
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURÁZSIAI 
HÍRSZEMLE 
(2022. március 5 – március 11.) 

 Készítette: 

Horváth Levente 
Klemensits Péter 

Moldicz Csaba 
Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 
Zoltai Alexandra 

  



 
 

 
 

2 

Tartalomjegyzék: 

Dél-Korea választott ................................................................................. 3 

Kelet Ázsia ................................................................................................. 6 

Dél-Ázsia .................................................................................................. 10 

Délkelet-Ázsia .......................................................................................... 13 

Közel-Kelet ............................................................................................... 16 

Oroszország és a posztszovjet térség ..................................................... 20 

 

  



 
 

 
 

3 

Dél-Korea választott 

2022. március 9-én sor került Dél-Koreában az elnökválasztásra, amely a dél-koreai szabad 
választások történelmében a legszorosabb eredményt hozta és nem mellesleg politikai 
botrányoktól sem volt mentes, éles szakadást eredményezve a dél-koreai társadalomban. 
Amikor Moon Jae-in a jelenleg leköszönő elnök 2017-ben – elődje, Park Geun-hye korrupciós 
botránya miatt lemondásra kényszerülő elnök asszony után – hivatalba lépett, szinte mindenki 
arra számított, hogy a Koreai Liberális Demokrata Párt uralni fogja a koreai politikát legalább 
egy teljes évtizeden keresztül és rendkívül nehéz lesz a konzervatív oldalnak a gyors 
visszatérés. 2022-ben azonban a konzervatívok egy ciklus – öt év – után visszaszerezték a 
hatalmat. 

Yoon Suk-yeol, a konzervatív Néphatalom Párt elnökjelöltje nyerte meg a március 9-i 
elnökválasztást, mindössze 0,7 százalékponttal előzve meg a Demokrata Párti riválisát, Lee 
Jae-myungot. Ez a legszorosabb eredmény azóta, hogy az ország bevezette a közvetlen 
elnökválasztási rendszert 1987-ben. A helyi média által közölt választási végeredmények 
alapján Yoon a szavazatok 48,56 százalékát, míg Lee 47,83 százalékot szerzett, a harmadik 
jelölt, Sim Sang-jung, az Igazságosság Pártja pedig a szavazatok 2,37 százalékát kapta meg. A 
leköszönő elnök Moon Jae-in támogatottsága hiába magas jelenleg is, a Yoon Suk-yeol és a 
Néphatalom Párt győzelme az elmúlt öt év belpolitikai kudarcait tükrözi. Egyik magyarázat 
szerint a Demokrata Párt túlságosan is szilárdan hitt a hatalom megőrzésében, és nem vette 
figyelembe az emberek szükségleteit, különösen a lakhatással kapcsolatosakat. 

Megosztottság 

A választásokat megelőző kampány egyedülálló volt Dél-Korea történelmében, ugyanis a két 
legesélyesebb elnökjelölt a gender-politikát választotta kulcsfontosságú 
kampánystratégiájának. 2017-ben Moon Jae-in elnök azzal az ígéretével kampányolt, hogy 
„feminista elnökké” válik, elősegítve a nemek közötti egyenlőség politikáját. Ahogy a nők jogai 
egyre inkább pozitív irányba kezdtek változni Dél-Koreában, a feminizmus elleni visszhang is 
egyre erősödni kezdett. Yoon pedig köztudottan ennek a trendnek az élére állt, méghozzá 
fiatal férfiakra épülő szavazótömbbel a háta mögött. Yoon támogatói közül sokan azzal 
érvelnek, hogy a férfiak „fordított diszkriminációval” szembesülnek Dél-Koreában. Yoon 
kampányával szigorúbb szankciókat ígért a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos hamis 
panaszok ellen – bár ezek az esetek elenyésző hányadát teszik ki –, valamint biztosította 
szavazóit, hogy hatalomra kerülésével megszünteti a Nemek Közötti Egyenlőségi és Családügyi 
Minisztériumot1. Ezzel szemben a másik oldal, a Demokrata Párt sem volt éppen a feminizmus 
mellett. Lee Jae-myung, elnökjelöltje kezdetben megpróbálta megszólítani az „antifeminista” 
férfi választókat, többek között azzal, hogy elismerte a fordított diszkrimináció létezését és a 
Nemek Közötti Egyenlőségi és Családügyi Minisztérium átszervezésének szükségességét. 
Viszont amikor világossá vált számára, hogy Yoon élvezi az ezekkel a lépésekkel megcélzott 
szavazók fő támogatását, Lee politikai programja irányt váltott az utolsó pillanatban, hogy 
megnyerje a fiatal női szavazókat magának. Az exit poll-ok alapján a húszas éveiben járó 
szavazók különböző jelöltek felé hajlottak: a 20 év körüli férfi szavazók 58,7 százaléka Yoonra, 

