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Gazdasági szankciók lehetséges hatásai Oroszországra 

A nyugati országok a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háborúra az Oroszországa kivetett 
gazdasági szankciók bevezetésével is reagáltak. Az intézkedések szigorúsága tükrözte, hogy a 
második világháború óta nem volt még államok közötti háborúra példa Európában. A jugoszláv 
háború polgárháborúként kezdődött a volt Jugoszlávián belül és végül elvezetett az ország 
felbomlásához. Alábbi elemzés a gazdasági szankciók lehetséges hatásaira fókuszál.  

Az orosz rubel 27 százalékot gyengült a háború kitörése és a rákövetkező hétfő között (2022. 
február 24-28.), ennek hatására az orosz jegybank 9,5 százalékról 20 százalékra emelte az 
irányadó kamatot február utolsó napján. Az orosz nemzeti bank elnöke, Elvira Nabiullina 
hangsúlyozta a sajtónak, hogy pánikra nincs ok, mivel Oroszország SWIFT rendszerből való 
kizárása ellenére minden gördülékenyen fog működni a továbbiakban, hiszen az országnak van 
saját fizetési rendszere (SPFS) – és az képes pótolni a SWIFT-et.  

Egy másik intézkedéssorozat az orosz jegybanki tartalékokat érinti, amelyet a gazdasági 
szankciók hatására zároltak az USA-ban és Európában. A háború előtt Oroszország 
hozzávetőlegesen 630 milliárd dollárnyi tartalékot halmozott fel. Nem lehet pontosan tudni, 
hogy ennek mekkora részét érinti az intézkedés. A Peach at Capital Economics becslése szerint 
a jegybanki tartalékok körülbelül feléhez nem fér hozzá jelenleg az orosz jegybank. Nem 
zárható ki az sem, hogy bankcsődök fognak bekövetkezni, ha azok nem képesek kielégíteni a 
külföldi fizetőeszközök iránt megnőtt keresletet.  

Oroszország a háború előtti években szisztematikusan készült újabb, gazdasági szankciókra, 
ugyanakkor a piac reakcióira nehéz felkészülni. A gazdasági válság egyik áldozata vélhetően a 
Sberbank lesz, amelynek Londonban jegyzett részvényeinek értéke 70 százalékkal esett, 
magyarországi leányvállalata is végelszámolás alatt áll mostanra. Hasonlóképpen jártak más 
orosz vállalatok is, így pl. a Gazprom, itt az esés 37 százalék volt, az internet szolgáltató Yandex, 
amelynek értékpapírjaival való kereskedést felfüggesztették a Nasdaq-on hétfőn, mint ahogy 
ez hét mások orosz cég esetében is megtörtént.  A másik oldalon viszont látható az is, hogy 
megnőtt a kriptovaluták iránti kereslet, hiszen azok részleges alternatívát kínálnak a SWIFT 
rendszer használata helyett. Az orosz tőzsde hétfő óta nem nyitott ki, és nyitás esetén a nem-
rezidensek eladási tranzakcióit a tőzsdei kereskedő cégeknek vissza kell utasítania. A lakosság 
reakcióit indirekt módon tükrözi az a rendelet is, amely szerint 10.000 dollárnál nagyobb 
készpénz összeggel nem lehet elhagyni az országot.  

A SWIFT rendszerrel kapcsolatos intézkedések nagy sajtóvisszhangot kaptak, ennek tükrében 
érdemes néhány szót szólni arról, hogy a SWIFT miért ilyen fontos a nemzetközi pénzügyi 
rendszer működésében. A SWIFT rendszer (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunications) tulajdonképpen egy olyan banki, nemzetközi üzenőrendszer, amely 
lehetőséget, vagy talán helyesebben, infrastruktúrát kínál a résztvevő bankok számára, hogy 
működőképes globális bankrendszert hozzanak létre. Az 1977-ben létrehozott rendszernek 
nincs globális szintű alternatívája, de nem azért, mert technikailag nem lenne lehetséges, 
hanem azért, mert erre eddig nem igazán volt szükség. Iránt kivéve, amikor is 2012-ben az 
ország kereskedelmének 30 százalékát érintette megszorító intézkedés, az amerikaiak által 
dominált rendszert nem használták még gazdasági szankciókra. Különösen nem került erre sor 
egy ilyen nagy gazdaság esetében, ahol a nemzetközi kereskedelem megroppanása globális 
szinten is éreztetheti a hatását.   

https://edition.cnn.com/2022/02/28/business/russia-ruble-banks-sanctions/index.html
https://www.npr.org/2022/02/28/1083478065/russias-central-bank-doubles-a-key-interest-rate-as-sanctions-spark-economic-tur
https://www.reuters.com/business/russia-has-internal-replacement-swift-cenbank-says-2022-02-28/
https://edition.cnn.com/2022/02/28/business/russia-ruble-banks-sanctions/index.html
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2022-evi-sajtokozlemenyek/vegelszamolas-indul-a-magyar-sberbanknal-es-osztrak-anyavallalatanal-is
https://www.marketwatch.com/story/can-russia-use-cryptocurrencies-to-evade-western-sanctions-likely-to-some-extent-but-its-very-hard-to-do-at-scale-says-one-analyst-11646090499
https://www.reuters.com/world/europe/putin-bans-cash-exports-russia-exceeding-10000-value-kremlin-2022-03-01/
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Annak hírére, hogy az orosz bankokat leválasztják a SWIFT-ről annak – ha nem is globális 
szinten – alternatívaként szolgáló kínai rendszerhez (China-initiated Cross-border Interbank 
Payment System – CIPS) kapcsolható részvények és a kínai digitális jüan iránti kereslet 
megugrott hétfőn (2022. febr. 28.) Hasonlóképpen nőtt a kínai-orosz kereskedelemhez 
kapcsolható részvények értéke ugyanezen a napon. Ezt a piaci trendet nyilván erősítette az is, 
hogy hétfőn a Kínai Külügyminisztérium bejelentette, hogy ellenzi az Oroszország ellen hozott 
döntéseket. 

A gazdasági szankciók hatása általában a kezdeti időszakban a legnagyobb, azt követően 
megkezdődik az alkalmazkodási folyamat és az alternatívák keresése. Nyilvánvaló, hogy a fent 
említett példák közép- és hosszú távon felgyorsíthatják a nemzetközi kereskedelemben, de 
különösen a kínai-orosz kereskedelmi kapcsolatokban a dollár felváltásának folyamatát is. A 
SWIFT elsődlegesen dollár fizetések kezelésére jött létre, ezért a SWIFT alternatívák keresése 
egyúttal dollár alternatívák keresését is jelenti majd. Ezért nincs minden szakértő 
meggyőződve arról, hogy a SWIFT-ből való kizárás valóban hatékony eszköz Oroszország 
büntetésére és inkább jelzésértékű. Egyes elemzések szerint a kezdeti időszakban Oroszország 
kimenő és beérkező fizetéseinek hozzávetőlegesen 70 százalékát érinti az intézkedés, de az 
átmenetiség mellett még érdemes megemlíteni, hogy a korlátozás komoly problémát a 
kisösszegű be- és kifizetéseknél jelent, de pl. az orosz gáz- vagy kőolaj export után járó 
összegek esetében a fizetések kezelése csak kisebb technikai probléma. Nyilván egy ilyen 
intézkedésnek visszaütő hatása is van: az orosz gáztól 40 százalékban függő EU-t is érintik a 
szankciók, kérdések merülhetnek fel a gázexportért való fizetés mikéntjével kapcsolatban, bár 
ez könnyebben megoldható problémának tűnik. Nagyobb probléma az erős orosz piaci 
kitettséggel rendelkező nemzetközi vállalatok számára az orosz piac megroppanása.  

Összeségében azt lehet látni, hogy a gazdasági intézkedések nagyon erőteljesen fogják 
érinteni az orosz gazdaságot – ugyanakkor várhatóan az európai gazdaságot is –, ugyanakkor 
ez önmagában nem vezet el az orosz külpolitika megváltozásához, illetve csak megerősíti azt 
a gazdasági fordulatot Kelet felé, amely már korábban megkezdődött, és amelyet Oroszország 
tudatosan támogatott. (Adókedvezmények rubelben elszámoló exportcégek számára; 
egyezmények Kínával, Indiával és más közép-ázsiai országgal, amelyek révén az adott országok 
elszámolási rendszerei összekötődnek.) Az továbbra is nyitott kérdés, hogy hogyan reagál a 
többi ország és milyen alternatív megoldások után néznek majd.  

