hozzájárul a befektetések 

ösztönzéséhez a Királyságban az ipari szektoron belül, megszilárdítva ezzel az ágazat pozícióját 

a globális térképen, és lehetővé teszi a szaúdi termékek számára, hogy a helyi és a globális 

versenyben is képviseltetve legyenek. Továbbá Szaúd-Arábia célja, hogy 2030-ra 16 

százalékról 50 százalékra emelkedjen a nem olajalapú export aránya. 

Forrás: األسواق العالمية   
 السعودية لزيادة  تنافسية المنتجات الوطنية ف 

  

https://m.youm7.com/story/2022/2/14/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9/5655089
https://aawsat.com/home/article/3475796/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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Több arab országban is megkezdődött a koronavírus miatt bevezetett 

korlátozások fokozatos feloldása 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. február 16. 

Hat arab ország bejelentette, hogy enyhíti a koronavírus elleni védekezés érdekében hozott 

óvintézkedéseket. Kuvaitban a Miniszterek Tanácsa hétfőn közölte, hogy feloldja a 

koronavírus elleni küzdelem érdekében az országban bevezetett korlátozások nagy részét. A 

döntés értelmében a be nem oltottak is szabadon utazhatnak, és visszaállítják a 

tömegközlekedést teljes kapacitással. Továbbá korlátozások nélkül lehet belépni a 

kereskedelmi komplexumokba, és lehetővé teszik a társadalmi rendezvények zárt 

létesítményekben és nyílt tereken való lebonyolítását is. Hasonló bejelentéseket tett Tunézia, 

Omán, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein is. 

Forrás:  عدة دول عربية   
 بدء  رفع  قيود  "كورونا  "تدريجيا ف 

Az egyiptomi elnök hatékony európai segítségnyújtást sürget az afrikai 

fejlesztésekhez 

Asharq Al Awsat English, 2022. február 16. 

Abdel Fattah el-Sisi egyiptomi elnök az Európai Unió és az Afrikai Unió hatodik 

csúcstalálkozóján megerősítette annak fontosságát, hogy hatékony európai segítséget 

nyújtsanak az afrikai országoknak a fenntartható fejlődés elérése érdekében. Az egyiptomi 

elnök európai segítséget kér a fejlődő afrikai országokba történő technológiatranszferhez, az 

ezekbe az országokba irányuló külföldi befektetések serkentéséhez, valamint, hogy 

ösztönözzék a fejlődő országokat a megújuló energiaforrások nagyobb arányú 

igénybevételére. 

Forrás: Sisi Urges Effective European Assistance for African Development 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/2502860
https://english.aawsat.com/home/article/3478001/sisi-urges-effective-european-assistance-african-development
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az EAEU tagországai megvitatták a Vámkódex módosításainak elfogadásával 

kapcsolatos munkafeladatokat 

SNG Today, 2022. február 11. 

Mihail Mjasznikovics, az EGK igazgatótanácsának elnöke az uniós országok képviselőinek 

részvételével tartott ülést, melyen megvitatták a EAEU-s vámszabályozás javítását célzó 

intézkedéseket. Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) vámszabályozásának javításával 

foglalkozó munkacsoport azt a feladatot tűzte ki célul, hogy február 20-ig frissítse az EAEU 

Vámkódex első módosítási csomagjának kiemelt kérdéseit. A most megtartott ülésen 110 

módosításról született megállapodás és további 60-at készítettek még elő. A kiegészítések 

teljes száma várhatóan több mint 300 lesz. A tanácskozáson az EGK bemutatta az eddig 

elfogadott feltételeket, megközelítéseket és munkaszakaszokat. Ezzel együtt figyelembe 

vették az elektronikus kereskedelmet érintő változások országokon belüli összehangolásának 

eredményeit is. 

Forrás: Страны ЕАЭС обсудили спектр работ по принятию поправок в Таможенный кодекс 

Dusanbében rendezik meg a Vízenergia: Közép-Ázsia és a Kaszpi-tenger – 2022 

kongresszust 

Ritmeurasia, 2022. február 12. 

