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A világ Oroszország ellen? 

2022. február 24-én bekövetkezett az, amit kevesen gondoltak: azzal, hogy Oroszország 
megtámadta Ukrajnát, Európában ismét háború kezdődött két szuverén ország között, először 
a második világháború után. A Nyugat eddig még nem látott mértékű gazdasági szankciók 
bevezetésével reagált. Azonban valóban ennyire egységes lenne az egyetértés a szankciókat 
illetően? Ehhez érdemes megvizsgálni, hogy mely országok álltak a szankciók mögé és 
mekkora erőt képviselnek a világ GDP-jét, gazdaságát, illetve népességét tekintve. 

Az orosz invázió és az ezzel kapcsolatos szankciók gyakorlatilag két részre osztotta a 
nemzetközi közösséget. A nyugati/angolszász országok vezetésével több nemzet is úgy 
döntött, hogy szankciókat vezet be Oroszország ellen. Ezzel szemben viszont több ország is 
úgy gondolta, hogy nem áll be ezek mögé a szankciók mögé és habár nem ért feltétlenül egyet 
az orosz invázióval, inkább a semlegességet választja. Az ENSZ közgyűlésének rendkívüli ülésén 
a 193 tagállamból 141 megszavazta a határozatot, amely elítéli az orosz agressziót, 35 ország 
tartózkodott, öten pedig nemmel szavaztak. A szankciókat illetően mégsem ennyire egységes 
a kép és az egyes országok álláspontja nem minden esetben egyértelmű, így az Oroszország 
elleni szankciókhoz való hozzáállás szerint három csoportba sorolhatók az egyes 
nemzetállamok: 

• teljesen támogatja a szankciókat; 

• semlegesség, bizonyos lépéseket tett Oroszország ellen, azonban szankciókat nem 

vezet be; 

• a szankciók ellen van és támogatja Oroszországot (Belorusszia, Eritrea, Észak-Korea, 

Szíria). 

A szankciókat támogató országok 

Az Egyesült Királyság, az Európai Unió, az Egyesült Államok, Kanada, Japán, Tajvan, Ausztrália, 
Új-Zéland, Dél-Korea, Szingapúr és Svájc is úgy döntött, hogy különböző szankciókkal sújtja az 
orosz gazdaságot. 

Az Egyesült Királyság több pénzügyi szankciót is kivetett Oroszországra, például több orosz 
bank esetében is teljes vagyon-befagyasztást rendeltek el, valamint 50 000 angol fontos 
limitet szabtak meg az orosz állampolgárok által az Egyesült Királyságban vezetett 
bankszámlákra. Emellett blokkolták az orosz nemzeti légitársaság, az Aeroflot működését az 
Egyesült Királyságban, és számos, védelemmel és technológiával foglalkozó orosz vállalatot 
gazdasági szankciókkal sújtottak. A legnagyobb oroszországi United Shipbuilding Corporation 
hajóépítő vállalatot is szankcionálták, az orosz hajókat pedig kitiltották a brit kikötőkből. 
Továbbá összesen több mint 500 orosz magánszemély, szervezet és leányvállalataik 
szerepelnek az Egyesült Királyság szankciós listáján. 

Az Európai Unió több orosz vállalatot és bankot is szankcionált. Az Egyesült Királyság és az 
Egyesült Államok mellett az Európai Bizottság is ígéretet tett arra, hogy kizárja Oroszországot 
a SWIFT rendszerből. Az EU továbbá megtiltotta az orosz légitársaságok számára az EU 
légterén való be- és átrepülést, valamint egyedi szankciókat vezetett be Putyin, Szergej Lavrov 
és az orosz Állami Duma képviselői ellen, továbbá visszafogta az Orosz Központi Bankkal 
folytatott tranzakciókat. 

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/02/united-nations-russia-ukraine-vote
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Az Egyesült Államokban befagyasztották az orosz központi bank vagyonát, valamint 
megtiltották az amerikai állampolgároknak, hogy bármilyen üzletet kössenek az intézménnyel. 
Az ország az Oroszországba való technológia exportot is blokkolta, áll a Fehér Ház 
közleményében. Szankciókat, illetve vízumtilalmat rendeltek el több orosz oligarcha ellen. 

Ausztrália célzott pénzügyi szankciókkal sújtotta az orosz Biztonsági Tanácsának nyolc tagját, 
és beutazási tilalmat rendelt el velük szemben. Új-Zéland miniszterelnöke is különböző 
szankciókat jelentett be, amelyek lehetőséget adnak az országnak az új-zélandi orosz 
vagyonok befagyasztására, valamint megakadályozzák, hogy orosz állampolgárok és vállalatok 
vagyonukat az országba menekítsék, valamint kitiltották az orosz hajókat és repülőket Új-
Zéland vizeiből vagy légteréből. 

Japánban Fumio Kishida miniszterelnök, a G7-hez igazodva kijelentette, hogy Japán korlátozni 
fogja az orosz központi bankkal folytatott tranzakciókat, és támogatja Oroszország kitiltását a 
SWIFT rendszerből. A tajvani külügyminisztérium is megerősítette, hogy más országokkal 
együtt csatlakozik az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók bevezetéséhez. Dél-Korea 
is bejelentette, hogy megtiltja a stratégiai cikkek exportját Oroszországba és más országokhoz 
csatlakozva blokkolja az egyes orosz bankokat a SWIFT rendszerben, és fokozza az Ukrajnának 
nyújtott segélyeket. Szingapúr kijelentette, hogy szankciókat és korlátozásokat vezet be 
Oroszország ellen. Így az ázsiai pénzügyi központ is követi az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
határozatait. 

A tradicionálisan semleges Svájc is csatlakozott ehhez a nemzetközi erőfeszítéshez, hogy 
gazdasági szankciókkal bojkottálja Oroszországot. Az ország azonnali hatállyal befagyasztotta 
Putyin, Mihail Misusztin orosz miniszterelnök és Szergej Lavrov külügyminiszter vagyonát. 

A legtöbb szankció tehát pénzügyi jellegű, amely komoly csapást jelent az orosz gazdaságra 
nézve. Emellett pedig a világ legnagyobb vállalatai is rendkívüli intézkedéseket hoztak a 
helyzet kapcsán, pl. számos ruházati és luxusdivat cég jelentette be, hogy felfüggeszti az összes 
értékesítést Oroszországban, az IKEA bezárta oroszországi üzleteit, a Google felfüggesztette 
hirdetési tevékenységét, a Microsoft, a Dell és az Adobe pedig termékeinek és 
szolgáltatásainak új értékesítését, a FIFA eltiltotta az orosz válogatottakat a nemzetközi 
versenyektől, legutóbb pedig a McDonald’s és a Starbucks jelentette be, hogy bezárja 
oroszországi éttermeit. 

Főbb országok, melyek a semlegességet választották 

A szankciók mögé be nem álló országok között nincs  egyetértés az orosz agressziót illetően, 
van olyan nemzetállam, amely ugyan elítéli azt (pl. Brazília) és igennel szavazott az ENSZ 
rendkívüli ülésén szankciókat azonban mégsem kíván bevezetni, és vannak, akik a teljes 
semlegességet választották (pl. India, Kína). 

A kínai bankfelügyelet vezetője közölte, hogy Kína nem csatlakozik a nyugati szankciókhoz, és 
továbbra sem vezet be saját szankciókat, és ellenzi az Oroszországot sújtó büntetéseket. 
Ugyan két közepes méretű kínai bank felfüggesztette a rubel-jüan és a rubel-dollár 
kereskedését a kockázatok ellenőrzése érdekében, a Peoples’s Bank of China több milliárd 
dolláros devizacsere ügyletet kötött az orosz központi bankkal, ami lehetővé teszi a két ország 
számára, hogy likviditást biztosítson a vállalkozások számára a kereskedés folytatásához. Az 
orosz bankok pedig, amelyek a Visa és a MasterCard fizető rendszerét alkalmazták eddig, 
egyes vélemények szerint a kínai UnionPay-re térhetnek majd át. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/02/fact-sheet-the-united-states-continues-to-impose-costs-on-russia-and-belarus-for-putins-war-of-choice/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/02/fact-sheet-the-united-states-continues-to-impose-costs-on-russia-and-belarus-for-putins-war-of-choice/
https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/28/in-rare-stand-south-korea-singapore-unveil-sanctions-on-russia
https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/28/in-rare-stand-south-korea-singapore-unveil-sanctions-on-russia
https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/28/in-rare-stand-south-korea-singapore-unveil-sanctions-on-russia
https://edition.cnn.com/2022/03/08/business/mcdonalds-pepsi-coke-russia/index.html
https://www.reuters.com/world/brazil-votes-un-resolution-criticizes-indiscriminate-sanctions-against-russia-2022-03-02/
https://www.bloombergquint.com/china/russia-china-trade-seen-handicapped-by-yuan-s-surge-versus-ruble
https://www.reuters.com/business/finance/russian-banks-rush-switch-chinese-card-system-2022-03-06/
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Kínával együtt India is tartózkodott a szavazástól az ENSZ ülésén és nem tartja megfelelő 
válasznak az Oroszország elleni szankciókat. Az Egyesült Arab Emirátusok is tartózkodtak a 
szavazástól és az ország vezetői óvatos nyilatkozatokat tettek, amelyek nem bírálták 
közvetlenül a Kremlt, és azon az állásponton vannak, hogy valamelyik oldalra való állás csak 
további erőszakhoz vezethet. 