Az elemzést készítette: Moldicz Csaba 

  

https://theconversation.com/swift-ejecting-russia-is-largely-symbolic-heres-why-178065
https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253297.shtml
https://www.bbc.com/news/58888451
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Kelet Ázsia 

A dél-koreaiak csaknem háromnegyede támogatja az atomfegyverek 

fejlesztését 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. február 22. 

Amióta Moon Jae-in dél-koreai elnök újraindította a Koreai-félsziget békefolyamatát a 

fegyverkezés lekerült Dél-Korea asztaláról. Azonban a nukleáris tárgyalások és a Korea-közi 

párbeszéd elakadtak a 2019-es kudarcba fulladt hanoi-i csúcs óta. Ennek eredményeként a 

dél-koreaiak most támogatják az ország saját nukleáris fegyvereinek fejlesztését Észak-Korea 

növekvő nukleáris és rakétaképessége miatt. A Chicago Council hétfőn közzétett 

közvéleménykutatása szerint a válaszadók 71 százaléka támogatja Dél-Korea saját nukleáris 

fegyvereinek kifejlesztését, 56 százalékuk pedig amerikai atomfegyverek telepítését 

támogatja az országba. Viszont a felmérésből az is kiderült, hogy a dél-koreaiak azt szeretnék, 

hogy országuk megerősítse önvédelmi képességeit, és függetlenebb legyen az Egyesült 

Államok katonai eszközeitől. 

Forrás: Nearly Three-Quarters of South Koreans Support Nuclear Weapons Development 

Hogyan alakulhat a KKP Állandó Bizottsága? 

Jonathan Brookfield, The Diplomat, 2022. február 25. 

A Kínai Kommunista Párt (KKP) ebben az évben tartja 20. Pártkongresszusát. Ezen az 

eseményen számos kínai tisztviselő előléptetése és nyugdíjazása derülhet ki, aminek 

apropóján kaphatunk némi betekintést Kína politikai jövőjét illetően. Kínában az egyik 

legfontosabb szervezeti egység a KKP Politikai Bizottságának Állandó Bizottsága, amelynek 

jelenleg hét tagja van: Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji 

és Han Zheng. De vajon hogyan nézhet ki majd az Állandó Bizottság az idei Pártkongresszus 

után? Általánosságban elmondható, hogy a pártkongresszus idején a 68 év feletti tagokat 

nyugdíjazták. Ennek alapján azt várhatnánk, hogy a közelgő pártkongresszuson három ember 

távozik az Állandó Bizottságból: Xi Jinping, Li Zhanshu és Han Zheng. Ez azonban nem fog 

megtörténni, hiszen 2018-ban a Kínai Népköztársaság alkotmányát módosították, hogy 

felszámolják az elnöki tisztséget betöltő személyekre vonatkozó két ciklusra vonatkozó 

korlátozást. Cheng Li, a Brookings munkatársa szerint valószínűleg így is három távozás lesz, 

de Xi Jinping marad, Li Keqiang pedig Li Zhanshuval és Han Csenggel együtt távozhat posztjáról. 

Forrás: Who Will Make It Onto China’s Top Leadership Body? 

  

https://thediplomat.com/2022/02/nearly-three-quarters-of-south-koreans-support-nuclear-weapons-development/
https://thediplomat.com/2022/02/who-will-make-it-onto-chinas-top-leadership-body/
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Észak-Korea fenyegető kiberképessége 

Jason Bartlett, The Diplomat, 2022. február 23. 

A nemzetközi közösség gyakran helytelenül azt hiszi, hogy Észak-Korea nem rendelkezik, vagy 

legalábbis nagyon minimális szinten kiberképességekkel. Amint azt egy új jelentés is mutatja, 

a Center for a New American Security (CNAS) által kiadott közlemény szerint Észak-Korea a 

több évtizedes szankciók miatti tartós gazdasági nyomás hatására gyorsan kiterjesztette tiltott 

tevékenységét a kiberterületen. Phenjan előszeretettel alkalmazza a számítógépes bűnözés 

tevékenységét, és a kriptovaluták irányába fordult. A jelentés felvázolta az észak-koreai 

kiberműveletek jelentős hibáit is, valamint azokat a területeket, ahol az Egyesült Államok és 

szövetségesei kiterjeszthetik a koordinációt az Észak-Korea által irányított kiberbűnözés elleni 

küzdelem érdekében. 

Forrás: Understanding the Strengths and Vulnerabilities of North Korean Hackers 

Dél-Korea hamarosan elnököt választ 

The Diplomat, 2021. február 18. 

Március 9-én sor kerül a dél-koreai választásra, ahol megválasztásra kerül Dél-Korea következő 

elnöke. A két legesélyesebb: Lee Jae-myung a Demokrata Pártból és Yoon Suk-yeol a Népi Erő 

Pártból, akik között meglehetősen szoros a verseny. Függetlenül attól, hogy végül ki kerül ki 

győztesen, a választások végeredménye fontos hatással lesz Dél-Korea társadalmára és a 

demokráciájára. 

Forrás: South Korea’s Presidential Election: The Big Picture 

Kína szankciói a ritkaföldfémekkel kapcsolatban 

Jeff Pao, Asia Times, 2022. február 22. 

Peking szankciókat jelentett be két amerikai védelmi vállalat ellen. A kínai külügyminisztérium 

hétfőn közölte, hogy szankciókat fog kiszabni az F-35-ös vadászrepülőgépeket gyártó 

Lockheed Martin Corp-ra és a Raytheon Technologies Corp-ra, a világ legnagyobb 

rakétagyártójára. A hónap elején Washington jóváhagyta azt a megállapodást, amely Tajvan 

rakétavédelmi rendszereinek karbantartásáról szól 100 millió USD értékben. Az Egyesült 

Államok Geológiai Szolgálata szerint 2019-ben Kína biztosította a ritkaföldfémek 80%-át 

világszerte, bár ez a világ összes ismert készletének csak körülbelül egyharmada volt. Miután 

Kína 2019-ben megpendítette, hogy felfüggeszti a ritkaföldfémek exportját, az Egyesült 

Államok más helyekről, különösen Ausztráliából kezdte beszerezni az ásványokat. Tavaly 

márciusban az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma bejelentett egy 30 millió dolláros 

kezdeményezést, amelynek célja az Egyesült Államok belföldi ellátási láncának kutatása és 

biztosítása a ritkaföldfémek és más fontos ásványi anyagok, például a kobalt és a lítium 

gyártásában. Elemzők szerint Kína továbbra is meghatározó ritkaföldfém-szállító lesz a 

közeljövőben, de piaci részesedése valószínűleg csökkenni fog a más országokból érkező 

növekvő kínálat miatt. 

Forrás: China takes rare earth aim at Raytheon and Lockheed 

https://thediplomat.com/2022/02/understanding-the-strengths-and-vulnerabilities-of-north-korean-hackers/
https://thediplomat.com/2022/02/south-koreas-presidential-election-the-big-picture/
https://asiatimes.com/2022/02/china-takes-rare-earth-aim-at-raytheon-and-lockheed/
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Az utasok száma meghaladhatja az 1 milliárdot a 2022-es Tavaszi Fesztivál alatt 

Xinhua, 2022. február 24. 

A 2022-es Tavaszi Fesztivál legnagyobb utazási időszaka Kínában, becslések szerint idén 1,05 

milliárd utas kelt útra. Ez 20,7 százalékkal magasabb a 2021-es adatnál – közölte a Kínai 

Közlekedési Minisztérium. A vasúti és közúti utakon utazók száma az időszak során várhatóan 

eléri a 250 és 750 milliót, a vízi és légi utazást választó utasok száma pedig a 16,3 és 39,2 milliót 

éri el várhatóan. Az utasok száma azonban még mindig alacsonynak mondható, ami a COVID-

19-nek köszönhető. A Tavaszi Fesztivál utazási csúcsidőszaka 2022-ben január 17-től február 

25-ig tart. A 40 napos utazási szezonban, sok kínai utazik, hogy együtt legyen családjával a 

kínai holdújév alkalmából, amelyet idén február 1-jén ünnepeltek. 