2022. február 16-18. között Dusanbe ad otthont a „Vízenergia: Közép-Ázsia és a Kaszpi-tenger 

– 2022” nemzetközi kongresszusnak és kiállításnak. A kongresszus során a résztvevők a 

vízerőművek építésére és korszerűsítésére irányuló projektekkel kapcsolatos kérdésekben 

tárgyalnak majd. Tádzsikisztánon kívül Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Irán, Kazahsztán, 

Kirgizisztán, Oroszország, Törökország és Üzbegisztán is részt vesz. Az eseményen mintegy 200 

nagy energetikai cég vezetője is jelen lesz, akik majd 30 régiós beruházási projektről fognak 

tárgyalni. A kongresszus tematikája és aktualitása az idén január 25-én történt súlyos közép-

ázsiai áram kimaradás lesz. Ugyanis Üzbegisztánban, Kazahsztánban és Kirgizisztánban 

hatalmas áramkimaradás következett be, amikor az összekapcsolt elektromos 

vezetékrendszer terhelésének megugrása miatt leállt a régió villamosenergia ellátás. Ennek 

következtében Dél-Kazahsztán és Üzbegisztán területének nagy része és egész Kirgizisztán 

áram nélkül maradt. Ennek megismétlődését pedig a jövőben a közép-ázsiai országok 

kormányai szeretnék elkerülni. 

Forrás: Конгресс "Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий - 2022" в Душанбе 

  

https://sng.today/moscow/21404-strany-eajes-obsudili-spektr-rabot-po-prinjatiju-popravok-v-tamozhennyj-kodeks.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-02-12--kongress-gidroenergetika-centralnaja-azija-i-kaspij-2022-v-dushanbe-58601
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Üzbegisztán és Kazahsztán miniszterelnök-helyettesei a taskenti találkozón 

javaslatokat tettek új beruházási projektek megvalósítására és a meglévő 

kereskedelmi akadályok felszámolására 

Dunyo, 2022. február 12. 

Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi minisztere és egyben miniszterelnök-helyettese, 

Szardor Umurzakov találkozott Bakhit Szultanovval, Kazahsztán kereskedelmi és integrációs 

miniszterével. Az üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium (MIFT) tájékoztatása 

szerint a megbeszélésen az üzbég-kazah kapcsolatok aktuális kérdései, a gazdasági partnerség 

elmélyítésének módjai valamint a kazah elnök látogatása során született kétoldalú 

megállapodások végrehajtásának feltételei kerültek szóba. A megbeszélésen a két diplomata 

abban állapodott meg, hogy intenzívebbé teszik a két ország szakértői munkacsoportjai közötti 

kapcsolatokat, hogy a következő 5 évben az Üzbegisztán és Kazahsztán közötti kölcsönös 

kereskedelem 10 milliárd dollárra emelkedjen. A találkozót követően mindkét fél kijelentette, 

hogy szoros kapcsolatot tartanak fenn és aktívan együttműködnek az Üzbegisztán és 

Kazahsztán közötti gazdasági együttműködés keretében felmerülő valamennyi kérdés gyors 

megoldásában. 

Forrás: Вице-премьеры Узбекистана и Казахстана в ходе встречи в Ташкенте обменялись 

предложениями по реализации новых инвестиционных проектов, устранению 

имеющихся торговых барьеров 

AIIB: A Kína és Üzbegisztán közötti felső szintű megállapodások összhangban 

vannak a bank prioritásaival 

Dunyo, 2022. február 11. 

Az Ázsiai Infrastrukturális és Beruházási Bank (AIIB) kommentálta a Shavkat Mirzijojev elnök 

és Hszi Csin-ping kínai elnöknek a Pekingben folytatott megbeszélésének eredményeit. Az AIIB 

mindenekelőtt teljes támogatását fejezte ki a két ország közötti együttműködési 

megállapodások iránt. Mindezek pedig összhangban vannak az AIIB prioritásaival, jelentette 

ki a bank vezetősége. Az AIIB célja, hogy partnerei megteremtsék a holnap infrastruktúráját, 

egy „zöld” infrastruktúrát, amely a fenntarthatóságon és az innováción alapul. Az Ázsiára 