Az izraeli vezetők sem tettek Oroszország ellen irányuló lépéseket mint, amelyeket nyugati 
szövetségesei tettek, azonban továbbra is kifogásolják a Kreml azon döntését, hogy 
megtámadta Ukrajnát. Jair Lapid izraeli külügyminiszter "a nemzetközi rend súlyos 
megsértésének" minősítette az eseményt, Izrael azonban az elmúlt hetekben elutasította 
Ukrajna fegyverküldésére és hírszerzési információk megosztására irányuló kérését, és nem 
vezetett be saját szankciókat Oroszország ellen. 

Andres Manuel Lopez Obrador mexikói elnök is kijelentette, hogy országa nem alkalmaz 
gazdasági szankciókat Oroszországgal szemben Ukrajna inváziója miatt, a stabil nemzetközi 
kapcsolatok fenntartására hivatkozva. Szerbia is tartózkodik attól, hogy szankciókat hozzon 
Oroszország ellen, még annak ellenére is, hogy az ország az elkövetkező években csatlakozik 
az Európai Unióhoz. Továbbá Törökország sem tervezi szankciók bevezetését Oroszország 
ellen. 

Összegzés 

Az Oroszország elleni szankciók tehát gyakorlatilag két részre osztották a nemzetközi 
közösséget. Azonban beszédes adat, hogy a szankciókat bevezető országok adják a világ GDP-
jének az 59,5 százalékát és a világ kereskedelmének 58,5 százalékát adják, viszont ezek az 
országok a világ népességének mindössze a 14,6 százalékát teszik ki. 

 Szankciókat támogató országok Szankciókat be nem vezető, semleges 
országok1 

GDP 59,9 % 38,8% 

Kereskedelem 58,5% 39,9% 

Népesség 14,6% 82,9% 

Forrás: a szerző saját készítése, melyek megközelítő adatokat tartalmaznak az IMF és a WTO adatai alapján 

A világ gazdaságának több mint a felét kitevő országok tehát beálltak az Oroszország elleni 
szankciók mögé, ezzel pedig komoly nyomást helyezve az orosz gazdaságra. Ezt pedig csak 
tetézi a legnagyobb világmárkák kivonulása az országból, a teljes Nyugattól való 
elszigetelődéssel pedig az orosz társadalmi nyomást szeretnék erősíteni a háború ellen. A 
szankciókat be nem vezető országok alapvetően saját érdekeik miatt az egyensúlyozás 
politikáját folytatják, hiszen érdekeik úgy kívánják, hogy Oroszországgal és a Nyugattal is jó 
kapcsolatban maradjanak, valamint nagyrészben hiányzik az alulról jövő társadalmi nyomás is 
a döntéshozók irányába. Az Egyesült Államok vezette nyugati csoport viszont nem nézi jó 
szemmel ezt a semlegességet és megpróbál minél nagyobb nyomást helyezni ezekre az 
országokra – főként a szövetségeseire  –, hogy álljanak be a szankciók mögé. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 

  

 
1 Oroszország, Belorusszia, Eritrea, Szíria és Észak-Korea nélkül 

https://www.hurriyetdailynews.com/no-plans-to-impose-sanctions-against-russia-spokesperson-171932
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/download-entire-database
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2021_e/wts2021_e.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/download-entire-database
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Kelet Ázsia 

Megkezdte éves ülését Kína legfőbb politikai tanácsadó testülete 

Xinhua, 2022. március 4. 

Kína legfőbb politikai tanácsadó testülete péntek délután megkezdte éves ülését Pekingben. 

Xi Jinping és a többi kínai vezető részvételével került sor a Kínai Népi Politikai Konzultatív 

Konferencia 13. Nemzeti Bizottságának ötödik ülésszakának nyitóülésére. Az ülésen 

áttekintették és elfogadták az ülés napirendjét. 2022-ben a bizottságok munkája valószínűleg 

a Kínai Kommunista Párt 20. Nemzeti Kongresszusa körül forog majd. Wang Yang, a bizottság 

elnöke sürgette, hogy járuljanak hozzá a stabil és szilárd gazdasági környezet, az emberek és 

az ország jólétét lehetővé tevő társadalmi légkör, valamint az integritás egészséges politikai 

légkörének fenntartásához. 

Forrás: 全国政协十三届五次会议开幕会 

Milyen messze van Kína attól, hogy magasjövedelmű ország legyen? 

Gu Yang, people.cn, 2022. március 4. 

Kína nagyon közel áll a Világbank által meghatározott magas jövedelmű országokra vonatkozó 

szabványokhoz. Kína egy főre jutó GDP-je 8 százalékkal 80 976 jüanra (12 551 USD) nőtt 2021-

ben, ami meghaladja a világ egy főre jutó GDP-jét, és megközelíti a Világbank által 2021-ben a 

magas jövedelmű országok számára meghatározott 12 695 dolláros küszöböt. Ha figyelembe 

vesszük a dollár potenciális volatilitását, Kína még idén vagy jövőre elérheti ezt a célt, de 

legkésőbb 2025-ig biztosan magas jövedelmű országgá válhat.  

Forrás: 人均 GDP1.25 万美元 我们离“高收入国家”还有多远？ 

Lei Jun szerint zöldíteni kell 

China Daily, 2022. március 4. 

Lei Jun, a Xiaomi Group alapítója, elnöke és vezérigazgatója elmondta, hogy idén a zöld és 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású innováció és a közjóléti innováció előmozdítására 

összpontosítva négy javaslatot nyújtott be a március 4-én kezdődő két ülésszakra, mint 

például zöld energiájú járművek gyártása, az elektronikai hulladékok újrahasznosítása, 

valamint az ezekhez a megfelelő infrastruktúra megteremtése. Hozzátette, hogy Kínában 

szükség van egy szisztematikus szénlábnyom-politika menedzsment rendszer kialakítására is. 

Forrás: 全国人大代表雷军：建言新能源汽车发展，关注电子废旧物循环利用 

  

http://www.news.cn/politics/2022lh/zb/qh/qh1/index.htm
http://finance.people.com.cn/n1/2022/0304/c1004-32365931.html
https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202203/04/WS6221ab1aa3107be497a09194.html


 
 

 
 

7 

Li Song leszerelésért felelős kínai nagykövet elmondta Kína álláspontját 

China Daily, 2021. március 4. 

Március 3-án Li Song Kína leszerelésért felelős nagykövete beszédet mondott a Genfi 

Leszerelési Konferencia plenáris ülésén, bemutatva Kína álláspontját és javaslatát az ukrajnai 

kérdésben. Elmondta, hogy Ukrajnában gyorsan megváltozott a helyzet, és ez Kínát nagyon 

aggasztja, a helyzet idáig tartó eszkalálódása egyik félnek sem érdeke. Kína alapvető 

álláspontja Ukrajna kérdésében következetes és egyértelmű. Hozzátette, hogy Kína mindig 

támogatta valamennyi ország szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartását, 

valamint a nemzetközi viták békés rendezését az ENSZ Alapokmányának céljaival és elveivel 

összhangban. Li Song hangsúlyozta, hogy az ukrán-kérdés nem ma jelent meg, és a jelenlegi 

helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, hanem különböző tényezők hosszú távú 

együttes hatásának eredménye. Ukrajnának hídnak kellene lennie Kelet és Nyugat között, nem 

pedig a nagyhatalmi konfrontáció határterületének. A hidegháborúnak már régen vége, az új 

hidegháború pedig népszerűtlen mondta el. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy 

felelős módon járjon el, ösztönözze az érintett feleket, hogy a lehető leghamarabb térjenek 

vissza a politikai rendezés útjára, párbeszéd és konzultáció révén keressenek átfogó megoldást 

Ukrajna kérdésére. Hozzátette, hogy Kína továbbra is hajlandó konstruktív szerepet játszani e 

tekintetben. 