Forrás: Passenger trips to exceed 1 bln during 2022 Spring Festival travel rush 

Kína fellendíti az exporthitel-biztosítást, hogy ösztönözze a kereskedelmet 

Liu Zhihua – Zhou Lanxu, China Daily, 2022. február 25. 

Kína fokozni fogja az exporthitel-biztosítást, amely megvédi az exportőrt a külföldi vevő nem 

fizetésének kockázatától, és bizonyos kereteken belül növeli a külkereskedelmi vállalatok 

kockázatfedezeti képességét a renminbi árfolyam kétirányú ingadozására, a piaci entitások 

stabilizálására és a külkereskedelem növekedésének ösztönzésére irányuló erőfeszítésekre – 

mondta Gao Feng, a Kínai Kereskedelmi Minisztérium szóvivője csütörtökön. A kínai 

külkereskedelem számos bizonytalansággal nézett szembe az utóbbi időben, így a 

minisztérium összefogott a China Export & Credit Insurance Corp-pal. A minisztérium arra 

fogja ösztönözni a helyi kereskedelmi hatóságokat, hogy fokozzák az együttműködést a China 

Export & Credit Insurance Corp. fiókjaival a helyi helyzetek különbségeinek kezelésére és az 

exporthitel-biztosítási eszközök hatékony megvalósításának elősegítésére irányuló speciális 

támogató intézkedések bevezetése érdekében – mondta Gao. 

Forrás: Nation will boost export credit insurance to spur trade 

  

https://english.news.cn/20220224/81a7c07d42384a429e241883e10d7503/c.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202202/25/WS62182c6aa310cdd39bc88d10.html
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Kína erőteljes lakáskeresletre számít, célja az ellátás biztosítása 

Xinhua, 2022. február 25. 

Kína erőteljes lakáskeresletre számít – közölte csütörtökön az ország lakásügyi szabályozó 

hatósága. Évente több mint 11 millió új munkahely jön létre a városi területeken, ami az egyik 

olyan tényező, amely állandó lakáskeresletet generált az országban – mondta el egy 

sajtótájékoztatón Wang Menghui, a lakhatásért és a város-vidékfejlesztésért felelős miniszter. 

Kína még mindig a gyors urbanizáció szakaszában van, amit a városi területeken élő népesség 

és családok számának növekedése is jelez – jegyezte meg Wang. A hivatalos adatok azt 

mutatják, hogy Kínában az állandó városi lakosok száma 2021 végére népességének 64,72 

százalékára emelkedett, és a számuk várhatóan tovább fog növekedni az ország urbanizációs 

törekvései közepette. Kína városfejlesztése a városi megújulás döntő szakaszába lépett, és az 

ország nagy belföldi kereslettel büszkélkedhet, mondta Wang, kifejtve, hogy ez a folyamat 

magában foglalja a régi infrastruktúra korszerűsítését, valamint újjáépítését. 

Forrás: China expects robust rigid housing demand, aims to secure supply 

  

https://english.news.cn/20220225/4d4b778f1edc4630b01fe719efccefe5/c.html
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Dél-Ázsia 

India aggódik Ukrajna nyersolajárra gyakorolt hatása miatt 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. február 23. 

Az indiai kormány aggodalmát fejezte ki a fokozódó ukrán-orosz feszültség és annak a 

nyersolaj világpiaci árára gyakorolt hatása miatt. Az ország gazdasága 6,6%-kal zsugorodott 

2020-21-ben, és a Covid-19 okozta lassulásból való fokozatos kilábalás jeleit mutatja. Nirmala 

Sitharaman pénzügyminiszter szerint a nyersolaj árának emelkedése kihívást jelent India 

pénzügyi stabilitására nézve, ezért a kormány figyelemmel kíséri a helyzetet, amely szerinte 

aggasztó, és diplomáciai megoldást sürget. A nyersolaj világpiaci ára megközelíti a 

hordónkénti 100 dollárt, de Indiában a benzin és a gázolaj ára több mint 100 napja nem 

változott, mivel egyes államokban választások zajlanak. Amint március 7-én befejeződik a 

szavazás viszont mindenképpen áremelésekre lehet számítani. 

Forrás: India concerned over Ukraine’s impact on crude prices 

A PPL szénhidrogén-készleteket fedezett fel Sindhban 

TLTP, Pakistan Today, 2021. február 21. 

A Pakistan Petroleum Limited (PPL) közzétette, hogy a Mohar-1 kutatófúrásból szénhidrogén-

felfedezést tett a szindhi Latif blokkban. A pakisztáni tőzsdének (PSX) hétfőn küldött 

közleményében a PPL közölte, hogy 33,30 százalékos munkarészesedéssel rendelkezik, az Eni 

Pakistan Limited 33,30 százalékkal, a United Energy Pakistan Limited (UEPL), korábbi nevén BP 

Pakistan, amely a blokk üzemeltetője, pedig a fennmaradó 33,40 százalékos 

munkarészesedéssel rendelkezik a blokkban. A PPL tavaly szeptemberben hasonló 

szénhidrogén-feltárást végzett a Jugan-1 kutatófúrásból a szindhi Latif blokkban.  

Forrás: PPL discovers hydrocarbon reserves in Sindh 

  

https://asiatimes.com/2022/02/india-concerned-over-ukraines-impact-on-crude-prices/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/02/21/ppl-discovers-hydrocarbon-reserves-in-sindh/
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Modi miniszterelnök valószínűleg ma este beszél Putyinnal, miután 

Oroszország hadat üzent Ukrajnának 

Poulomi Ghosh, Hindustan Times, 2022. február 24. 

Narendra Modi miniszterelnök valószínűleg ma este beszél Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az 

Ukrajna elleni orosz támadást követően kialakult válságról – jelentette az ANI hírügynökség. 

Modi miniszterelnök a kabinet biztonsági bizottságának ülését tartotta a rezidenciáján, hogy 

megvitassák a helyzetet és annak valószínűsíthető hatását Indiára, különösen a nyersolaj árára. 

Az ülésen részt vett Amit Shah uniós belügyminiszter, Rajnath Singh védelmi miniszter, 

Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter. Mivel Ukrajnában mintegy 22 000 indiai tartózkodik, a 

minisztériumok vészhelyzeti alternatív terveket dolgoznak ki az indiaiak evakuálására, mivel 

Ukrajna lezárta légterét. Korábban Igor Polikha, Ukrajna indiai nagykövete kérte Modi 

miniszterelnök közbenjárását, a béke érdekében mivel Indiát és Oroszországot különleges 

kapcsolat fűzi össze. 

Forrás: PM Modi likely to speak to Putin tonight after Russia declares war on Ukraine 

India újból felkarolja a szabadkereskedelmi megállapodásokat 

Biswajit Dhar, East Asia Forum, 2022. február 21. 

2019-ben még úgy tűnt, hogy India a gazdasági elszigetelődést választja, amikor kihátrált a 

RCEP tárgyalásokból és nyíltan neo-merkantilista politikát kezdett követni, vagyis az import 

helyett a helyben előállított termékekre helyezte a hangsúlyt. Mihelyt azonban a gazdaság 

kezdett kilábalni a válságból, a kormány narratívája drámaian megváltozott. A kétoldalú 

gazdasági partnerségi megállapodásokkal szembeni szkepticizmus meghaladottá vált, mivel a 

kormány nem kevesebb mint hét partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalások mellett 

kötelezte el magát. Ezek között szerepeltek az Európai Unióval, Ausztráliával, Kanadával és 

Izraellel régóta késlekedő tárgyalások. India tárgyalásokat kezdeményezett az Egyesült 

Királysággal és az Eurázsiai Gazdasági Unióval is, és CEPA-t írt alá az Egyesült Arab 

Emírségekkel. India szabadkereskedelmi megállapodások iránti újbóli lelkesedése mögött a 

legvalószínűbb ok a példátlanul nagy exportnövekedés. 2021-ben India exportja elérte a 396 

milliárd dollárt, ami közel 21 százalékkal haladta meg a korábbi, 2018-as rekordot. A kormány 

bízik abban, hogy a jelenlegi pénzügyi évben a kivitel meghaladja a 400 milliárd USD-t, ami 

India több mint egy évtizede kitűzött célja. 