összpontosító multilaterális fejlesztési bankként az AIIB a fenntartható gazdasági fejlődés 

előmozdításába, a jólét létrehozásába és az infrastrukturális kapcsolatok javításába kíván 

befektetni, emlékeztett a bank. Megalakulása óta az AIIB összesen 8 projektet, több mint 1,2 

milliárd dollár értékben hagyott jóvá Üzbegisztánban, amelyek olyan fontos ágazatokat fednek 

le, mint az energetikai fejlesztések, a város- és vidékfejlesztés és az egészségügy. Az AIIB 

megjegyezte, hogy kiemelt partnerének tekinti Üzbegisztánt, amely Közép-Ázsia központjában 

elhelyezkedve egy szárazföldi csomópont szerepét tölti be Ázsia és Európa között. 

Hangsúlyozták, hogy Üzbegisztánban az infrastruktúra fejlesztése jelentős pozitív hatással lesz 

az egész közép-ázsiai térségre is. 

Forrás: АБИИ: Договоренности Китая и Узбекистана на высшем уровне согласуются с 

приоритетами банка 

https://dunyo.info/ru/site/inner/vitse-premyeri_uzbekistana_i_kazahstana_v_hode_vstrechi_v_tashkente_obmenyalisy_predlozheniyami_po_realizatsii_novih_investitsionnih_proektov_ustraneniyu_imeyushtihsya_torgovih_baryerov-f0j?fbclid=IwAR1WjeZ7vKf8fMlqW1u6nBoi4VSotY7CCVZ_ajT5UeuPBfUjOHDnaafn24A
https://dunyo.info/ru/site/inner/vitse-premyeri_uzbekistana_i_kazahstana_v_hode_vstrechi_v_tashkente_obmenyalisy_predlozheniyami_po_realizatsii_novih_investitsionnih_proektov_ustraneniyu_imeyushtihsya_torgovih_baryerov-f0j?fbclid=IwAR1WjeZ7vKf8fMlqW1u6nBoi4VSotY7CCVZ_ajT5UeuPBfUjOHDnaafn24A
https://dunyo.info/ru/site/inner/vitse-premyeri_uzbekistana_i_kazahstana_v_hode_vstrechi_v_tashkente_obmenyalisy_predlozheniyami_po_realizatsii_novih_investitsionnih_proektov_ustraneniyu_imeyushtihsya_torgovih_baryerov-f0j?fbclid=IwAR1WjeZ7vKf8fMlqW1u6nBoi4VSotY7CCVZ_ajT5UeuPBfUjOHDnaafn24A
https://dunyo.info/ru/site/inner/abii_dogovorennosti_kitaya_i_uzbekistana_na_visshem_urovne_soglasuyutsya_s_prioritetami_banka-S6s
https://dunyo.info/ru/site/inner/abii_dogovorennosti_kitaya_i_uzbekistana_na_visshem_urovne_soglasuyutsya_s_prioritetami_banka-S6s
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Türkmenisztánban rendkívüli elnökválasztást tartanak 

Ria Novosztyi, 2022. február 12. 

Idén március 12-én előrehozott elnökválasztást tartanak Türkmenisztánban, jelentette ki 

Bezirgen Karajev, a türkmén központi választási bizottság elnökének asszisztense. Ennek oka, 

hogy Türkmenisztán elnöke, Gurbanguli Berdimuhamedov a parlament felsőházának 

rendkívüli ülésén bejelentette, hogy át kell engedni az állam kormányzását a fiatal vezetőknek, 

ezért lemond az elnöki pozíciójáról. Ezért a türkmén Központi Választási és Népszavazási 

Bizottság elnökét arra utasították, hogy Türkmenisztán alkotmányával és jogszabályaival 

összhangban kezdje meg a választások lebonyolításának jogi és gyakorlati előkészítését. A 

lehetséges jelöltekkel kapcsolatban emlékeztettek arra, hogy Türkmenisztán elnökévé az a 

türkmenisztáni állampolgár választható, aki Türkmenisztánban született, negyven évnél nem 

fiatalabb, beszéli az államnyelvet, és az elmúlt tizenöt éve állandóan jelleggel 

Türkmenisztánban él és dolgozik. Türkmenisztán elnökét közvetlenül Türkmenisztán népe 

választja hét évre és a hivatali eskütétel után lép hivatalba. Az utolsó elnökválasztást 

Türkmenisztánban 2017-ben tartották. A törvény szerint a következő választásokat 2024-ben 

kellett volna tartani. 