 
1  A 2001-ben alapított minisztérium különféle nőkkel kapcsolatos programokat támogat és finanszíroz: gyakran 
megbélyegzett egyedülálló anyákat, a szexuális bűncselekmények elszenvedőit, a női munkásokat és bevándorlókat. 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220316000671
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220316000671
https://thediplomat.com/2022/03/yoon-suk-yeol-becomes-south-koreas-president-elect/
https://thediplomat.com/2022/03/yoon-suk-yeol-becomes-south-koreas-president-elect/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/12/south-korea-election-yoon-suk-yeol-anti-feminism-gender-wars/
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/12/south-korea-election-yoon-suk-yeol-anti-feminism-gender-wars/
https://thediplomat.com/2022/03/yoon-suk-yeol-becomes-south-koreas-president-elect/
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míg a női szavazók 58,0 százaléka Lee-re szavazott, tehát a dél-koreai társadalom fiataljai 
között meglehetősen nagy feszültséget és szakadékot eredményezett a választási kampány. 

Egy nappal a választások után a Néphatalom Párt egyes tisztségviselői bocsánatot kértek, 
amiért a választás ilyen társadalmi megosztottságot eredményezett. Yoon azonban tagadta, 
hogy ez lett volna a célja, hogy szakadékot teremtsen férfiak és nők között a kampány során. 
Várhatóan betartja a Nemek Közötti Egyenlőségi és Családügyi Minisztérium felszámolására 
tett ígéretét, mivel ez az elmúlt években nemcsak támogatói, hanem a dél-koreai 
társadalomban körében is gyakori téma volt. Egyes közvélemény-kutatások szerint a dél-
koreaiak több mint fele támogatja a minisztérium felszámolását, ami átható nyilvános 
elégedetlenséget mutat a kormány nemek közötti egyenlőségre irányuló erőfeszítéseivel 
kapcsolatban. 

Lakhatás 

Az egekbe szökő lakásárak Szöulban és a környező térségekben szintén befolyásolták a 
választások eredményét. Moon 2017-es hivatalba lépése óta a lakásárak kérdése Szöulban és 
nagyobb térségeiben Moon Demokrata Pártjának sarkalatos pontja volt, ugyanis a lakásárak 
általában megduplázódtak – egyes területeken pedig háromszorosára emelkedtek – annak 
ellenére, hogy a Moon-kormány számos intézkedést és politikát fogadott el az árak 
stabilizálására. A lakhatási válság miatt végül a 2017-es elnökválasztáson a még Moonra 
szavazók negyede pártot váltott, és a 2022-es választáson nem Lee-re, hanem Yoonra adták le 
voksukat. Ez azt is eredményezte, hogy Yoon 5 százalékkal megelőzte Lee-t Szöulban, ami 
döntő jelentőségűnek bizonyult Yoon győzelmében. Mivel a teljes lakosság több mint fele 
Szöulban és a nagyobb szöuli térségekben – Kjongi tartományban és Incheoban– él, mindkét 
fél számára fontos volt, hogy a lehető legtöbb támogatást szerezzék ezeken a területeken. 

Az új vezetés 

Míg az elnökválasztásnál a Néphatalom párti jelölt nyert, a parlamenti mandátumok esetében 
a Demokrata Párt került ki győztesként. A Demokrata Párt 172 mandátummal rendelkezik a 
300 fős egykamarás parlamentben, a Néphatalom Pártja pedig 110 mandátummal, 
nyilvánvalóan az előbbiek együttműködésére van szükség a kampányfogadalmak 
megvalósításához és egy új kabinet létrehozásához. 