Forrás: 冷战早已结束，新冷战不得人心 —— 中国裁军大使李松介绍中方在乌克兰问题

上的立场 

Kína gazdasága 2021-ben: a befektetések 

China Daily, 2022. március 4. 

2021-ben a kínai beruházások megőrizték lendületüket, sokkal nagyobb léptékű és 

optimalizáltabb szerkezettel, ami fontos szerepet játszott az ellátási struktúra 

optimalizálásában, a kínálat minőségének javításában és a gyenge láncszemek kijavításában. 

A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint az állóeszköz-befektetés 4,9 százalékkal nőtt 

az előző év azonos időszakához képest, és tavaly meghaladta az 54,45 ezer milliárd jüant (8,63 

ezer milliárd dollár). A kínai anyaországba irányuló közvetlen külföldi befektetések tényleges 

felhasználása éves szinten 14,9 százalékkal, 1,15 ezer milliárd jüanra emelkedett, míg a kifelé 

irányuló közvetlen befektetések éves szinten 2,2 százalékkal, 936,69 milliárd jüanra nőttek. 

Forrás: Mapping China's 2021 economy: Investment 

  

https://cn.chinadaily.com.cn/a/202203/04/WS6221b42da3107be497a091db.html
https://cn.chinadaily.com.cn/a/202203/04/WS6221b42da3107be497a091db.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202203/04/WS622143dca310cdd39bc8a2d7.html


 
 

 
 

8 

Dél-Korea nehéz választások előtt áll 

Hyung-A Kim, The Diplomat, 2022. március 1. 

Amikor február 15-én elkezdődött a 22 napos hivatalos kampányidőszak, a március 9-re 

kitűzött dél-koreai elnökválasztás utolsó szakaszába lépett. Lee Jae-myung a kormányzó 

Demokrata Pártból és Yoon Suk-yeol a fő ellenzéki konzervatív Népi Erőpártból pedig fej-fej 

mellett állt egymással; őket pedig Ahn Cheol-soo a kisebb ellenzéki centrista Néppártból és 

Shim Sang-jung a kisebb ellenzéki baloldali Igazságosság Pártból követik. A Gallup két héttel a 

választások előtti felmérése szerint Yoon támogatottsága 39,0 százalék, Lee támogatottsága 

38,3 százalék volt, mindössze 0,7 százalékos különbséggel. Ahn Cheol-soo, a neves 

szoftvervállalkozó és orvos 9,5 százalékos támogatottságot szerzett a szavazáson. Ahn február 

13-án jelent meg, mint potenciális jelölt. A választás megnyerése érdekében Lee és Yoon 

pártjaikkal együtt sárdobáláshoz folyamodtak, korrupcióval és erkölcsi vétséggel vádolják 

egymást és családjukat. Ugyanakkor populista ígéretekkel és politikai javaslatokkal árasztották 

el a szavazókat a támogatásuk elnyerése érdekében, és mindegyik jelölt azt állítja magáról, 

hogy ő a tökéletes vezető ahhoz, hogy Dél-Korea valóban tisztességes és igazságos országgá 

váljon. 

Forrás: South Korea’s Nastiest Presidential Election 

Japán lazítja a COVID-19 határellenőrzést, de csak kis mértékben 

Mari Yamaguchi, The Diplomat, 2022. március 1. 

Japán ezen a héten enyhíteni kezdte a koronavírus miatti szigorú határellenőrzést, amelyet 

sokan idegengyűlölőnek és a gazdaságot károsítónak bíráltak. Az új szabályok azonban csak 

csekély javulást hoznak: napi 5000 új belépő a jelenlegi 3500 helyett, ami meg sem közelíti a 

becsült napi 64 000-et, ami a járvány előtt volt. A napi 5000 érkező között vannak az országba 

visszatérő japán állampolgárok is, ami azt jelenti, hogy külföldiek százezrei továbbra is 

nehezen tudnak majd belépni. Becslések szerint félmillió külföldi diák, tanár, munkavállaló és 

üzletember csaknem két éve arra vár, hogy bejuthasson az országba. A kedden életbe lépő 

szabályzat értelmében azonban még több hónapos türelem kell, mire mindenki bejuthat. 

Forrás: Japan Relaxes COVID-19 Border Controls, But Only Slightly 

  

https://thediplomat.com/2022/03/south-koreas-nastiest-presidential-election/
https://thediplomat.com/2022/03/japan-relaxes-covid-19-border-controls-but-only-slightly/
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Kína több adó- és díjcsökkentést hajt végre a kis cégek körében 

Xinhua, 2022. március 4. 

Kína hat adónemet és két illetéket csökkentett vagy teljesen el is engedett a kis- és 

mikrovállalkozások számára – közölte a Kínai Pénzügyminisztérium. Az adó- és 

illetékcsökkentések 2022. január 1-től léptek életbe, és 2024. december 31-ig lesznek 

érvényben – áll a minisztérium és a Kínai Állami Adóhivatal által közösen kiadott körlevélben. 

Minden kisvállalkozás esetében csökkent a forrásadó, a városfenntartási és építményadó, az 

ingatlanadó, a városi földhasználati adó, a bélyegadó és a nem mezőgazdasági hasznosítású 

termőföld adója, valamint az oktatási pótlék. Az adó- és illetékcsökkentést azok is igénybe 

vehetik, akik már részesültek más vonatkozó kedvezményes politikákból – áll a körlevélben. 

Forrás: China conducts more tax, fee cuts for small firms 

  

https://english.news.cn/20220304/d996dd79b43a4b99ad2d83715e4be3a5/c.html
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Dél-Ázsia 

Az ukrajnai invázió gyenge reakciót váltott ki Dél-Ázsiából 

B. Z. Khasru, The Diplomat, 2022. február 26. 

Az orosz-ukrán háború kitörésekor Imran Khan pakisztáni miniszterelnök éppen Vlagyimir 

Putyin orosz elnöknél tett látogatást Moszkvában, annak érdekében, hogy az USA 

távolságtartását ellensúlyozandó új alapokra helyezze az együttműködést Oroszországgal. 

Éppen ezért nem meglepő, hogy nem ítélte el az orosz támadást. India miközben igyekszik a 

nagyhatalmak között egyensúlyozni, szintén a békés megoldást szorgalmazta, de 

Oroszországot nem volt hajlandó kritikával illetni. Banglades is semleges álláspontra 

helyezkedett, hiszen az orosz befektetésekre nagy szüksége van, ezekről nem szeretne 

lemondani. A régióból egyedül Nepál volt hajlandó elítélően nyilatkozni az orosz lépésről, 

mivel az országban Kína, India és az USA mellett az orosz befolyás minimálisnak tekinthető. 

Forrás: Ukraine Invasion Prompts Tepid Response From South Asia 

A pakisztáni IT-vállalatok, szabadúszók teljes adómentességet kapnak 

Staff Report, Pakistan Today, 2021. február 28. 

Imran Khan miniszterelnök hétfőn a nemzethez intézett beszédében bejelentette, hogy teljes 

adómentességet biztosít az informatikai (IT) vállalatok és a szabadúszók számára, visszaállítva 

az IT-ipar korábbi adómentes státuszát. A kormányfő beszédében elmondta, hogy 100 

százalékos tőkenyereségadó-mentességet biztosítanak az informatikai startupokba történő 

befektetések számára, emellett enyhítik az iparág devizakorlátozásait is.  Az IT-ágazat számára 

nyújtott ösztönzők bejelentése néhány nappal azután történt, hogy Imran Khan 

miniszterelnök több reformot is jóváhagyott az IT-, a szabadúszó és az induló vállalkozások 

ágazatának megkönnyítése érdekében. Az IT- és ITeS-ágazat az ország növekedésének 

gerincét biztosítja. Az iparág az elmúlt pénzügyi évben több mint 2 milliárd dollár bevételt 

hozott. Az Informatikai és Távközlési Minisztérium (MoiTT) adatai szerint csak a pakisztáni 

szabadúszók a 2021-22-es pénzügyi év első felében (2021 júliusa és decembere között) 

216,788 millió dollárt termeltek szolgáltatásaik exportálásával, ami 16,74 százalékos 

növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. 

Forrás: Pakistan’s IT companies, freelancers get complete tax waiver 

  

https://thediplomat.com/2022/02/ukraine-invasion-sparks-tepid-response-from-south-asia/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/02/28/pakistans-it-companies-freelancers-get-complete-tax-waiver/
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India növekedése mérséklődött a decemberi negyedévben 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. március 01. 