Forrás: India’s renewed embrace of free trade agreements 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/pm-modi-likely-to-speak-to-putin-tonight-after-russia-declares-war-on-ukraine-101645712540489.html
https://www.eastasiaforum.org/2022/02/21/indias-renewed-embrace-of-free-trade-agreements/
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A részvénypiac szárnyal: Miért nem zavarja a befektetőket az orosz-ukrán 

háború? 

Debjit Sinha, India Today, 2022. február 25. 

A részvénypiac mintegy 3 százalékkal emelkedett pénteken, egy nappal azután, hogy 

Oroszország Ukrajnát ért támadása miatt több mint egy éve a legnagyobb esést szenvedte el, 

mivel a befektetők elhárították a geopolitikai válságból eredő szélesebb körű kockázatokat. A 

blue-chip NSE Nifty 50 index 3,01 százalékkal 16 736,30 pontra emelkedett, miközben a főbb 

alindexek többsége emelkedett. Az S&P BSE Sensex 2,78 százalékkal 56 044,26 ponton állt. 

Mindkét index azonban zsinórban harmadik heti veszteségét könyvelhette el. Neeraj Dewan, 

a Quantum Securities igazgatója szerint „A részvénypiacok jelenleg azon a véleményen vannak, 

hogy más ország nem avatkozna be a háborúba, mint olyanba, fizikailag. Tehát az (orosz-ukrán) 

válságnak a hétvégére vége lehet, és ezt árazza be a piac". Jelenleg az Oroszországgal 

szembeni szankciók nem terjednek ki az olaj- és gázkereskedelemre, így ez is pozitívum az 

olyan feltörekvő piacok számára, mint India – vélekedett Dewan. 

Forrás: Share market soars: Why Russia-Ukraine war is not bothering investors 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/share-market-soars-why-russia-ukraine-war-is-not-bothering-investors-1917702-2022-02-25
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Délkelet-Ázsia 

A Pharmaniaga növekvő nemzetközi jelenléte 

Ayisi Yusof, New Straits Times, 2022. február 22. 

A Pharmaniaga Bhd a nemzetközi piacokon való jelenlétét az ASEAN, Afrika és a Közel-Kelet 

térségében, majd a következő két-három évben Európában is meg kívánja erősíteni. Datuk 

Zulkarnain Md Eusope, a csoport ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Pharmaniaga 

gyógyszeripari és biogyógyszerészeti termékek szállításával egyre jobban megveti lábát a 

nemzetközi piacon. Zulkarnain elmondta, hogy a gyógyszeripari vállalat mintegy 30 000 adag 

Sinovac Covid-19 vakcina exportját kezdeményezte Mianmarba, miközben tárgyalásokat 

folytat a régió más országaival, valamint több afrikai állammal. A Pharmaniaga Malajzia vezető, 

gyógyszeripari vállalataként próbálja kihasználni a humán erőforrásait, amely különböző 

szakterületeken közel 300 szakértőt foglal magában. Ezek között vannak gyógyszerészek, 

vegyészek, szabályozási ügyekkel és klinikai ügyekkel foglalkozó szakemberek. A csoport 

várakozásai szerint Indonézia fogja bevételeinek nagy részét biztosítani, kihasználva az ország 

270 milliós növekvő lakosságát. A vállalat jelenlétét Indonéziában elsősorban logisztikai és 

elosztási területen, valamint a Bandungban található gyártóüzemben alakította ki. 

Forrás: Pharmaniaga growing international presence 

A technológiai fizetések az egekbe szöknek, ahogy az amerikai, kínai cégek 

versenyeznek a szingapúri tehetségekért 

Rei Kurohi, The Straits Times, 2022. február 22. 

A szingapúri technológiai tehetségekért folyó verseny idén tovább éleződik, a cégek pedig 

alkudozási eszközként emelik a fizetési ajánlatokat. A NodeFlair technológiai tehetségkutató 

platform és a Quest Ventures kockázati tőkebefektető cég által készített új jelentés szerint a 

különböző műszaki szakterületek közül a szoftvermérnökök élvezték a legmagasabb 

fizetésemelést, 2021-ben átlagosan 22 százalékos növekedést értek el az előző évhez képest. 

A vezetői szerepet betöltő, magasabb beosztású szoftvermérnökök még ennél is nagyobb, 

akár 32 százalékos emelést tapasztaltak – derül ki az említett jelentésből. A NodeFlair szerint 

a legjobb helyzetben lévő cégek közül sokan az iparági átlagot jóval meghaladó 

bércsomagokat kínálnak. Az olyan amerikai techóriások, mint az Amazon Web Services, a 

Facebook-tulajdonos Meta Platforms, az Apple és a Google átlagban 39 százalékkal és 56,5 

százalékkal többet kínálnak a piaci mediánnál. További népszerű cégek, amelyek a medián 

felett 25 százalékkal többet fizetnek, a TikTok tulajdonosa, a ByteDance, a Goldman Sachs és 

a JPMorgan Chase befektetési bankok, valamint a Foodpanda ételkiszállítási platform. Mind a 

kínai, mind az amerikai nagyvállalatok komoly versenyt folytatnak az alkalmazottakért, akik 

több száz betöltetlen álláshely közül válogathatnak. 

Forrás: Tech salaries soar as US, Chinese firms compete for Singapore talent 

  

https://www.nst.com.my/business/2022/02/773495/pharmaniaga-growing-international-presence
https://www.nst.com.my/business/2022/02/773495/pharmaniaga-growing-international-presence
https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/tech-salaries-soar-as-us-and-chinese-firms-compete-for-singapore-talent
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A Bank Negara Malaysia digitális banki engedélyeket ad ki 

James Guild, The Diplomat, 2022. február 22. 

A malajziai központi bank, a Bank Negara Malaysia legfeljebb öt digitális banki engedélyt 

készül odaítélni 29 pályázónak. A bejelentés márciusra várható, ezzel Malajzia lesz a második 

ország az ASEAN tagállamai közül, amely ilyen engedélyeket ad ki. A Szingapúri Monetáris 

Hatóság (MAS) 2020 decemberében 14 pályázó közül négy nyertes ajánlatot választott ki. A 

Singtel és a Grab Malajziában is összefogott a digitális banki engedély megszerzéséért.  Bár ők 

az egyik vezető pályázónak számítanak, sikerük nem magától értetődő. Versenyezni fognak az 

Axiatával, egy nagy távközlési holdinggal, amely az RBH-val, Malajzia egyik legnagyobb 

bankjával működik együtt. Az Axiata a Boost nevű e-pénztárcavállalata révén 2020-tól már 8,8 

millió felhasználóval rendelkezik, és legnagyobb részvényese a Khazanah Nasional Berhad 

szuverén vagyonalap. De számos más jelöltet is támogatnak hasonlóan erős politikai vagy 

kereskedelmi érdekcsoportok. A Sunway, amelynek részesedése van a Credit Bureau 

Malaysia-ban, a Bangkok Bankkal és egy, a kínai Tencenthez kapcsolódó fintech céggel 

működik együtt. A BigPay, egy helyi startup, az AirAsia támogatásával pályázik az engedélyért. 

Arról is beszámoltak, hogy a Sea Group, amely frissen szerezte meg digitális banki engedélyét 

Szingapúrban, összefogott a malajziai YTL Berhad konglomerátummal. 

Forrás: Bank Negara Malaysia to Award Digital Banking Licenses 

A BOT szerint a gazdasági fellendülés folytatódik, de még mindig törékeny 

Reuters, Bangkok Post, 2022. február 22. 

A thaiföldi gazdaság várhatóan 2022-ben is a fellendülést fogja követni, de ez törékeny és 

egyenetlen marad, mivel az Omicron-járvány kisebb nyomást gyakorol a tevékenységre, mint 

a korábbi COVID-19 hullámok – derül ki a Bank of Thailand (BoT) legutóbbi ülésének 

jegyzőkönyvéből. Bár a felfelé irányuló inflációs kockázatok nőttek, és a teljes infláció 2022 

elején meghaladhatja a 3%-os célsáv felső határát, az infláció tartós növekedésének kockázata 

alacsony maradt. Február 9-én a BoT monetáris tanácsa egyhangúlag megszavazta, hogy 14. 

egymást követő ülésén rekordalacsonyan hagyja az irányadó kamatlábat, fenntartva a 

törékeny gazdaság támogatását. A központi bank előrejelzése szerint Délkelet-Ázsia második 

legnagyobb gazdasága idén 3,4%-kal bővül, a 2021-es 1,6%-os növekedés után, ami a régió 

leglassabb növekedési rátái közé tartozik. A BoT a monetáris politikát és a gazdasági 

előrejelzéseket legközelebb március 30-án vizsgálja felül. 