Gazdasági téren Yoon várhatóan lépéseket tesz majd a COVID-19 világjárvány hatásaival 
kapcsolatban, különösen a helyi piacokhoz kapcsolódó kisvállalkozások tekintetében, 
beleértve a nyitvatartási idő korlátozását és további elhúzódó érvényű vírusellenes 
intézkedéseket. Yoon ígérete szerint támogatást nyújt majd azoknak az önálló vállalkozóknak 
és mikrovállalkozásoknak, amelyek a legtöbbet szenvedtek ezek miatt az intézkedések miatt 
és megígérte, hogy megreformálja a szociális rendszert, lehetővé téve a megelőző lépések 
meghozatalát bármely járvány esetén. Új munkahelyek teremtése és a közepes jövedelműek 
rétegének bővítése érdekében a megválasztott elnök a piaci liberalizmus politikájához kíván 
nyúlni, mivel ellenzi a kormány gazdasági beavatkozását, ezzel pedig pozitív jelzést kíván 
küldeni a nagyvállalatok számára. Az egekbe szökő lakásárak ellen az ingatlanpiac 
deregulációjával, az ingatlantulajdoni adók csökkentésével és 2,5 millió ház építésével kíván 
küzdeni elnöksége alatt. 

Egy rövid gratuláló telefonhívásban a leköszönő elnök Moon arra kérte Yoont, hogy folytassa 
az „egység” és a „harmónia” politikáját, hogy lezárja a nemzetben keletkezett szakadást. Yoon 
pedig erre úgy fogalmazott, hogy az államügyek tekintetében az emberek érdekeit igyekszik 

https://thediplomat.com/2022/03/yoon-suk-yeol-becomes-south-koreas-president-elect/
https://thediplomat.com/2022/03/yoon-suk-yeol-becomes-south-koreas-president-elect/
https://english.news.cn/asiapacific/20220310/bf8046a97bb74e6db2298abb9acdf348/c.html
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majd előtérbe helyezni. A Moonnal folytatott hívás után, Yoon beszélgetést folytatott Joe 
Biden amerikai elnökkel is. Biden gratulált győzelméhez, és kifejezte reményét a Yoon-
kormányzattal való szoros együttműködés iránt. A két vezető megállapodott abban, hogy 
Yoon májusi hivatalba lépése után a lehető leggyorsabban megszerveznek egy személyes 
kétoldalú találkozót. Yoon azt is elmondta, hogy újjá fogja építeni a Dél-Korea-USA 
szövetséget, megjegyezve, hogy fejleszti a Dél-Korea-Kína közötti kölcsönös tiszteleten 
alapuló kapcsolatokat és a jövőorientált Dél-Korea-Japán kapcsolatokat. A Koreai Népi 
Demokratikus Köztársasággal (KNDK) fenntartott kapcsolatokat illetően Yoon azt mondta, 
hogy kormánya mindig nyitva hagy egy ajtót a Koreai-félsziget közötti párbeszédre, azonban 
Észak-Koreát Dél-Korea „fő ellenségeként” aposztrofálja, és ígéretet tett arra, hogy megerősíti 
Dél-Korea rakétavédelmét és biztosítja a megelőző csapásmérő képességet minden 
lehetséges támadás ellen. 

Összegzés 

A 2022-es dél-koreai elnökválasztás tehát sok tekintetben rendhagyónak számít, és jól mutatja 
a dél-koreai társadalom bizonytalanságát és megosztottságát. Egyfelől tehát az újonnan 
megválasztott elnöknek, Yoon Suk-yeolnak helyt kell állnia a belpolitikában és össze kell 
kovácsolni a társadalmat, amellett, hogy kezeli a legégetőbb problémákat, mint például a 
lakhatás kérdése. Másfelől a nemzetközi közösség részéről is nagy nyomás nehezedik az új 
vezetőre, hiszen mindenki az észak-koreai béketárgyalások folytatását reméli, emellett az 
Egyesült Államok a két ország szövetségének erősödését, viszont Japán és Kína is nagy 
reményekkel várta az elnökválasztás eredményét, hogy egy új elnök enyhülést hozzon az 
ellentétekben és jobb kapcsolat alakulhasson ki az országok között. Nincs tehát könnyű dolga 
az új vezetésnek arra, hogy öt év alatt mindennek eleget tudjanak tenni. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 

  

https://english.news.cn/asiapacific/20220310/bf8046a97bb74e6db2298abb9acdf348/c.html
https://asia.nikkei.com/Spotlight/N-Korea-at-crossroads/Yoon-to-take-hard-line-against-main-enemy-North-Korea
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Kelet Ázsia 

Dél-Korea miniszterelnököt választott 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. március 10. 