Forrás: В Туркменистане состоятся внеочередные выборы президента 

A Wildberries belépett Üzbegisztán piacára 

Spot, 2022. február 14. 

A Wildberries nemzetközi online kiskereskedő hálózat bejelentette belépését az üzbég piacra. 

Az online kereskedő vállalat mintegy 20 millió különféle terméket kínál majd eladásra 

Üzbegisztánban a női, férfi és gyermek ruházattól, cipőtől és kiegészítőtől kezdve az 

elektronikai cikken át a könyvekig és a különféle háztartási eszközökig. A cég tervei szerint ez 

a kínálat a jövőben folyamatosan bővülni fog. Rendeléseket már most leadhatnak 

uz.wildberries.ru webhelyen és mobilalkalmazások segítségével is. Az áruk kiszállítását a cég 

saját logisztikai szolgálata végzi majd. Üzbegisztánban nemsokára pedig megnyílnak a 

Wildberries rendelési és átvételi pontjai is. Emellett üzbég magánvállalkozók is nyithatnak 

majd Wildberries elosztópontokat, mely esetén a jutalmuk az adott elosztópont forgalmának 

3,5% lesz. A Wildberries mára a világ 20 országában (Oroszországban, Kazahsztánban, 

Fehéroroszországban, Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, a balti 

országokban, az USA) van jelen. 

Forrás: Wildberries вышел на рынок Узбекистана 

  

https://ria.ru/20220212/vybory-1772421689.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.spot.uz/ru/2022/02/14/wildberries/
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Kínai média: Üzbegisztán megerősítette a térség közlekedési csomóponti 

szerepét 

UzDaily, 2022. február12. 

A Xinhua hírügynökség cikket közölt Shavkat Mirzijojevnek, az Üzbég Köztársaság elnökének a 

pekingi téli olimpiai játékokon való részvételéről. A lap kiemelte, hogy Üzbegisztán 

vezetőjének kínai látogatása tovább erősíti a két ország átfogó stratégiai partnerségét. Az 

elmúlt években Kína Üzbegisztán vezető kereskedelmi és gazdasági partnere volt. A kínai 

vállalatok pedig széles körben képviseltetik magukat az üzbég gazdaság különböző 

ágazataiban a távközlésben, a mezőgazdaságban és a csúcstechnológiás termékek 

gyártásában is. A cikk leszögezi, hogy a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány ellenére 

Üzbegisztán és Kína erőfeszítéseket tesz gazdaságaik helyreállítására. Ez jól látható az üzbég 

gazdaságba irányuló kínai befektetések dinamikájából is. A kétoldalú együttműködés 

prioritásairól szólva a lap a közlekedési és logisztikai szektort emeli ki. Üzbegisztán a kínai 

partnerekkel együtt kereskedelmi folyosót indított a Kína–Kirgizisztán–Üzbegisztán 

útvonalon. A két ország közötti rendszeres nemzetközi teherforgalmi útvonal beindítása pedig 

Üzbegisztán számára segített megerősíteni a közlekedési csomópontként betöltött közép-

ázsiai szerepét. 

Forrás: Китайские СМИ: Узбекистан подтвердил свою роль в качестве транспортного узла 

в регионе 

A KAMAZ júniusig befejezi a Kelet-Zangezur szolgáltató központ építését 

H. Nasirzade, Interfax Azerbaijan, 2022. február 12. 

Azerbajdzsán február második felében több üzleti megbeszélést is tervez Oroszoroszággal, 

mondta Ruszlan Mirszajapov, az Orosz Föderáció azerbajdzsáni kereskedelmi képviselője. 