Forrás: Economic recovery to continue but still fragile - BoT minutes 

  

https://thediplomat.com/2022/02/bank-negara-malaysia-to-award-digital-banking-licenses/
https://www.bangkokpost.com/business/2268771/economic-recovery-to-continue-but-still-fragile-bot-minutes


 
 

 
 

14 

A nemek közötti egyenlőség ösztönzi az üzleti szektor növekedését 

The Phnom Penh Post, 2022. február 25. 

Kambodzsának a nemek közötti egyenlőség irányába tett előrelépése kifizetődő, mivel egyre 

több nő dolgozik az üzleti szektorban, ami hozzájárul a nők társadalmi-gazdasági helyzetének 

javításához. Nouth Roatha, az Apsara Media Services (AMS) ügyvezető igazgatója úgy véli, 

hogy a kambodzsai nők kezdenek címlapokra kerülni az üzleti szektorban – bátran felfedezik 

az eddig ismeretlen területeket, mint például a pénzügyi és banki szektor, az oktatás, az e-

kereskedelem, a divat és a kkv-k. Roatha kitartásának és a vállalati világban való kitűnési 

vágyának köszönhetően jutott el az AMS – egy újonnan alapított televíziós és multimédiás 

csatorna – ügyvezető igazgatói posztjára. Véleménye szerint Kambodzsában egyre több 

magabiztos nő van, akiket már nem csupán a külsejük és a viselkedésük alapján ítélnek meg, 

és akik hosszú utat tettek meg, hogy a nemzet gazdasági növekedésének részévé váljanak. 

Forrás: Gender equality sparks business sector growth 

  

https://www.phnompenhpost.com/business/gender-equality-sparks-business-sector-growth
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Közel-Kelet 

Szaúdi külügyminiszter: A Királyság elkötelezett az olajpiac stabilitásának 

biztosítása mellett 

 .Al Arabiya, 2022. február 20 ,العربية

Fajszal bin Farhán Al Szaúd herceg, szaúdi külügyminiszter kijelentette, hogy a Királyság 

elkötelezett amellett, hogy az OPEC+ partnereivel együttműködve biztosítsa az energiapiac 

stabilitását, hozzátéve, hogy ehhez valamennyi tag részvétele szükséges. Fajszal herceg a 

müncheni biztonsági konferencián azt mondta: „Reméljük, hogy nem lesznek olyan válságok, 

amelyek instabilitást okoznak a piacokon, és továbbra is együttműködünk partnereinkkel.” 

Ezzel összefüggésben Bruno Jean-Richard Eto’o, az OPEC elnöke arra számít, hogy az olajárak 

hamarosan meghaladják a 100 dolláros hordónkénti árat. Az Al Arabiyának adott korábbi 

interjújában Eto’o megerősítette, hogy az OPEC következő ülésén megvitatják a termelés 

növelésének lehetőségét. A szervezet vezetője kifejtette, hogy a magas árak nem szolgálják a 

fogyasztókat vagy a termelőket, és nem szolgálnak a világgazdaság javára sem, valamint a 

globális gazdasági növekedést sem befolyásolják. 

Forrás: مة بضمان استقرار السوق النفطية ز  وزير  الخارجية السعودي :المملكة ملت 

Több mint 193 000 szíriai kapott török állampolgárságot 

Hürriyet Daily News, 2022. február 19. 

„2021 decemberéig összesen 193 293 szíriai, köztük 84 152 gyermek lett török állampolgár. 

Ez a szám azokat is magában foglalja, akik 2021 előtt kaptak állampolgárságot” – mondta a 

török belügyminiszter, Süleyman Soylu. Megjegyezte, hogy körülbelül 3,7 millió szíriai él 

Törökországban nemzetközi védelem alatt, és több mint 700 000 szíriai gyermek született az 

országban. A miniszter elmondta, hogy a bevándorlók nem telepedhetnek le olyan lakott 

területeken, ahol a szíriaiak a lakosság 25 százalékát teszik ki. Arra is emlékeztetett, hogy a 

válság még nem ért véget. 

Forrás: Over 193,000 Syrians became Turkish citizens: Minister 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/02/20/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/over-193-000-syrians-became-turkish-citizens-minister-171631
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Al-Mazrúí és a magyar külügyminiszter az együttműködésről tárgyaltak 

 .Al Khaleej, 2022. február 20 ,الخليج

Szuhajl bin Mohammed Faradzs Fárisz al-Mazrúí emirátusi energiaügyi és infrastrukturális 

miniszter találkozott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel az Expo 2020 

Dubaj keretein belül, ahol megvitatták a kétoldalú kapcsolatok megerősítésének és a közös 

együttműködés fokozásának módjait az energiával, a tiszta energiával, a fenntarthatósággal 

és a vízkészletekkel kapcsolatban, illetve információt cseréltek az infrastruktúra, a lakhatás és 

a közlekedés terén szerzett tapasztalataikkal kapcsolatban. Al-Mazrúí méltatta a két ország 

bilaterális kapcsolatait, ami szerinte tükrözi azt a törekvést, hogy bővítsék és elmélyítsék 

együttműködésüket, különösen azokon a fontos területeken, amelyek mindkét fél számára 

hozzájárulnak a fenntartható fejlődés folyamatának előmozdításához. Továbbá a két vezető 

politikus áttekintette az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kooperációjának ígéretes 

lehetőségeit az energetikai és infrastrukturális szektorban, amelyek kiaknázásával a két baráti 

ország között kiemelkedő partnerség jöhet létre. 

Forrás:   
   البحر األيونز

قة فز ز  العبارة المحت   إنقاذ راكب عىل مت 

Ukrajna külügyminiszter-helyettese nehezményezi Izrael hozzáállását 

The Times of Israel, 2022. február 19. 

Emine Dzhaparova ukrán külügyminiszter-helyettes az izraeli televíziónak adott interjújában 

kifogásolta Izrael „politikai támogatásának hiányát” az Oroszországgal való konfliktussal 

összefüggésben. Izrael a válság idején megpróbálta egyensúlyba hozni kapcsolatait Ukrajnával 

és Oroszországgal is. Kettejük közül Ukrajna volt az, aki többször is a közel-keleti ország 

segítségét kérte. Ukrajnában és Oroszországban is jelentős zsidó közösségek élnek, amit Izrael 

is figyelembe vesz. Dzhaparova találkozott Jair Lapid külügyminiszterrel, és azt mondta neki, 

hogy Izraelnek „nagyobb részvételt” kell vállalnia a válságban. Izrael Moszkvával és Kijevvel 

ápolt jó kapcsolatai miatt a közvetítői szerepet kívánja betölteni a két ország viszályában. A 

közel-keleti állam nem szereplője az orosz-ukrán konfliktusnak, ezért rendkívül óvatosan 

viszonyul a kérdéshez. 

Forrás: Ukraine’s deputy foreign minister laments ‘lack of political support from Israel’ 

  

https://www.alkhaleej.ae/2022-02-20/%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.timesofisrael.com/ukraines-deputy-foreign-minister-laments-lack-of-political-support-from-israel/
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Irak: a konszenzus a megoldás a politikai zsákutcából való kikerülésre 

العراق صوت , Sotaliraq, 2022. február 21. 

Muhammad Ali al-Hakím politikai elemző hangsúlyozta, hogy a konszenzus a megoldás az 

ország politikai zsákutcájából való kikerüléshez. A közelmúlt fejleményeinek tükrében 

elmondta, hogy minden politikai párt ragaszkodott a saját álláspontjához a különböző ügyeket 

illetően, ami miatt az ország a politikai összeomlás szélére került. Hozzátette: "Az a megoldás, 

hogy párbeszédet folytatunk és a konszenzust választjuk a jelenlegi válságból való kivezető 

útként. Fontos, hogy a különböző felek ne ragaszkodjanak a véleményükhöz, mert az 

összezavarja az ország helyzetét". Irakban előző év októberében tartottak parlamenti 

választásokat, de idáig nem sikerült kormányt alakítani a legtöbb szavazatot begyűjtő politikai 

tömörülésnek. 