Yoon Suk-yeol, a konzervatív Néphatalom Párt elnökjelöltje nyerte meg a március 9-i 

elnökválasztást Dél-Koreában. 0,7 százalékponttal előzte meg a Demokrata Párti riválisát, Lee 

Jae-myungot, ami a legszorosabb eredmény, azóta, hogy az ország bevezette a közvetlen 

elnökválasztási rendszert 1987-ben. A helyi média által közölt választások végeredménye 

alapján Yoon a szavazatok 48,56 százalékát, míg Lee 47,83 százalékot szerzett. Sim Sang-jung, 

az Igazságosság Pártja a szavazatok 2,37 százalékát kapta. 

Forrás: Yoon Suk-yeol Becomes South Korea’s President-Elect 

Mentőövet jelenthet-e a kínai SWIFT-alternatíva Oroszországnak? 

Nathan Handwerker, The Diplomat, 2022. március 10. 

Oroszország kifejlesztette saját hazai alternatíváját a SWIFT-re, amely SPFS néven lett ismert. 

Lehetséges, hogy az SPFS integrálódhat Kína születőben lévő, de sokkal nagyobb fizetési 

rendszerébe, a határokon átnyúló bankközi fizetési rendszerbe CIPS-be. Továbbá Oroszország 

prioritásként kezeli a kínai renminbi használatát nemzetközi kereskedelmi és fizetési célokra. 

Oroszország növekvő RMB-használata és Kína nemzetközi fizetési rendszerével való 

összeköttetése azonban kevésbé tudja mérsékelni a nemzetközi szankciók következményeit. 

Összességében elmondható, hogy a legnagyobb kereskedelmi partnerével folytatott globális 

kereskedelmének csupán egyharmadát számolja el kínai valutában, valamint az SPFS és a CIPS 

korlátozott összeköttetése miatt Oroszország nagyon messze van attól, hogy SWIFT nélkül 

bonyolítson nemzetközi kereskedelmet. Fontos azonban, hogy az EU-szankciók, amelyek hét 

orosz bankot stratégiailag eltávolítottak a SWIFT-ből, nem tartalmazták az energiával 

kapcsolatos fizetéseket kezelő orosz bankokat. Az orosz olaj és a szélesebb körű RMB-alapú 

kereskedelem segíthet enyhíteni a SWIFT-tilalom néhány közvetlen hatását. 

Forrás: Can China’s SWIFT Alternative Give Russia a Lifeline? 

  

https://thediplomat.com/2022/03/yoon-suk-yeol-becomes-south-koreas-president-elect/
https://thediplomat.com/2022/03/can-chinas-swift-alternative-give-russia-a-lifeline/
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Mit jelent Japán számára az ukrán helyzet? 

Yukari Easton, The Diplomat, 2022. március 8. 

Oroszország szuverén szomszédja, Ukrajna elleni támadása nyomán a demokratikus 

nemzeteknek most el kell fogadniuk a bemutatott egzisztenciális válságot, és el kell ismerniük, 

hogy a második világháborúhoz hasonló inváziók, modern információs hadviselés kíséretében, 

mára valósággá váltak a 21. századi Európában. Erre válaszul korábban elképzelhetetlen 

változások történtek. Svájc, Svédország és Finnország feladta régóta fennálló semlegességét, 

és Németország bejelentette, hogy a GDP két százalékára emeli védelmi kiadásait. Japán a 

maga részéről befagyasztotta az orosz központi bank eszközeit, amelyek Oroszország teljes 

valutatartalékának mintegy 10 százalékát teszik ki. Vajon Japán követi-e Németország példáját 

a nemzetbiztonsággal kapcsolatos megközelítésének újragondolásával? A világ egyértelműen 

sokkal veszélyesebb és kevésbé stabil hely, mint azt két héttel ezelőtt elképzelték. Ezzel az új 

kihívással szemben Japánnak át kell gondolnia a békéhez való hozzájárulásának jellegét. 