Szaratovból, Szentpétervárról, Leningrádból és Baskíriából is érkezik üzleti delegáció 

Azerbajdzsánba, mondta Mirszajapov. A kereskedelmi képviselő hozzátette, hogy február 

végén Udmurtiából, március elején pedig Dagesztánból is több üzletember  utazik majd a 

kaukázusi országba. Az orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és az Orosz Export Központ 

égisze alatt érkező üzleti misszió várhatóan az olaj- és gázberendezések, valamint a vasúti 

berendezések előállításával foglalkozó vállalkozásokba való befektetésekkel konkrét 

megállapodásokat is fog kötni. Mirszajapov hozzátette, hogy jelenleg az azerbajdzsáni 

gazdasági minisztérium vezeti azokról az orosz cégekről szóló nyilvántartást, amelyek a 

Karabah és Kelet-Zangezur régiókban szeretnének majd dolgozni. Ezzel összefüggésben 

felhívta a figyelmet az orosz KAMAZ cégre, amely a Jabrajil régióban (Kelet-Zangezur gazdasági 

régió) 2022 júniusára már befejezi az ott épülő szolgáltató és kereskedelmi építését. 

Forrás: КАМАЗ к июню завершит строительство сервисного центра в Восточном 

Зангезуре 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/67136
https://www.uzdaily.uz/ru/post/67136
http://interfax.az/view/858311
http://interfax.az/view/858311
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Azerbajdzsán GDP-je 5,8%-kal nőtt januárban 

N. Abbasova, Interfax Azerbaijan, 2022. február 14. 

Azerbajdzsán GDP-növekedése 2022 januárjában 5,8% volt, közölte az azeri Állami Statisztikai 

Bizottság. Az olaj- és gázszektorban 0,6%-os, a nem olajszektorban pedig 8,2%-os növekedés 

volt tapasztalható. A statisztikák szerint Azerbajdzsán GDP-jének nominális értéke 2022 

januárban 9 milliárd 257,6 millió manat volt. A GDP szerkezetében az ipar részaránya 54,4%, 

a járműkereskedelem és gépjárműjavítás 8,4%, a szállítás és raktározás 6,6%, az építőipar 3%, 

a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás és a haltenyésztés 2,4%, az információs és 

kommunikációs szektor 1,4%., a turisztikai szálláshelyek és vendéglátóhelyek pedig 1%-os 

részesedést tettek ki. Az egyéb ágazatok százalékos részarány pedig 15,6% volt. Ezen kívül az 

adók részaránya a GDP-ben 7,2% volt. Az Állami Statisztikai Bizottság szerint az egy főre jutó 

GDP 922,2 manat. Azerbajdzsán GDP-növekedése egy évvel korábban, 2021-ben 5,6% volt. Az 

azeri kormány 2022-re az elsődleges számítások szerint 3,9 %-os GDP-növekedést jósol. 

Forrás: ВВП Азербайджана в январе вырос на 5,8% 

A Türkmenisztán és Fehéroroszország közötti kereskedelmi forgalom 20,8 

millió dollár volt 2021-ben – nagykövet 

Orient, 2022. február 15. 

A Fehérorosz Köztársaság türkmenisztáni nagykövete, Vjacseszlav Beszkoszty a két ország 

közötti kapcsolatokról tartott tájékoztatót Ashgabatban. A nagykövet a kereskedelmi és 

gazdasági partnerségről szólva elmondta, hogy a Türkmenisztán és Fehéroroszország közötti 

kereskedelmi forgalom 2021-ben 20,8 millió dollárt tett ki. A diplomata a Fehérorosz 

Köztársaság Nemzeti Statisztikai Bizottságának adataira hivatkozva elmondta, hogy a 

Türmenisztánba irányuló fehérorosz export ugyanebben az időszakban 13,7 millió dollárt volt. 

A belarusz traktorok és mezőgazdasági berendezések hosszú ideje sikeresen „dolgoznak” 

Türkmenisztán gazdaságában, ezért a fehérorosz fél reméli, hogy újra fel tudja tölteni majd a 

türkmén mezőgazdasági járművek piacát, tette hozzá a nagykövet. 