Forrás:   الحكيم :التوافق  هو الحل لمغادرة ازمة االنسداد السياس 

Januárban 56,5 százalékkal nőttek a külföldieknek történő lakáseladások 

Hürriyet Daily News, 2022. február 20. 

A Török Statisztikai Intézet (TÜİK) február 18-án közölt adatai szerint a külföldi vevőknek 

történő lakóingatlan-eladások éves szinten 56,5 százalékkal, 4186 darabra nőttek januárban. 

Összességében a januári lakáseladások 4,7 százaléka külföldieknek történt – húzta alá a 

jelentés. Törökországban a lakóingatlan-eladások januárban 25,1 százalékkal 88 306 darabra 

nőttek éves szinten. A TÜİK adatai szerint tavaly összesen 1,49 millió lakóingatlant adtak el 

Törökországban. Ennek 18,5 százaléka (276 223 lakáseladás) Isztambulban történt, amivel első 

helyet szerezte meg a képzeletbeli dobogón, majd a második a listán Ankara volt 144 104, 

harmadik pedig az Égei-tengeri Izmir tartomány 86 722 ingatlaneladással. 

Forrás: House sales to foreigners up 56.5 percent in January: TÜİK 

A török kormány 25 százalékos áramkedvezményt tervez adni a 

vállalkozásoknak 

Hürriyet Daily News, 2022. február 20. 

Fatih Dönmez energiaügyi és természeti erőforrások minisztere szerint a török kormány azon 

dolgozik, hogy a vállalkozások villanyszámláját mintegy 25 százalékkal csökkentsék. Az 

Energiaügyi és Természeti Erőforrás Minisztérium szakértői különböző lehetőségeket 

tartalmazó tervet dolgoznak ki, amely a miniszter közlése szerint hamarosan a kabinet elé 

kerül. Eközben a Családi és Szociális Minisztérium február 18-án megkezdte a földgáz-

kedvezmény iránti kérelmek fogadását. A minisztérium szerint mintegy 4 millió jogosult 

háztartás 450 és 1150 líra (33 és 84,3 dollár) közötti földgázjuttatásban részesül. 

Forrás: Gov’t mulls 25 pct electricity discount for businesses 

  

https://www.sotaliraq.com/2022/02/20/الحكيم-التوافق-هو-الحل-لمغادرة-ازمة-ال/
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/house-sales-to-foreigners-up-56-5-percent-in-january-tuik-171644
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/govt-mulls-25-pct-electricity-discount-for-businesses-171645
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A libanoni bankok több tucat fiókot zárnak be, és több ezer alkalmazottat 

bocsátanak el 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. február 22. 

A libanoni gazdaság büszkeségének tartott bankszektor több ezer alkalmazott elbocsátásával 

és több tucat fiók bezárásával szervezi újjá magát. Ez a lépés összhangban van a Nemzetközi 

Valutaalappal kötött mentési tervről szóló megállapodással. A bankszektor évtizedek óta a 

gazdaság fő támasza. Sikerült betéteket és tőkét vonzania, akár arab befektetőktől, akár 

külföldön élőktől, azonban a gazdasági válság alaposan megtépázta a szektorba vetett 

bizalmat. A bezárási és elbocsátási hullám már évek óta zajlik, a Bankszövetség tájékoztatása 

szerint a bankfiókok száma a 2018 végi 1081-ről 2021 november végére 919-re, azaz 15 

százalékkal csökkent. A foglalkoztatottak száma ugyanebben az időszakban 25 908 főről 

mintegy húszezerre, 23 százalékkal csökkent. 

Forrás:  ز ات الفروع  وتشح  آالف الموظفت   مصارف لبنان تقفل عشر

Egyiptomi-francia közös hadgyakorlat a Földközi-tengeren 

 .Al Khaleej, 2022. február 22 ,الخليج

Az egyiptomi és francia haditengerészet és légierő egyes elemei a Földközi-tenger vizein 

megkezdték a „Ramszesz 2022” elnevezésű közös hadgyakorlatot, amely több napig tart. A 

két ország haditengerészeti és légi személyzetét is kiképezik. Ez magában foglalja a közös 

harctevékenységek tervezését és lebonyolítását, amely hozzájárul a hadműveleti koncepciók 

egységesítéséhez, a két ország haditengerészetéhez és légierejéhez tartozó legénység 

szaktudásának finomításához, a harci tapasztalatok cseréjéhez, valamint az esetleges közös 

feladatok végrehajtására való felkészüléshez. A gyakorlat az egyiptomi és francia erők közötti 

partnerségi és katonai együttműködés erősödő kapcsolatainak csúcspontja. 

Forrás: ك بالبحر  المتوسط  تدريب  عسكري مرصي فرنس   مشت 

2021-ben 29 millió utast fogadott a Dubaji Repülőtér  

 .Al Arabiya, 2022. február 23 ,العربية

A Dubaji Repülőtér a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtere, 2021-ben 29,1 millió utast 

fogadott, ami 12,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az állami tulajdonban lévő 

repülőtér szóvivője kedden azt közölte, hogy a számokat a negyedik negyedévben elért erős 

teljesítmény is alátámasztja, amely tavaly a teljes forgalom több mint egyharmadát tette ki. 

December volt a legerősebb hónap a forgalom szempontjából, mivel a repülőtér 4,5 milliós 

forgalmat produkált. Azonban továbbra is nagyon alacsony a repülőtér kihasználtsága a 2019-

es 86,4 milliós utasforgalomhoz képest. Az emirátusiak arra számítanak, hogy idén mintegy 60 

millió utas fog áthaladni a repülőtéren. 

Forrás: 2021   
 عودة  الزخم إل  مطار دن    ..استقبل 29 مليون راكب فز

 

  

https://aawsat.com/home/article/3486696/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86
https://www.alkhaleej.ae/2022-02-22/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2022/02/22/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%81%D9%8A-2021
https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2022/02/22/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D9%81%D9%8A-2021


 
 

 
 

19 

Oroszország és a posztszovjet térség 

A felek megvitatták az SCO és Kína közötti mezőgazdasági együttműködés 

fejlesztését 

SNG Today, 2022. február 18. 

Zhang Ming, az SCO (Sanghai Együttműködési Szervezet) főtitkára megbeszélést folytatott Ma 

Juxianggal, Kína mezőgazdasági és vidéki miniszterhelyettesével, hogy megvitattassák a 

mezőgazdasági együttműködés kérdéseit Kína és az SCO országai között, jelenttette az SCO 

sajtószolgálata. A megbeszélés fő témája az agrárszektor fejlesztésének és az 

élelmezésbiztonság biztosításának az aktuális helyzete volt. Ugyanakkor kitértek a régió 

kereskedelmi kapcsolatait hátráltató okokra is. A tárgyalás végén Zhang Ming nagyra értékelte 

Kínának a szegénység felszámolását célzó régiós tevékenységét, hozzátéve, hogy a miniszterek 

és a szakértői csoportok szintjén jó együttműködés alakult ki az SCO országai és Kína között. 

Kínai részről Ma Juxiang kifejezte országa azon szándékát, hogy a szervezet kötelékében Kína 

készen áll az együttműködések bővítésére olyan stratégiailag kiemelt területeken, mint a 

kereskedelem, a befektetések növelése és a tudomány. 

Forrás: Стороны обсудили развитие сельскохозяйственного сотрудничества между ШОС 

и КНР 

Üzbegisztán és Pakisztán új szintre emeli a gazdasági partnerséget 

Central Asia News, 2022. február 18. 

A Pakisztán diplomáciai küldöttsége Muhammad Saleh Farukhi helyettes kereskedelmi 

miniszter vezetésével találkozóra érkezett Üzbegisztánba az üzbég Beruházási és 

Külkereskedelmi Minisztérium képviselőivel. A találkozó témája a kétoldalú kereskedelmi, 

gazdasági, szállítási, logisztikai és befektetési együttműködések kiépítésének kérdése volt. A 

felek megvitatták az Üzbegisztán és Pakisztán közötti preferenciális kereskedelemről szóló 

megállapodás jelenlegi helyzetét valamint megvizsgálták a két állam közötti tranzitról és 

kereskedelemről szóló szerződés pontjainak végrehajtására vonatkozó ütemtervet. Ezenkívül 

megbeszélést tartottak a Termez - Mazar-i-Sharif - Kabul - Peshawar nemzetközi vasútvonal 

megépítésére irányuló projekt megvalósításáról. Üzbegisztáni tartózkodásuk alatt a pakisztáni 

delegáció tagjai több minisztérium és osztály képviselőivel is találkoztak, köztük a Közlekedési 

Minisztérium, a Központi Bank és az Állami Vámbizottság képviselőivel. 