Forrás: What Ukraine means for Japan 

A kínai gazdaság jövője 

Xinhua, 2021. március 11. 

A több mint 110 ezer milliárd jüan (körülbelül 17400 milliárd amerikai dollár) a GDP-hez 

viszonyított 5,5 százalékos növekedést jelent Kínában, ami egy közepes gazdaság méretének 

felel meg – mondta pénteken Li Keqiang kínai miniszterelnök. Világviszonylatban egy ekkora 

gazdaság számára nehéz probléma a közepesen magas növekedés fenntartása – mondta Li a 

13. Országos Népi Kongresszus ötödik ülésszakának lezárása után tartott sajtótájékoztatón. A 

miniszterelnök szerint Kína jelentős gazdasági-társadalmi fejlesztési célokat és feladatokat 

valósított meg tavaly, ami szilárd alapot fektet le az idei évre. Hozzátette, hogy a kínai 

gazdaság idén új fajta nyomással és kihívásokkal néz szembe. A növekedési cél eléréséhez az 

országnak pedig megfelelő támogató fiskális politikára van szüksége. 

Forrás: 5.5 pct growth to generate output equivalent to medium economy: Chinese premier 

Kínában 18,7 százalékkal nőttek az autóeladások februárban 

Xinhua, 2022. március 11. 

A kínai autóeladások februárban éves szinten 18,7 százalékkal, 1,74 millió darabra nőttek – 

derült ki a Kínai Autógyártók Szövetségének adataiból. Az adatok szerint a január-februári 

időszakban 4,27 millió darab autót értékesítettek, ami 7,5 százalékkal több, mint egy évvel 

korábban. Csak februárban a személygépjárművek értékesítése 27,8 százalékkal 1,49 millió 

darabra nőtt. 

Forrás: China's auto sales up 18.7 pct in February 

  

https://thediplomat.com/2022/03/what-ukraine-means-for-japan/
https://english.news.cn/20220311/73bb35673afc4d6fa85877f402c52808/c.html
https://english.news.cn/20220311/e81dc0aef17542e8ac5e32282196948f/c.html
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A gyorstöltés lesz a kulcs az elektromosautók jövőjéhez 

Ma Si, China Daily, 2022. március 11. 

A töltési infrastruktúra fontos garanciája az új energetikai járműipar magas színvonalú 

növekedésének, és további erőfeszítésekre van szükség a nagyteljesítményű gyorstöltés 

fejlesztésének elősegítésére az elektromosautók számára – mondta Lei Jun, a Xiaomi Corp 

kínai technológiai vállalat alapítója és vezérigazgatója. Lei, elmondta, hogy a kínai NEV-ipar 

nemzetközi versenyképességének fokozása érdekében fontos előmozdítani a nagy 

teljesítményű gyorstöltő állomások fejlesztését. Létre kell hozni egy nemzeti innovációs 

együttműködési platformot, és meg kell erősíteni az alapvető díjszabási technológiákkal 

kapcsolatos közös kutatást. Intézkedésekre van szükség a releváns szolgáltatások fejlesztése 

és a nagy teljesítményű töltési infrastruktúra népszerűsítése érdekében is – tette hozzá Lei. 

Forrás: Fast charging key to NEV future 

A Kínai Központi Bank fokozza a szén-dioxid-kibocsátási célok támogatását 

Ouyang Shijia - Zhang Yue, China Daily, 2022. március 10. 