Az indiai gazdaság folytatta a fellendülését, de a szeptember-decemberi negyedév 

növekedése azt mutatta, hogy az olyan ágazatok, mint a feldolgozóipar és az építőipar 

továbbra is gyenge lábakon állnak. A Nemzeti Statisztikai Hivatal (NSO) 2021-22-re vonatkozó 

második előzetes GDP-becslése szerint a gazdaság 5,4%-kal nőtt a harmadik negyedévben. A 

statisztikai hivatal az idei pénzügyi évre vonatkozó általános növekedési előrejelzést is 8,9%-

ra csökkentette a januárban becsült 9,2%-ról. Míg a szolgáltatási szektor 8,2%-os növekedést 

regisztrált, addig a feldolgozóipar szinte stagnált. Az NSO adatai szerint a feldolgozóipar bruttó 

hozzáadott értékének növekedése a harmadik negyedévben mindössze 0,2% volt, szemben az 

egy évvel ezelőtti 8,4%-os növekedéssel. Az építőipari ágazat növekedése 2,8%-kal csökkent 

az egy évvel ezelőtti 6,6%-os növekedéssel szemben. India mezőgazdasága, amelyet 

viszonylag kevéssé érintett a Covid-19 járvány okozta lassulás, a harmadik negyedévben 

szerény, 2,6%-os növekedést mutatott az egy évvel ezelőtti 4,1%-os növekedéssel szemben. 

Forrás: India’s growth moderates in the December quarter 

Tamil Nadu kormánya egy ex-IAS tisztet nevezett ki a Smart City projektek 

vizsgálatára 

Akshaya Nath, India Today, 2022. március 03. 

Miután Tamil Nadu főminisztere MK Stalin kijelentette, hogy vizsgálatot fognak lefolytatni az 

intelligens városok projektjeivel kapcsolatban, az állam most egy egytagú vizsgálóbizottságot 

hozott létre. A bizottságot PWC Davidar nyugalmazott IAS-tiszt fogja vezetni. A kormány 

szerint "Az államban az intelligens városok misszió keretében a 10 651 millió rúpia költséggel 

jóváhagyott 644 projektből 257 projekt 2 327,86 millió rúpia költséggel már befejeződött, 339 

projekt 7 947,50 millió rúpia költséggel megvalósítás alatt áll, 10 projekt 153,97 millió rúpia 

költséggel pedig pályázati értékelés alatt áll". A bizottság azt a feladatot kapta, hogy a 

vizsgálóbizottság munkába állásától számított három hónapon belül nyújtsa be a kormánynak 

a vizsgálati jelentést. 

Forrás: Tamil Nadu govt appoints ex-IAS officer to probe Smart City projects 

  

https://asiatimes.com/2022/03/indias-growth-moderates-in-the-december-quarter/
https://www.indiatoday.in/india/story/tamil-nadu-govt-sets-up-one-man-committee-to-probe-smart-city-projects-1920189-2022-03-03
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A magasabb olajárak mélyebb gazdasági válságba sodorják Srí Lankát 

Krishan Francis, The Diplomat, 2022. március 03. 

Srí Lanka számára az emelkedő olajárak egyre súlyosabb problémát jelentenek. A dél-ázsiai 

szigetország már így is olyannyira szűkében volt a kemény valutának, hogy a hatóságok 

korlátozták az autók és a műtrágya behozatalát. Most pedig a csökkenő tartalékokból kell 

fizetnie a gazdaság fenntartásához szükséges egyre drágább olajért. Emellett az ország azért 

is küzd, hogy visszafizesse az infrastrukturális projektekre felvett külföldi hiteleket, amelyek 

nem hoznak bevételt. Júliusban 1 milliárd dollár visszafizetése lesz esedékes az idén 7 milliárd 

dolláros külföldi adósságkötelezettségekből. Mivel a dollártartalékok fogyóban vannak, a 

bankok nem hajlandóak hitelkeretet nyitni még az olyan alapvető cikkek behozatalára sem, 

mint a tejpor, a gyógyszerek és az üzemanyag. Az Indiától várt 1 milliárd dolláros hitelkeret 

némileg megkönnyítheti a helyzetet, de az ukrajnai harcok azzal fenyegetnek, hogy egy másik 

fontos devizaforrást is érintenek: az Ukrajnából és Oroszországból érkező turistákat. Mindkét 

ország fontos piac a Srí Lanka-i tea és a turizmus számára, így elmaradásuk további gondok 

forrása lehet. 

Forrás: Higher Oil Prices Push Sri Lanka Into Deeper Economic Crisis 

  

https://thediplomat.com/2022/03/higher-oil-prices-push-sri-lanka-into-deeper-economic-crisis/
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Délkelet-Ázsia 

Délkelet-Ázsia reakciója az ukrajnai orosz invázióra 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2022. február 25. 

Az Ukrajna elleni orosz támadást követően az ASEAN külügyminiszterei közös nyilatkozatot 

fogadtak el amely felszólítja az érintetteket, hogy „tanúsítsanak maximális önmérsékletet, 

folytassanak párbeszédet minden csatornán keresztül, beleértve a diplomáciai eszközöket is… 

és a nemzetközi joggal és az Egyesült Nemzetek Alapokmányával összhangban békés 

megoldást találjanak". A nyugati országokkal ellentétben a szervezet óvatossága rávilágít arra, 

hogy a délkelet-ázsiai országok messze nem egységesek a kelet-európai válsággal 

kapcsolatban, hiszen miközben Szingapúr szankciókat léptetett életbe Oroszországgal 

szemben, a mianmari katonai junta támogatásáról biztosította Moszkvát, a többiek pedig 

igyekeznek középutat találni. Mivel Kína szimpátiáját, ha nem nyílt támogatását fejezte ki az 

orosz akcióval kapcsolatban, a nyugati nemzetek pedig gazdasági háborúra készülnek az orosz 

invázió megtorlásaként, a délkelet-ázsiai országok inkább kivárnak és távolról figyelik az 

eseményeket. 

Forrás: How Southeast Asia Is Responding to the Russian Invasion of Ukraine 

Az EP Manufacturing hét év óta a legmagasabb negyedéves nettó nyereséget 

érte el a költségek racionalizálására és a működési hatékonyság javítására 

irányuló stratégiai intézkedéseknek köszönhetően 

NST Business, New Straits Times, 2022. február 28. 

Az autóipari alkatrészeket gyártó EP Manufacturing Bhd (EPMB) a 2021. december 31-én 

zárult negyedik negyedévben (Q4) nagyot fordítva, 2,74 millió ringgit nettó nyereséget ért el, 

szemben a tavalyi év azonos negyedévének marginális, 0,62 millió ringgit nettó veszteségével. 

Ez volt a vállalat legmagasabb negyedéves nettó nyeresége hét év óta. Az eredmény a 

vállalatnak a költségek racionalizálására és a működési hatékonyság javítására irányuló 

stratégiai intézkedéseinek, valamint a negyedévben az alacsonyabb értékcsökkenési leírásnak 

és amortizációnak köszönhetően erősödött. Az EPMB-t a Bursa Malaysia főtábláján jegyzik, fő 

tevékenysége a fém karosszériaelemek, alvázalkatrészek és moduláris szerelvények, például 

hátsó tengelyek, fékrendszerek és üzemanyagtartályok Tier-1 gyártása és szállítása. Emellett 

műszaki műanyag moduláris szerelvényeket is gyárt az autóipar eredeti berendezésgyártói 

(OEM-ek) számára. A vállalat fő ügyfelei közé tartoznak a nemzeti autógyártók, a Perusahaan 

Otomobil Kedua Sdn Bhd (Perodua) és a Proton Holding Bhd, valamint a nemzetközi 

autógyártók, például a Honda, a Mazda és a Toyota. 

Forrás: EP Manufacturing records highest quarterly net profit in seven years due to strategic 

measures to streamline costs, improve operational efficiency 

  

https://thediplomat.com/2022/02/how-southeast-asia-is-responding-to-the-russian-invasion-of-ukraine/
https://www.nst.com.my/business/2022/02/775723/ep-manufacturing-records-highest-quarterly-net-profit-seven-years-due
https://www.nst.com.my/business/2022/02/775723/ep-manufacturing-records-highest-quarterly-net-profit-seven-years-due
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Költségvetési vita: Szingapúrnak fenn kell tartania az igazságos és progresszív 

adó- és juttatási rendszert, mondta Lawrence Wong 

Justin Ong, The Straits Times, 2022. március 02. 