Forrás: Узбекистан и Пакистан выводят экономическое партнерство на новый уровень 

  

https://sng.today/moscow/21514-storony-obsudili-razvitie-selskohozjajstvennogo-sotrudnichestva-mezhdu-shos-i-knr.html
https://sng.today/moscow/21514-storony-obsudili-razvitie-selskohozjajstvennogo-sotrudnichestva-mezhdu-shos-i-knr.html
https://centralasia.news/13830-uzbekistan-i-pakistan-vyvodjat-jekonomicheskoe-partnerstvo-na-novyj-uroven.html
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Találkozót tartottak az eurókötvény-vevőkkel 

UzDaily, 2022. február 18. 

2021 novemberében az Uzbekneftegaz története során először 700,0 millió dollár értékben, 7 

éves időtartamra sikeresen helyezett forgalomba eurokötvényeket (RegS/144A 

formátumban) a Londoni Értéktőzsdén. A vállalat kötvényeiből Nagy-Britanniából, az Egyesült 

Államokból, Németországból, Európából és Ázsiából több mint 120 befektető vásárolt. Most 

pedig az Uzbekneftegaz vezetői először rendeztek találkozót mindazon befektetők számára, 

akik rendelkeznek a cég kötvényeivel. A megbeszélésen jelen voltok a Vanguard befektetési 

alapkezelő társaság (több mint 7300 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező cég) és az Eaton 

Vans (az 583 milliárd dolláros vagyon) képviselői, valamint a Bluestone Financial Grouppal 

embereivel, akik a legnagyobb részesedésben érdekeltek az Uzbekneftegaz 

eurokötvényeiben. A részvényes cégek képviselői a megbeszélésen tájékoztatást kaptak az 

Uzbekneftegaz jelenlegi és jövőbeni pénzügyi helyzetéről, az átalakulási hitelügyintézési 

folyamatokról és a kőolaj- és gázszektor több ígéretes projektjéről, amelyet a közeljövőben 

tervez megvalósítani a vállalat. Ezzel egyidejűleg megvitatták a társaság kezdeti nyilvános 

részvényeinek (IPO) tőzsdére történő bevezetésénnek terveit is. 

Forrás: Состоялась встреча с покупателями еврооблигаций 

Tádzsikisztán és Üzbegisztán négy munkaügyi megállapodást írt alá 

Central Asia News, 2022. február 19. 

A tádzsik Munkaügyi, Migrációs és Foglalkoztatási Minisztérium első helyettese, Abdulgaffor 

Rakhmonzoda vezetésével hivatalos látogatásra munkacsoport érkezett Taskentbe. A 

tisztviselők útjúk során négy együttműködési dokumentumot írtak alá üzbég kollégáikkal, 

számolt be a tádzsik misztérium sajtószolgálata. Az egyik megkötött megállapodás a 

munkaügyi kapcsolatok digitalizálásának kérdéskörére, valamint a munkaügyi projektek 

végrehajtásának nyomon követésére vonatkozik. Ennek célja a tádzsik munkavállalók 

Üzbegisztánban történő egyszerűsített bejelentésé. A többi aláírt dokumentum egy 

szándéknyilatkozat a Tádzsikisztán és Üzbegisztán közötti kölcsönösen előnyös partnerség 

megkötéséről a szakképzés területén. A tádzsik munkaügyi osztály képviselői szerint a 

vonatkozó dokumentumok célja, hogy Dusanbe és Taskent számára kedvező környezetet 

teremtsenek a kétoldalú együttműködéshez. 

Forrás: Таджикистан и Узбекистан подписали четыре соглашения в сфере труда 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/67270
https://centralasia.news/13845-tadzhikistan-i-uzbekistan-podpisali-chetyre-soglashenija-v-sfere-truda.html
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Üzbegisztán – Egyesült Arab Emírségek: a kölcsönösen előnyös együttműködés 

új területei 

Jangi Uzbekiston, 2022. február 19. 

Az Uzcharmsanoat Egyesület a hozzá tartozó vállalkozások delegációjának élén részt vett az 

„Üzbegisztán – Egyesült Arab Emírségek” üzleti fórumon, amelyet az „EXPO-2020” 

világkiállítás keretében rendeztek meg Dubaiban. Az üzleti fórum nagy lehetőségeket nyitott 

a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztésére és hozzájárult a 

stratégiai együttműködés erősítéséhez és az Egyesült Arab Emírségek befektetőinek az 

Üzbegisztánba történő bevonzásához, írja a tárgyalásokról kiadott nyilatkozatában az 

egyesület. Az üzleti fórum során az Uzcharmsanoat előadást tartott az Egyesült Arab 

Emírségek befektetői és pénzügyi szervezetei számára az üzbég cipőgyártási iparág és a 

bőrfeldolgozással kapcsolatos termelési, befektetési és exportpotenciálról. 2021-től kezdve az 

üzbég lábbeligyártó vállalatok elkezdtek cipőt exportálni Dubaiba, Sharjahba, Ajmanba és Abu 

Dzabiba. Ilyen volt vállalat volt az Andizsán régióból származó KFK is. Aki férficipők Abu-

Dhabiba történő exportjára kötött megállapodást. Ezenkívül a buharai régióban található MRR 

New Star 2020 vállalkozás termékeit már el is kezdték értékesíteni az Egyesült Arab Emírségek 

nagyvárosainak kiskereskedelmi láncaiban. A dubai üzleti fórum keretében megrendezett 

találkozón az Egyesült Arab Emírségek kis- és nagykereskedelmi láncainak képviselői nagy 

érdeklődést mutattak az üzbég bőr- és lábbeliipara termékei iránt, mely a jövőre nézve pozitív 

hatással lehet az iparágra. 

Forrás: Узбекистан - ОАЭ: новые направления взаимовыгодного сотрудничества 

Megvitatták a KOICA-val való együttműködés bővítésének kérdéseit 

Jangi Uzbekiston, 2022. február 19. 

Sherzod Sermatov, üzbég informatikai és kommunikációs fejlesztési miniszter megbeszélést 

tartott a Koreai Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (KOICA) képviselőivel. A találkozó 

során megvitatták a kétoldalú együttműködés bővítésének kérdéseit az IT területén, valamint 

olyan új projektek megvalósításáról is szót ejtettek, mint az üzleti folyamatok kiszervezése. 

Ennek a projektnek a célja nemcsak az IT-termékek és -szolgáltatások exportjának növelése, 

hanem a jól fizető munkahelyek létrehozása és a fiatalok foglalkoztatásának növelése 

Üzbegisztánban. Sermatov hozzátette, hogy a koreai partnerek tapasztalata nagyon hasznos 

lesz az informatikusok képzésében. Ezenkívül a koreai IT-cégek versenyképes feltételek 

mellett képesek lehetnek majd széles körben vonzani a szakképzett üzbég munkaerőt. A 

találkozó során szó esett a koreai IT-cégek üzbég piacon való széles körű bevonásának 

kérdéseiről is. Ezzel kapcsolatban Üzbegisztánban minden feltétel adott az IT területén 

tevékenykedő külföldi vállalkozások számára, beleértve a kedvezményes adó- és 

vámrendszereket és a korszerű munkakörnyezetet, emelte ki Sermatov. 

Forrás: Обсуждены вопросы расширения сотрудничества с KOICA 

  

https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan---oae-nove-napravleniya-vzaimovgodnogo-sotrudnichestva
https://yuz.uz/ru/news/obsujden-vopros-rasshireniya-sotrudnichestva-s-koica
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Ashgabat bejelentette, hogy az állam társadalmi-gazdasági fejlődésének új 

szakaszába lép 

SNG Today, 2022. február 21. 