Forrás: Товарооборот между Туркменистаном и Беларусью составил в 2021 году $20,8 

млн – посол 

  

http://interfax.az/view/858443
https://orient.tm/ru/post/36287/tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-belarusyu-sostavil-v-2021-godu-208-mln-posol
https://orient.tm/ru/post/36287/tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-belarusyu-sostavil-v-2021-godu-208-mln-posol
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Kirgizisztán és Svájc 86 millió dollár értékben több közös projektet is 

megvalósít 

Central Asia News, 2022. február 15. 

A Kirgiz Köztársaság és Svájc február 14-én ünnepelte a diplomáciai kapcsolatok felvételének 

30. évfordulóját. A kirgiz külügyminisztérium pedig ennek kapcsán megjegyezte, hogy ebben 

az időszakban a két ország közötti gazdasági, kulturális és diplomáciai kapcsolatok kiválóan 

alakultak és a két ország közötti kapcsolat hangsúlya mindig is a jövőre épült. A tisztviselők 

hangsúlyozták, hogy a következő négy évben, azaz 2022-től 2025-ig Biškek és Bern több olyan 

projektet szeretne megvalósítani, amelyek összköltsége meghaladja a 80 millió svájci frankot 

(mintegy 86,6 millió dollár). A projektek többsége a közigazgatási, a gazdasági, a vízügyi, 

valamint a klímaváltozás elleni küzdelem reformjára fognak irányulni. 

Forrás: Киргизия и Швейцария реализуют ряд проектов стоимостью свыше $86 млн 

2021-ben Türkmenisztán lett Grúzia fő kőolajtermék szállítója 

Business Turkmenistan, 2022. február 15. 

Türkmenisztán 2021-ben az kőolaj és kőolajtermékek fő exportőre lett Grúziába. Az elmúlt évi 

adatok szerint a közép-ázsiai ország 191,8 millió dollár értékben szállított kőolajból származó 

termékeket Grúziába, ami 186,2%-kal több, mint 2020-ban volt. Emellett az is kiderült, hogy a 

Grúziába másik két fő olaj- és olajtermék szállító ország 2021-ben Oroszország (134,6 millió 

dollár) és Románia (133,7 millió dollár) volt. Az elemzés rámutatott arra is, hogy Grúzia tavaly 

összesen 822,5 millió dollárért importált kőolajat és kőolajtermékeket, ami 64,9%-kal több, 

mint 2020-ban (498,6 millió dollár). 

Forrás: Туркменистан стал главным поставщиком нефтепродуктов в Грузию в 2021 году 

Tádzsikisztán 2021-ben több mint 200 ezer tonna mezőgazdasági terméket 

exportált 

Regnum, 2022. február 15. 

Tádzsikisztán 2021-ben 208 ezer tonna mezőgazdasági terméket exportált 36,6 millió dollár 

értékben, ami 16,6 millió dollárral több, mint az előző évben. Erről számolt be a tádzsik Export 

Ügynökség igazgatója, Shavkat Bobozoda. Elmondása szerint a fő exportcikkek a vöröshagyma 

volt 95,8 ezer tonna értékben (ami 45,9%-kal több, mint 2020-ban volt). Ezen kívül a főbb 

export cikkek a szőlő (51,2 ezer tonna), aszalt gyümölcsök (42,4 ezer tonna), földimogyoró (2,4 

ezer tonna), szilva (2,6 ezer tonna), friss sárgabarack (2,15 ezer tonna), datolyaszilva (1,6 ezer 

tonna), őszibarack (1,4 ezer tonna), cseresznye (1,25 ezer tonna) voltak. A tádzsik Export 

Ügynökség igazgatója elmondta, hogy a mezőgazdasági termékeket elsősorba Oroszországba, 

Kazahsztánba, Kínába és az EU-országokba exportáltak. 

Forrás: Таджикистан в 2021 г. экспортировал более 200 тыс. тонн сельхозпродукции 

  

https://centralasia.news/13768-kirgizija-i-shvejcarija-realizujut-rjad-proektov-stoimostju-svyshe-86-mln.htmlű
https://business.com.tm/ru/post/8250/turkmenistan-stal-glavnym-postavshchikom-nefteproduktov-v-gruziyu-v-2021-godu
https://regnum.ru/news/economy/3507620.html
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