A szingapúri parlamentben a 2022-es költségvetésről folytatott vitában a pénzügyminiszter 

Lawrence Wong hangsúlyozta, hogy Szingapúrnak ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a növekvő 

kiadási igények kielégítéséhez szükséges bevételek növelése mellett a jelenlegi és a jövőbeli 

generációkkal szemben is "hitet tegyen" egy igazságos, inkluzív és progresszív költségvetési 

struktúra révén. Ez a jövedelem-, a vagyon- és a fogyasztásalapú adók megfelelő keverékét 

jelenti, vagyis ezért nem lehet figyelmen kívül hagyni az áruk és szolgáltatások adóját (GST). A 

miniszter a kollektív felelősséggel indokolta, hogy miért kell Szingapúrnak 7 százalékról 9 

százalékra emelnie a széles körű fogyasztási adót. A képviselőház szerdán jóváhagyta az idei 

109 milliárd dolláros költségvetést, amely két lépcsőben tervezi a GST-kulcs emelését. 

Forrás: Budget debate: S'pore must maintain fair and progressive system of taxes and benefits, 

says Lawrence Wong 

Thaiföld 2021-es beruházási ígéretei 59%-kal 19,5 milliárd dollárra emelkedtek 

az FDI és a BCG fellendülése miatt – közölte a Befektetési Tanács 

Bangkok Post, 2022. március 01. 

A Thaiföldi Befektetési Tanács (BOI) február 3-án bejelentette, hogy a 2021-es 

beruházásösztönzésre benyújtott külföldi és helyi kérelmek együttes értéke 642,7 milliárd 

bahtot (kb. 19,5 milliárd USD) tett ki, ami 59%-os növekedést jelent, amit elsősorban a 

technológiai ágazatokba irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI), a biokörforgásos-zöld 

(BCG) iparágakba irányuló projektek értékének és számának folyamatos növekedése, valamint 

az energiatermelési ágazat folyamatos kiépülése lendített fel. A legtöbb kérelmet vonzó 

célágazatok listáját ismét az elektronika és az elektronika vezette, ami az elektronikai eszközök 

és alkatrészek iránti növekvő keresletet tükrözi, ezt követte az orvosi ágazat, a petrolkémia és 

vegyipar, a mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás, valamint az autóipar és alkatrészek. 

Eközben a közvetlen külföldi tőkebefektetések az összes befektetés 71%-át tették ki, 455,3 

milliárd bahtot, ami közel háromszoros értéknövekedést jelent a 2020-ban benyújtott 169,3 

milliárd baht értékű kérelmekhez képest. Az FDI-forrásországok listáját ismét Japán vezette, 

őt követte Kína, majd Szingapúr. Az FDI-kérelmek három legfontosabb ágazata az elektromos 

és elektronikai ipar, a petrolkémia és vegyipar, valamint az orvosi klaszter volt. 

Forrás: Thailand’s 2021 investment pledges up 59% to US$19.5 billion on FDI and BCG boost – 

BOI 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/budget-debate-spore-must-maintain-fair-and-progressive-system-of-taxes-and-benefits-says-lawrence-wong
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/budget-debate-spore-must-maintain-fair-and-progressive-system-of-taxes-and-benefits-says-lawrence-wong
https://www.bangkokpost.com/business/2271311/thailands-2021-investment-pledges-up-59-to-us-19-5-billion-on-fdi-and-bcg-boost-%E2%80%93-boi
https://www.bangkokpost.com/business/2271311/thailands-2021-investment-pledges-up-59-to-us-19-5-billion-on-fdi-and-bcg-boost-%E2%80%93-boi
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Duterte jóváhagyta az atomenergia használatát 

Kristina Maralit – Ben Gines Jr, The Manil Times, 2022. március 04. 

Február 28-án Rodrigo Duterte elnök rendeletet adott ki az ország atomenergia-programjának 

elfogadásáról, amelynek része a Bataani Atomerőmű (BNPP) projekt újjáélesztése. A 

dokumentum szerint az atomenergia megfelelő alternatív energiaforrás lesz, hogy pótolja a 

széntüzelésű erőművek fokozatos kiesését, amelyek egyre nagyobb környezetvédelmi 

ellenállásba ütköznek. A Morong városában található erőművet 2,3 milliárd dollárért építették 

Ferdinand Marcos elnök idején, de az 1986-os csernobili atomkatasztrófát követő biztonsági 

aggályok miatt nem nyitották meg. Napjainkban a dél-koreai és orosz vállalatok által készített 

megvalósíthatósági tanulmányok szerint viszont rehabilitálható a létesítmény. Ha ez mégsem 

valósulna meg akkor a másik lehetőség, az Oroszország és Dél-Korea által javasolt kis 

moduláris reaktorok vagy SMR-ek építése, melyek kapacitása 10 MW és 300 MW között 

mozog, és a szigetország villamosenergia-ellátásának stabilizálása céljából szállíthatóak és 

használhatóak lennének. 

Forrás: Duterte OKs use of nuclear energy 

  

https://www.manilatimes.net/2022/03/04/news/national/duterte-oks-use-of-nuclear-energy/1835080
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Közel-Kelet 

Egyiptom arra törekszik, hogy Oroszország és Ukrajna helyett más régiókból 

importáljon búzát 

 .Al Arabiya, 2022. február 27 ,العربية

Nádir Szaad, az egyiptomi kabinet szóvivője elmondta, hogy országa, amely a világ egyik 

legnagyobb búzaimportőre, azon a terven dolgozik, hogy Oroszország és Ukrajna helyett más 

régiókból importáljon búzát. A szóvivő elmondta, hogy Egyiptom 14 országot hagyott jóvá 

búza szállítására, amelyek közül néhány az európai kontinensen kívül található. Az orosz 

import aránya Egyiptom teljes búzaimportjának mintegy 50%-át, míg az ukránoké 30%-át 

tették ki 2021-ben a hivatalos adatok szerint. Szaad egy interjúban elmondta, hogy a központi 

bank és a kormány azon dolgozik, hogy biztosítsa az egyiptomi szükségleteket, valamint 

reményét fejezte ki az iránt, hogy az orosz-ukrán válság nem fog sokáig elhúzódni. 

Forrás: اد القمح من  مناطق أخرى  بدال من روسيا وأوكرانيا  مص  تعمل عىل خطة الستير

Az Airbus vezetője: Az ukrajnai feszültségek ellenére növekedni fognak az 

európai járatok 

 .Al Khaleej, 2022. február 27 ,الخليج

Guillaume Faury, a franciaországi toulouse-i Airbus vezérigazgatója arra számít, hogy az 

Oroszország és Ukrajna között fennálló feszültség ellenére a Covid-19 világjárvány vége után 

a transzatlanti és Európán belüli járatok száma növekedni fog. Ez a vélemény megnyugtatja 

azokat a légitársaságokat, amelyek az elmúlt két évben szenvedtek a járvány miatt. Faury a 

CNBC-nek adott interjújában azt mondta: „Nem hiszem, hogy ez hatással lenne a belső európai 

úti célokra”, elismerve, hogy az Ukrajna melletti kelet-európai régióba való utazás 

nehézségekbe ütközhet, de általában optimista. A légi közlekedés forgalma a következő 

hónapokban növekedni fog, különösen azért, mert a szankciók még nem célozzák Oroszország 

alumínium-, acél- vagy titán-exportálási képességét, amely a repülőgépgyártás szempontjából 

rendkívül fontos. 

Forrás: رئيس إيرباص :الرحالت الدولة واألوروبية ستنمو رغم توترات أوكرانيا 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/02/27/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.alkhaleej.ae/2022-02-26/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Törökország megpróbál közvetíteni Oroszország és Ukrajna között 

The Times of Israel, 2022. február 26. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök telefonhívásában közölte ukrán kollégájával, Volodimir 

Zelenszkij-jel, hogy Ankara erőfeszítéseket tesz a tűzszünet megkötésére. Zelenszkij arra kérte 

Törökországot, hogy zárja le a Boszporusz- és a Dardanellák-szorost, amely által ellenőrizni 

lehet az orosz hadihajók áthaladását a Fekete-tenger felé. Török tisztviselők azt nyilatkozták a 

helyi médiának, hogy erről még nem hoztak döntést. Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter 

telefonhívása során arra kérte Szergej Lavrov orosz kollégáját, hogy fejezzék be az Ukrajna 

elleni támadást – közölte egy török diplomáciai forrás az AFP-vel. Ankara többször is 

„elfogadhatatlannak” nevezte Ukrajna orosz invázióját, és felajánlotta, hogy közvetít Moszkva 

és Kijev között. Çavuşoğlu azt mondta Lavrovnak, hogy a további katonai eszkaláció senkinek 

sem lesz előnyös. 