A People's Bank of China, az ország központi bankja, fokozni fogja erőfeszítéseit, hogy 

támogassa a vállalkozások átalakulását a hagyományos energiaforrásoktól, például a fosszilis 

tüzelőanyagoktól zöldebb változat felé. Jin Penghui, a PBOC sanghaji főirodájának alelnöke, 

elmondta, hogy a bank egy új átmeneti pénzügyi rendszer kiépítésén dolgozik, hogy 

jelentősebb támogatást lehessen biztosítani a fosszilis tüzelőanyagok alacsony szén-dioxid-

kibocsátású átalakulásának, különösen a szén tekintetében. Hozzátette, hogy az elmúlt 

néhány évben a PBOC alacsony szén-dioxid-kibocsátású pénzügyi rendszert alakított ki, 

amelyen keresztül zöld kötvények és hitelek révén jelentős finanszírozást biztosítottak az 

alternatív energiák, például a szél- és napenergia számára. Ez a finanszírozási támogatás 

nagymértékben támogatta ezen új energiaágazatok növekedését. 

Forrás: Central bank to intensify support for carbon goals 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/11/WS622aa7d1a310cdd39bc8beba.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/11/WS622aa3b2a310cdd39bc8be43.html
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78 évvel később a világnak új "Bretton Woods"-ra van szüksége 

China Daily, 2022. március 11. 

A „Bretton Woods rendszer” közel 80 évvel ezelőtti megalakulása óta az eredeti szándék 

fokozatosan feladódott, és a különböző országok fókusza a hosszú távú stabilitásról a rövid 

távú érdekekre helyeződött át. Különösen a hegemón országok lazították meg önfegyelmét, 

ami az egész nemzetközi rendszer hitelét rontotta. Kína felemelkedése pedig felfedte a Nyugat 

elmúlt évtizedek politikai kudarcait, ellenségeskedést váltott ki a fejlett országokból, és 

megnehezítette a nagyhatalmak közötti együttműködést. Ezért sürgős egy "új Bretton Woods-

i rendszer" létrehozása a többoldalú rendszer felélesztése, a nemzetközi koordináció erősítése 

és a közjavak szélesebb körének biztosítása érdekében. Bár a jelenlegi nemzetközi gazdasági 

környezet egyértelműen lehetővé teszi a fejlett országok nagy multinacionális vállalatai 

számára, hogy vezető szerepet töltsenek be, Kína jelentős politikai érzékről tett 

tanúbizonyságot, és előmozdította saját gazdaságának diverzifikációját. Ez nemcsak arra 

késztette Kínát, hogy az emberiség történetében a szegénység csökkentésének leggyorsabb 

rekordját hozza létre, hanem számos élvonalbeli technológia, például a megújuló energia 

terén is áttörést hozott. 

Forrás: 观中国 | 78 年后，世界需要一座新的“布雷顿森林” 

  

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202203/11/WS622b236ba3107be497a0a969.html
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202203/11/WS622b236ba3107be497a0a969.html
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Dél-Ázsia 

Oroszország-Ukrajna háború: elemzők szerint India a legrosszabbul érintett 

feltörekvő gazdaságok közé tartozhat 

Reuters, India Today, 2022. március 09. 

India valószínűleg az orosz-ukrán válság által leginkább sújtott feltörekvő gazdaságok közé fog 

tartozni, mivel a nyersanyagok világpiaci árának ugrásszerű emelkedése felborítja a kiadási 

terveket és kisiklatja a világméretű fellendülést – vélik az elemzők. Ha a konfliktus tartósan 

fennáll, India, amely kőolajszükségletének közel 85 százalékát importálja, a nyersolaj árának 

több mint egy évtizede nem látott magasságba emelkedése miatt valószínűleg megnő a 

költségvetési mérleghiánya, ami az inflációt is táplálni fogja. Az indiai költségvetés még az olaj 

hordónkénti 75-80 dolláros költségével számolt, hétfőn azonban a világpiacon ez már elérte a 

140 dollárt. Ha politikai okokból a kormány szeretné alacsonyan tartani az üzemanyagárakat, 

akkor ez az állami bevételek jelentős részét felemésztheti, vagyis a tervezett infrastrukturális 

beruházásokra sokkal kevesebb pénz juthat. 

Forrás: Russia-Ukraine war: India may rank among worst hit emerging economies, say analysts 

A pakisztáni miniszterelnök szembeszállt a Nyugattal 

Umair Jamal, The Diplomat, 2021. március 08. 