A Milli Genges (Türkmén Parlament) Asgabatban tartott ülésén Gurbanguly Berdimuhamedov 

államfő és a parlament képviselői jóváhagyták a „Türkmenisztán társadalmi-gazdasági 

fejlesztésének nemzeti programját 2022-2052-ben” nevű programot. A harmincéves ütemterv 

a türkmén nemzetgazdaság valamennyi ágazatának korszerűsítését célzó előrejelzések 

megvalósításának terve. A koncepció gazdasági része azokat a fenntartható fejlődési célokat 

fogalmazza meg, amelyek célja a türkmén gazdasági függetlenség és az ország lakosságának 

jóléti javulása. A program szerint az infrastruktúrát úgy alakítják át, hogy megfeleljen a 

modern világ közelgő kihívásainak, mondta a programról Vagyim Sagiahmedov, a 

CentralAsia.news Türkmenisztánnal foglalkozó rovat vezetője. A program egyéb prioritásait 

ismertetve a rovatvezető elmondta, hogy a „Türkmenisztán társadalmi-gazdasági 

fejlesztésének nemzeti programját 2022-2052-ben” ütemterv a külföldi befektetők 

bevonzását és a tőke pragmatikus felhasználását célzó üzleti konstrukciókra koncentrál. A 

tervek szerint a hazai termékek exportföldrajzát is bővítik és maximálisan megszabadulnak az 

importfüggőségtől, tovább fejlesztik a gazdaság nem állami szektorait is, tette hozzá 

Sagiahmedov. 

Forrás: Ашхабад объявил о вступлении в новый этап социально-экономической 

эволюции государства 

Az Üzbegisztán és Kína közötti import és export növelésének új 

mechanizmusairól tárgyaltak Pekingben 

Dunyo, 2022. február 21. 

Az üzbegisztáni nagykövetség képviselői a Kínával való kereskedelmi, gazdasági és ipari 

kapcsolatok bővítésének részeként találkoztak Shi Yonghonggal, a Kínai Kereskedelmi Kamara 

berendezések és elektromos termékek importjával és exportjával foglalkozó alelnökével. A 

Kínai Kereskedelmi Kamara a legnagyobb ilyen jellegű kínai egyesület, amely 25 területen 

mintegy 10 000 állami tulajdonú vállalatot, nagyipari, közép- és kisvállalkozást egyesít. Az 

1988-ban alapított kamara olyan kínai óriásokat foglal magában, mint a Huawei, a Xiaomi, a 

Haier, a Great Wall Motors és a Honghua Group.A megbeszélés során megvitatták a korábbi 

üzbég-kínai találkozókon előterjesztett kezdeményezések megvalósításának jelenlegi 

helyzetét. A tárgyalás végén Kína legnagyobb ipari és elektrotechnikai fejlesztésére 

szakosodott kereskedelmi kamarájának vezetése kifejezte készségét, hogy régióközi 

kapcsolatokat építsen ki Üzbegisztánnal.  

Forrás: В Пекине обсуждены новые механизмы наращивания импорта и экспорта между 

Узбекистаном и Китаем 

  

https://sng.today/ashkhabad/21547-ashhabad-objavil-o-vstuplenii-v-novyj-jetap-socialno-jekonomicheskoj-jevoljucii-gosudarstva.html
https://sng.today/ashkhabad/21547-ashhabad-objavil-o-vstuplenii-v-novyj-jetap-socialno-jekonomicheskoj-jevoljucii-gosudarstva.html
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_pekine_obsuzhdeni_novie_mehanizmi_narashtivaniya_importa_i_eksporta_mezhdu_uzbekistanom_i_kitaem-50h?fbclid=IwAR1N7gjNhEcm3RB8vLlot5omZmj7MYKTLG-gSFI0-zXtX0gU-tEN4tlnX4Y
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_pekine_obsuzhdeni_novie_mehanizmi_narashtivaniya_importa_i_eksporta_mezhdu_uzbekistanom_i_kitaem-50h?fbclid=IwAR1N7gjNhEcm3RB8vLlot5omZmj7MYKTLG-gSFI0-zXtX0gU-tEN4tlnX4Y
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Üzbegisztán – Irán: innováció, ipar és technológia 

UzDaily, 2022. február 21. 

Teheránba, az Iráni Innovációs és Technológiai Házba tett munkalátogatást Szardor 

Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes, az Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi 

minisztere. Az üzbég delegáció tagjai megismerkedtek az iráni kollégáik tudományos, ipari és 

digitális technológiák terén szerzett eredményeivel. Az Iráni Innovációs és Technológiai Házba 

tett látogatása során Umurzakov találkozott az Iráni Iszlám Köztársaság innovációs és 

technológiai minisztérium alelnökével, Suren Sattorival is. A két diplomata tárgyalása során 

megvitatták a kétoldalú tudományos és műszaki együttműködés intenzívebbé tételét célzó 

intézkedéseket a biotechnológia, az egészségügy, az IT szektor, a nanotechnológia és a 

mezőgazdaság területén. Umurzakov és Sattori kölcsönös érdeklődését fejezte ki az iráni 

csúcstechnológiai innovatív cégek bevonása iránt, s hogy terjesszék ki tevékenységüket 

Üzbegisztánba is. Ezen kívül megállapodás született a teheráni Pardis technológiai park és a 

taskenti Yashnabad innovációs és technológiai park gyakorlati együttműködéséről. Az iráni fél 

azt javasolta, hogy Üzbegisztán vezető egyetemeit, kutatóintézeteit és a magánszektor 

képviselőit vonják be az Iránban megrendezett nemzetközi tudományos és innovációs 

rendezvényekbe, mint az Iran Lab Expo, az Innotex és az Innoweek. A megbeszélések 

eredményeként megállapodás született a két ország illetékes minisztériumai és főosztályai 

közötti párbeszéd kialakításáról a gyakorlati együttműködés elősegítése, valamint új közös 

projektek megvalósítása érdekében az innováció, a tudomány és a technológia területén. 

Forrás: Узбекистан – Иран: инновации, промышленность и технологии 

Mehmet Mus török kereskedelmi miniszter Türkmenisztánba látogat 

Business Turkmenistan, 2022. február 22. 

Mehmet Mus török kereskedelmi miniszter Ashgabatba tesz majd látogatást, hogy 

megbeszéléseket folytasson a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 

aktuális helyzetéről. A türk Kereskedelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a török minisztert 

a látogatás során Gurbanguly Berdimuhamedov, Türkmenisztán elnöke fogadja majd. 

Mehmet Mus látogatása során tárgyalásokat fog folytatni Szerdar Berdimuhamedov, türkmén 

gazdasági és pénzügyminiszter miniszterhelyettessel és türk kereskedelmi és 

textilkomplexumáért felelős kormány helyettessel, Csari Gylijovval valamint a türkmén 

Közlekedési és Hírközlési Ügynökség igazgatójával Mammetkhan Csakijevvel, akivel a török 

beruházásokkal türkmenisztáni állapotáról fog tárgyalni. 2021-ben a Törökország és 

Türkmenisztán közötti kereskedelmi forgalom elérte az 1,7 milliárd dollárt, ami 53%-kal 

magasabb, mint 2020-ban (985 millió dollár). 

Forrás: Министр торговли Турции Мехмет Муш посетит Туркменистан 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/67292
https://business.com.tm/ru/post/8282/ministr-torgovli-turcii-mehmet-mush-posetit-turkmenistan
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Tádzsikisztán elnöke fogadta az Európai Parlament küldöttségét 

Eurasia Daily, 2022. február 23. 

Emomali Rahmon Tádzsikisztán elnöke fogadta a David McAllistert vezette az európai 

parlament küldöttséget. A megbeszélésen szóba került a Tádzsikisztán és az Európai Unió 

közötti együttműködés fejlesztésének kérdése is. Emomali Rahmon a tárgyaláson 

emlékeztetett arra, hogy Tádzsikisztán külpolitikájában az Európai Unió különleges helyet 

foglal el és elégedettségét fejezte ki a politikai, gazdasági, biztonsági és kulturális szféra, 

valamint a regionális problémák megoldása terén elért fejlődés menetével és a kapcsolatok 

jelenlegi szintjével. A megbeszélésen a felek megvitatták a Türkmenisztán és az EU közötti 

politikai és gazdasági kapcsolatok, valamint a biztonságpolitikai együttműködés kulcskérdéseit 

is. 

Forrás: Президент Таджикистана принял делегацию Европарламента 

  

https://eadaily.com/ru/news/2022/02/23/prezident-tadzhikistana-prinyal-delegaciyu-evroparlamenta
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