Forrás: Turkey says it’s trying to broker ceasefire between Russia and Ukraine 

Irak: tárgyalások a törökökkel a vízumszerzés könnyítéséről 

العراق صوت , Sotaliraq, 2022. február 27. 

Az iraki parlament elnöke, Muhammad al-Halbúszí és Recep Tayyip Erdoğan török elnök 

tárgyalt a biztonsági együttműködésről és az irakiak vízumkiadásának megkönnyítéséről. A 

megbeszélésen szó esett a két ország közötti bilaterális kapcsolatokról, a koordinációról és az 

együttműködésről minden területen, beleértve a gazdasági és kereskedelmi kooperációt, 

valamint Irak támogatását a terrorizmus elleni küzdelemben. Mindezeken túl a két ország 

szorosan együttműködik a biztonsági és hírszerzési információk cseréjében is. A közlemény 

szerint a találkozón megvitatták az irakiak vízumkiadásának megkönnyítését, míg a török elnök 

kijelentette, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket ezzel kapcsolatban. 

Forrás: “  ات للعراقيير  الحلبوس   ”يبحث مع رئيس تركيا تسهيل منح التأشير

Törökország megkezdi az Ukrajnában élő törökök evakuálását 

Hürriyet Daily News, 2022. február 27. 

A török külügyminiszter-helyettes bejelentette az Ukrajnában tartózkodó török állampolgárok 

szárazföldi határokon keresztül történő evakuálásának tervét. „Megkezdtük az Ukrajnából 

történő szárazföldi evakuálási műveleteket” – írta Yavuz Selim Kıran a Twitteren. Törökország 

„szoros együttműködést folytat a régió országaival, hogy megkönnyítse állampolgárainak 

átutazását”, akik vagy a minisztérium kimenekítési műveletei által, vagy saját eszközeikkel a 

határkapukon keresztül távoznak. Korábban Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter azt 

mondta, hogy folyamatban van a török állampolgárok evakuálása Ukrajnában. 

Forrás: Turkey starts evacuation operations for Turks in Ukraine via land borders 

  

https://www.timesofisrael.com/turkey-says-its-trying-to-broker-ceasefire-between-russia-and-ukraine/
https://www.sotaliraq.com/2022/02/27/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%ad/
https://www.sotaliraq.com/2022/02/27/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%86%d8%ad/
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-starts-evacuation-operations-for-turks-in-ukraine-via-land-borders-171814
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Egyiptom Arab Liga-találkozót sürget Ukrajnával kapcsolatban 

Asharq Al Awsat English, 2022. február 28. 

Az egyiptomi külügyminisztérium közleménye szerint az afrikai arab ország rendkívüli 

küldöttszintű Arab Liga-találkozót hívott össze, hogy megvitassák az ukrajnai fejleményeket. 

Az ukrán elnök hivatala megerősítette, hogy a küldöttség találkozik orosz tisztviselőkkel, 

miközben javában zajlanak a harcok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala a Telegram 

üzenetküldő alkalmazáson közölte, hogy a két fél a fehérorosz határon találkozik, de nem 

közölt pontos időpontot a találkozóra vonatkozóan. Az egyiptomi kezdeményezés híre 

röviddel azután jelent meg, hogy Vlagyimir Putyin elnök elrendelte az orosz nukleáris 

fegyverek készenlétbe helyezését a NATO-hatalmak általa „agresszívnek” nevezett lépéseire 

válaszul. 

Forrás: Egypt Calls for Emergency Arab League Meeting on Ukraine 

Törökország gazdasága a leggyorsabban növekszik a G-20 csoportban 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. március 01. 

2021 utolsó negyedévében a török gazdaság 9,1 százalékos növekedést ért el, ezzel a húsz 

iparosodott ország csoportjában az első, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

(OECDl) országai közül pedig a harmadik helyet szerezte meg. A Török Statisztikai Hatóság és 

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet adatai szerint az OECD- országok átlagos 

GDP-je 4,9 százalék volt a tavalyi negyedik negyedévben. Figyelemre méltó, hogy a török 

gazdaság 11 százalékos növekedéssel zárta a 2021-es évet. 

Forrás: ين   بير   بلدان "مجموعة العشر
 
ك   األعىل نموا

 "االقتصاد الير

Évente 150 000 elektromos autót gyártanak majd Szaúd-Arábiában, az üzleti 

volumen pedig 3,4 milliárd dollár 

 .Al Arabiya, 2022. március 01 ,العربية

A Nasdaq Értéktőzsdén is jegyzett Lucid Group Inc. bejelentette, hogy megállapodást ír alá a 

szaúdi Beruházási Minisztériummal, a Szaúd-Arábia Iparfejlesztési Alappal és a King Abdullah 

Economic City-vel. Ez a megegyezés az autók integrált gyártóüzemének a Királyságban történő 

létrehozásának előkészítésével összefüggésben történik. A megállapodás várhatóan hozzá fog 

járulni a Királyság stratégiai céljának felgyorsításához, amely a gazdasági erőforrások 

diverzifikálását célozza. Évente 150 000 elektromos autót fognak gyártani Szaúd-Arábiában, 

amivel a sivatagi arab ország úttörőnek fog számítani az egész Közel-Keleten. 

Forrás: السعودية ..150 ألف سيارة  سنويا وأعمال بـ3.4 مليار دوالر   
صنع ف 

ُ
 لوسد ت

  

https://english.aawsat.com/home/article/3500736/egypt-calls-emergency-arab-league-meeting-ukraine
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86/2517856
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2022/03/01/%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D9%8F%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-150-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-3-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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A ciprusi elnök Szaúd-Arábiába látogatott 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. március 02. 

Níkosz Anasztasziádisz ciprusi elnök szaúd-arábiai látogatása reflektált a két ország elvárásaira 

az átfogó stratégiai együttműködés fokozását illetően, tekintettel az orosz-ukrán háború 

miatti geopolitikai fejleményekre, valamint a szűkös gáz- és energiaellátástól való európai 

félelmekre. Fadel Al-Buainain, a Szaúd-Arábia Sura Tanácsának tagja az Asharq Al-Awsatnak 

azt nyilatkozta: "A ciprusi elnök második látogatása a Királyságban megerősíti a két ország 

azon eltökéltségét, hogy a bilaterális kapcsolatokat minőségi partnerséggé kell alakítani. A két 

vezető főként a befektetésekről és a kettős adóztatás elkerüléséről szóló rendelkezés 

kidolgozásáról tárgyalt. 

Forrás:  ص لتكامل اقتصادي يمتص الصدمات الجيوسياسية  السعودية وقير

Továbbra is tiltakoznak az orosz invázió ellen a török városokban 

Hürriyet Daily News, 2022. március 02. 

Törökország-szerte folytatódnak az ukrajnai orosz invázió elleni tiltakozások az országban élő 

ukrán állampolgárok, helyiek és krími tatárok részvételével. Ukrán állampolgárok Antalya 

délnyugati tartományában, a Kaş járásban tüntetést szerveztek a véres invázió ellen, bírálva 

az orosz hatóságokat és a civilek elleni támadásokat. A tüntetők ukrán zászlókat és 

Oroszországot elítélő transzparenseket tartva felszólították a moszkvai kormányt az invázió 

leállítására. Sok török állampolgár is támogatta a demonstrációt. A nyugati Çanakkale 

tartományban Ukrajna tiszteletbeli konzulátusa és a krími tatár egyesületek által közösen 

szervezett tiltakozáson ítélték el az orosz offenzívát. A népes csoport a krími, ukrán és török 

zászlókkal a kezükben egy ideig Oroszország elleni szlogeneket skandált, majd elénekelte az 

ukrán himnuszt. Mehmet Işık tiszteletbeli konzul kijelentette, hogy azért gyűltek össze, hogy 

tiltakozzanak az Ukrajna elleni orosz invázió ellen. Erol Günaydın, a Krími és Dobrudzsai 

Tatárok Kulturális és Szolidaritási Egyesületének elnöke megjegyezte, hogy Oroszország aljas 

támadást hajtott végre ukrán területek ellen, és a városokban civileket vett célba. 

„Oroszország tettei a béke és az emberiség elleni bűncselekmények” – mondta Günaydın. 

Forrás: Protests against Russian invasion continue in Turkish cities 

  

https://aawsat.com/home/article/3505881/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/protests-against-russian-invasion-continue-in-turkish-cities-171913
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az OECD azt tervezi, hogy Türkmenisztánt bevonja a kereskedelmi és 

közlekedési projektjeibe 

Business Turkmenistan, 2022. február 25. 

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) bevonhatja Türkmenisztánt a 

szervezet jövőbeli kereskedelmi és közlekedési összeköttetési projektjeibe, jelentette be 

Gregor Leconte, az OECD Nemzetközi Titkárság Közép-Ázsia osztályának vezető politikai 

elemzője. A jövőbeli együttműködés lehetséges területeiről Leconte hangsúlyozta, hogy az 

együttműködések a fenntartható infrastruktúra területére korlátozódnak majd, mivel az OECD 

ezen a területen kezdeményez több beruházást is Közép-Ázsiában. Az elemző elmondta, hogy 

a türkmén kormány különösen érdeklő a téma iránt. Leconte megjegyezte, hogy jelenleg 

Türkmenisztán és az OECD közötti együttműködés legaktívabb területei az üzleti környezethez 

és a COVID-19 utáni helyreállításhoz kapcsolódnak. 

Forrás: ОЭСР планирует включить Туркменистан в проект по торговле и транспорту 

Üzbegisztán csatlakozni készül az Eurázsiai Fejlesztési Bankhoz 

Uz News, 2022. február 26. 

Abdulla Aripov Üzbegisztán miniszterelnöke bejelentette, hogy országa érdekelt az Eurázsiai 

Fejlesztési Bankhoz való csatlakozás előkészítésében. Aripov szerint Üzbegisztán illetékes 

osztályai és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság közötti szoros együttműködés közös ütemterve 

jelenleg véglegesítés alatt áll. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy idén márciusban és 

áprilisban Üzbegisztán fővárosában rendezik meg a Taskenti Nemzetközi Befektetési Fórumot 

és az "Innoprom: Közép-Ázsia" című nemzetközi kiállítást is. 

Forrás: Узбекистан готовится к присоединению к Евразийскому банку развития 

  

https://business.com.tm/ru/post/8296/oesr-planiruet-vklyuchit-turkmenistan-v-proekt-po-torgovle-i-transportu
https://uznews.uz/posts/uzbekistan-gotovitsya-k-prisoedineniyu-k-evraziiskomu-banku-razvitiya
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Nyugat-Kazahsztán iparosításába rekordbefektetések érkeznek 

Ritmeurasia, 2022. február 27. 

Kazahsztán kormánya átfogó fejlesztési tervet dolgozott ki a 2022-2025 közötti időszakra az 

ország nyugati régiói, Aktobe, Atirau, Nyugat-Kazahsztán és Mangisztau fejlesztésére közel 

15,3 billió tenge bevonásával, amiből 1,7 billió állami támogatás lesz. A tervek szerint Aktobe 

régióban jelentős projekteket hajtanak végre a megújuló energiaforrások fejlesztésére, 

cementgyár építésére és titán-cirkóniumércek feldolgozására szolgáló bányászati és 

feldolgozó komplexumok építésére. Atirau régióban 400 hektáron ipari övezetet alakítanak ki 

és nagykereskedelmi elosztóközpontot építenek. Tervezik még üvegházak, baromfitelepek, 

tejfeldolgozók építését is. A nyugat-kazahsztáni régió átfogó fejlesztési terve ipari övezet 

létrehozását, öntöde, mélyolajfeldolgozó üzem és cementgyár építését írja elő. Tervezik 

továbbá az öntözött terület helyreállítását és bővítését 6,6 ezer hektárról 50 ezer hektárra, 

valamint megkezdik a Kirov-tározó rekonstrukcióját. A Mangistau régióban a Dunga lelőhely 

fejlesztésének harmadik ütemének megvalósítását tervezik. Aktau városában petrolkémiai 

komplexum építése várható. A fejlesztési programmal kapcsolatban Alibek Kuantirov, a Kazah 

Köztársaság nemzetgazdasági minisztere megjegyezte, hogy a nyugati régiók átfogó fejlesztési 

terveinek megvalósítása növeli a kazah gazdasági növekedés ütemét, lendületet ad a 

magánbefektetések beáramlásának, valamint biztosítja a lakosság életminőségének és 

jólétének növekedését. 2025-ig a tervek szerint négy régióban mintegy 175 ezer új 

munkahelyet teremtenek majd. 

Forrás: В индустриализацию Западного Казахстана будут вложены рекордные 

инвестиции 

Umurzakov és Ngozi Okonjo-Iweala Üzbegisztán WTO-ba való integrációjáról 

tárgyalt 

SNG Today, 2022. február 27. 

Szardor Umurzakov, az üzbég kormány elnökhelyettese és Ngozi Okonjo-Iweala, a 

Kereskedelmi Világszervezet (WTO) főigazgatója Üzbegisztán WTO-ba történő integrációjáról 

tárgyalt. Az online találkozó résztvevői felhívták a figyelmet Üzbegisztán fejlődésének 

produktív dinamikájára, amely pozitív jel Üzbegisztán WTO-be való belépésével kapcsolatban. 

Umurzakov és Ngozi Okonjo-Iweala már a következő WTO és Üzbegisztán közötti ülésre 

készülve is áttekintettek minden kérdést azaz, hogy mit sikerült már elérnünk és mit várnak el 

az üzbég féltől a WTO-csatlakozással kapcsolatban. Üzbegisztán WTO-hoz való csatlakozáshoz 

figyelembe kell venni olyan álláspontokat is, mint a köztársaság jogalkotási elemeinek a 

módosítása a WTO-egyezmények normáival és szabályaival összhangban. A megbeszélés 

végén Ngozi Okonjo-Iweala főigazgató kihangsúlyozta, hogy ő is és a szervezet is mindent 

megtesz azért, hogy Üzbegisztán minél hamarabb csatlakozhasson a WTO-hoz. 

Forrás: Умурзаков и Нгози Оконжо-Ивеала обсудили интеграцию Узбекистана в ВТО 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2022-02-27--v-industrializaciju-zapadnogo-kazahstana-budut-vlozheny-rekordnye-investicii-58818
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-02-27--v-industrializaciju-zapadnogo-kazahstana-budut-vlozheny-rekordnye-investicii-58818
https://sng.today/tashkent/21662-umurzakov-i-ngozi-okonzho-iveala-obsudili-integraciju-uzbekistana-v-vto.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Türkmenisztán Grúziába irányuló exportja tavaly meghaladta a 200 millió 

dollárt 

Business Turkmenistan, 2022. március 2. 

Grúzia tavaly 178,3%-kal növelte behozatalát Türkmenisztánból 2020-hoz képest (73,7 millió 

dollár) jelentette be a Grúz Nemzeti Statisztikai Hivatal. A jelentés szerint Türkmenisztán 

részesedése a grúz import teljes mennyiségéből 2021-ben 2%, míg 2020-ban 0,9% volt. Így 

Türkmenisztán 2021-ben a 10. helyet foglalta el Grúzia fő importpartnerei között. A Grúziába 

exportált fő türkmén áruk közé tartoznak az üzemanyagok és kenőanyagok, az ipari termékek, 

a szállítóeszközök és egyéb ipari cikkek. A jelentésből kiderül, hogy Grúzia külkereskedelmi 

forgalma (a be nem jelentett kereskedelem nélkül) 2021-ben 25,5%-kal nőtt 2020-hoz képest 

(11,3 milliárd dollár) – 14,3 milliárd dollárra. 

Forrás: Экспорт Туркменистана в Грузию в прошлом году превысил $200 млн. 

Üzbegisztán és Pakisztán 800 millió dolláros megállapodást írt alá. 

Uz Daily, 2022. március 2. 

Iszlámábádban tartották az üzbég-pakisztáni üzleti fórumot, amelyen a két ország üzleti 

közösségeinek több mint 150 képviselője, valamint mindkét ország kiemelt kereskedelmi 

vezetői is részt vettek. A fórum megnyitóján Szardor Umurzakov üzbég 

miniszterelnökhelyettes, valamint Abdul Razzak Dawood, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság 

miniszterelnökének kereskedelmi és beruházási tanácsadója is részt vett. A delegációvezetők 

felhívták a figyelmet a két állam közötti együttműködés bővülő jellegére és ezzel 

összefüggésben hangsúlyozták az üzbég és pakisztáni üzleti körök közötti kapcsolatok 

elmélyítésének jelentőségét. Elmondták, hogy 2021-ben 50%-os kereskedelmi 

forgalomnövekedést sikerült elérni, az idei év két hónapja után pedig 70%-kal haladta meg 

kereskedelem volumene a tavalyi mutatót. Hangsúlyozták a befektetési együttműködések 

sikereit is, s hogy az elmúlt öt évben közel hatszorosára nőtt az Üzbegisztánban működő 

pakisztáni tőke részvételével működő vállalkozások száma. A fórum során a két ország 

minisztériumainak, főosztályainak, ipari szövetségeinek és nagyvállalatainak vezetői is 

tartottak előadásokat, amelyeken részletesen bemutatták a két ország közötti 

együttműködési lehetőségeket. A fórum eredményeként összesen 797 millió dollár értékben 

i kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat írtak alá közös projektek megvalósításáról. 

Forrás: Узбекистан и Пакистан подписали соглашение на $800 млн. 

  

https://business.com.tm/ru/post/8317/eksport-turkmenistana-v-gruziyu-v-proshlom-godu-prevysil-200-mln
https://uzdaily.uz/ru/post/67479
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Újabb elektromos mozdony érkezik Kínából Üzbegisztánba 

Uz Daily, 2022. március 2. 

Üzbegisztán Termez regionális vasúti csomópontja, a Temir Yollari JSC egy modern és nagy 

teljesítményű, teher- és utas szállításra is alkalmas mozdonyt vásárolt Kínától. A mozdonyok a 

tervek szerint a Termez Regional Railway Junction-nek alárendelt vasútvonalak nehéz 

hegyvidéki terepeinek teljesítenek majd szolgálatot. A kínai állami tulajdonú CRRC Group 

holding (China Railway Rolling Stock Corporation) által gyártott elektromos mozdonyok a 

kétrészes, nyolctengelyes, 9600 kW teljesítményű villanymozdony sorozathoz tartoznak. 

Erősségének köszönhetően a mozdony minden időjárási körülmény között könnyen el tud 

indulni. A műszaki adatok szerint a mozdony akár 120 km/órás sebességet is elérhet. Az egyes 

mozdonyok élettartama pedig 40 év. Ezen kívül a Toshiba által kifejlesztett TSMS 

elektrodiagnosztikai rendszerrel van felszerelve, amely véd a túlterhelések, meghibásodások 

ellen. Az üzbég kormány számára a mozdonyok komoly logisztikai segítséget jelentenek majd 

az export és import termékek szállításában. A mozdonyberuházási projekt az Ázsiai Fejlesztési 

Bank támogatásával valósult meg. 

Forrás: В Узбекистан прибыл очередной электровоз из Китая 

Kazahsztán és Üzbegisztán kész tovább bővíteni a gazdasági együttműködés 

földrajzi területét 

SNG Today, 2022. március 3. 

Kasszim-Zsomart Tokajev kazah és Shavkat Mirzijojev üzbég elnök telefonos beszélgetést 

tartott, amelyen az államközi kapcsolatok fejlesztését vitatták meg a modern geopolitikai 

kihívások hátterében. A beszélgetés során az államfők részletesen megtárgyalták a két ország 

közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét. Ennek jegyében pedig 

hangsúlyozták az üzbég elnök Kazahsztánban tett legutóbbi látogatásakor megkötött 

megállapodások gyakorlati megvalósításának fontosságát. Ezenkívül a telefonbeszélgetés 

során Kasszim-Zsomart Tokajev és Shavkat Mirzijojev megállapodott a két ország miniszteri 

kabinetjei közötti további összehangolt együttműködések még szorosabbra történő 

vonásáról, amelynek célja a gazdasági együttműködés földrajzának szisztematikus 

kiterjesztése és a két ország között jelenleg is zajló 5 nagy meghatározó közös projekt 

megvalósítása. 

Forrás: Казахстан и Узбекистан готовы к дальнейшему расширению географии 

экономического сотрудничества 

  

https://uzdaily.uz/ru/post/67470
https://sng.today/astana/21740-kazahstan-i-uzbekistan-gotovy-k-dalnejshemu-rasshireniju-geografii-jekonomicheskogo-sotrudnichestva.html
https://sng.today/astana/21740-kazahstan-i-uzbekistan-gotovy-k-dalnejshemu-rasshireniju-geografii-jekonomicheskogo-sotrudnichestva.html
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Üzbegisztán külügyminisztere és Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztere gratulált a két ország diplomáciai kapcsolatának 30. 

évfordulója alkalmából 

Dunyo, 2022. március 3. 

Abdulaziz Kamilov Üzbegisztán külügyminiszter és Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági 

és külügyminisztere gratulált egymásnak a két ország diplomáciai kapcsolatának 30. 

évfordulója alkalmából. Az üzbég külügyminiszter levelében megjegyezte, hogy az elmúlt 

években az üzbég-magyar kapcsolatok minden területen gyors fejlődést mutattak. Kamilov 

biztosította kollégáját a Magyarországgal folytatott nyílt és konstruktív párbeszéd folytatása 

iránt politikai, parlamenti, gazdasági és oktatási téren. Levelében Szijjártó Péter hangsúlyozta, 

hogy Üzbegisztán Magyarország stratégiai partnere. 

Forrás: O‘zbekiston tashqi ishlar vaziri va Vengriya tashqi iqtisodiy aloqalar va tashqi ishlar 

vaziri ikki mamlakat o‘rtasida diplomatik munosabatlar o‘rnatilganining 30 yilligi munosabati 

bilan tabrik almashdi 

Megválasztották Örményország új elnökét 

Forbes Kazahstan, 2022. március 3. 

Vahagn Hacsatrjan csúcstechnológiai és ipari minisztert választották Örményország új 

elnökévé. Az örmény parlament két fordulóban választotta meg az új elnököt. Az első 

fordulóban 69 képviselő szavazott Hacsatrjánra. A politikus a második fordulóban az 

"Örményország" és az "Én a megtiszteltetés" ellenzéki frakciók bojkottja ellenére is 

megszerezte a szükséges számú szavazatot, ezzel hivatalosan is Örményország elnökévé vált. 

Az ország előző elnöke, Armen Szargszian január 23-án távozott posztjáról. A távozás fő 

okának az államfő bel- és külpolitikai befolyásolását lehetővé tevő alkotmányos eszközök 

hiányát nevezte meg. Még 2015-ben számos alkotmányos reformot hajtottak végre 

Örményországban. Megszilárdították az országban azt a parlamentáris államformát, 

amelyben az államfőt a parlamenti képviselők választják és nem az ország lakossága. A 

hatalom a törvényhozás és a kormány kezében összpontosul és az elnök képviseleti funkciókat 

lát el. 

Forrás: Избран новый президент Армении 

  

https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=o%E2%80%98zbekiston_tashqi_ishlar_vaziri_va_vengriya_tashqi_iqtisodiy_aloqalar_va_tashqi_ishlar_vaziri_ikki_mamlakat_o%E2%80%98rtasida_diplomatik_munosabatlar_o%E2%80%98rnatilganining_30_yilligi_munosabati_bilan_tabrik_almashdi-kL-&fbclid=IwAR3njW5TU_WY8_IxxObnKgXvM9ozIXT18IArUrOa-9mDwV7sZFO49ZGLLjw
https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=o%E2%80%98zbekiston_tashqi_ishlar_vaziri_va_vengriya_tashqi_iqtisodiy_aloqalar_va_tashqi_ishlar_vaziri_ikki_mamlakat_o%E2%80%98rtasida_diplomatik_munosabatlar_o%E2%80%98rnatilganining_30_yilligi_munosabati_bilan_tabrik_almashdi-kL-&fbclid=IwAR3njW5TU_WY8_IxxObnKgXvM9ozIXT18IArUrOa-9mDwV7sZFO49ZGLLjw
https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=o%E2%80%98zbekiston_tashqi_ishlar_vaziri_va_vengriya_tashqi_iqtisodiy_aloqalar_va_tashqi_ishlar_vaziri_ikki_mamlakat_o%E2%80%98rtasida_diplomatik_munosabatlar_o%E2%80%98rnatilganining_30_yilligi_munosabati_bilan_tabrik_almashdi-kL-&fbclid=IwAR3njW5TU_WY8_IxxObnKgXvM9ozIXT18IArUrOa-9mDwV7sZFO49ZGLLjw
https://forbes.kz/process/izbran_novyiy_prezident_armenii


 
 

 
 

25 

Impresszum 

Szerzők: 

Horváth Levente 

Moldicz Csaba 

Klemensits Péter 

Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 

Zoltai Alexandra 

Lektorálta: 

Horváth Levente 

A kiadó elérhetősége: 
Eurázsia Központ 

1117 Budapest, Infopark sétány 1i 
eurasiacenter@uni-neumann.hu 

https://eurasiacenter.hu/ 
A kiadásért felelős személy: Dr. Horváth Levente, igazgató 

 
 
 
 

EURÁZSIA KÖZPONT 
Budapest 2022. 

 

 

 

© Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem 
 

https://eurasiacenter.hu/