Imran Khan miniszterelnök legutóbbi oroszországi látogatása nem sikerült jól. A rosszul 

időzített látogatás célja egy régóta késlekedő gázvezeték megépítésének előmozdítása volt, 

amely létfontosságú az ország növekvő energiaigényének kielégítéséhez. Az ukrajnai 

eseményeket nézve azonban aligha valószínű, hogy ez a közeljövőben megvalósulhat. A 

kormányfő a Nyugat nyomása ellenére sem hajlandó feladni az Oroszországgal folytatott 

együttműködést, ehelyett komoly kritikával illette a nyugati országokat. Ennek hátterében 

minden bizonnyal az áll, hogy a belpolitikájában egyre inkább elszigetelődött, mivel a 

gazdaságpolitikáját komoly kritika érte, így a parlamentben bizalmatlansági indítvánnyal 

kerülhet szembe, miközben a hadsereg is megvonja tőle a támogatását. 

Forrás: Pakistan’s Prime Minister Takes on the West 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/russia-ukraine-war-india-may-rank-among-worst-hit-emerging-economies-say-analysts-1922567-2022-03-09
https://thediplomat.com/2022/03/pakistans-prime-minister-takes-on-the-west/
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Oroszország háborúja porrá zúzza az indiai rúpiát 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. március 08. 

Az ukrán-orosz háború kitörése óta az indiai rúpia komoly nyomás alatt áll. A valuta azóta a 

legtöbb kereskedési napon veszített a dollárral szemben, hétfőn 76,96-os rekordalacsony 

szintet ért el. Piaci elemzők arra számítanak, hogy a rúpia az elkövetkező hetekben nagy 

kilengéseken megy keresztül, ha az ukrán válság nem oldódik meg hamarosan, és egyesek 

szerint a rúpia a jelenlegi tendenciák fennmaradása esetén átlépheti a 80-as lélektani határt. 

A rúpia szabad esésének egyik fő oka az volt, hogy a külföldi portfólióbefektetők és intézményi 

befektetők tömegesen kivonultak az indiai piacról. Az orosz-ukrán háború idegességet keltett 

a befektetőkben, és sokan a fejlett piacokon lévő, biztonságos eszközök mellett döntöttek. A 

másik fő tényező az amerikai jegybank várható kamatemelése, mivel a Federal Reserve ebben 

a hónapban tervezi az irányadó kamatláb emelését, hogy felvegye a harcot a történelmi 

inflációs hullámmal. Mindezt az ukrajnai válság és annak inflációs hatásai, többek között az 

olajárra gyakorolt hatása ellenére. A rúpia gyengülése az exportőrök számára ugyan előnyös, 

de az importot megdrágítja, amely különösen az olaj vonatkozásában jelent komoly dilemmát 

a kormánynak. 

Forrás: Russia’s war pulverizing India’s rupee 

Tarin szerint a pakisztáni gazdaság jó irányba halad 

News Desk, Pakistan Today, 2022. március 09. 

Shaukat Tarin pakisztáni pénzügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy 

a pakisztáni bruttó hazai termék (GDP) várhatóan 5 százalék körüli mértékben fog növekedni 

az idén. Tarin elmondta, hogy Pakisztán folyó fizetési mérlegének hiánya az intézményi import 

miatt nőtt meg. Hozzátette továbbá, hogy a 2022. februári kereskedelmi deficit, amely 3,1 

milliárd dollár, 28 százalékkal kevesebb, mint a 2022. januári kereskedelmi deficit, és 35 

százalékkal kevesebb, mint a 2021. decemberi kereskedelmi deficit. A pénzügyminiszter 

elmondta, hogy a pakisztáni infláció 2022 januárjában 13 százalékos volt, majd 2022 

februárjában 12,2 százalékra csökkent, és az inflációhoz leginkább a paradicsom árának 195 

százalékos emelkedése járult hozzá. A miniszter azt is közölte, hogy a Tengerentúli Befektetők 

Kereskedelmi és Ipari Kamarája (OICCI) egy 10 országból álló regionális felmérést végzett, 

amely szerint a felmérésben szereplő hat országhoz képest Pakisztánban jobb a befektetési 

környezet.  

Forrás: Pakistan’s economy moving in the right direction, says Tarin 

  

https://asiatimes.com/2022/03/russias-war-pulverizing-indias-rupee/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/03/09/pakistans-economy-moving-in-the-right-direction-says-tarin/
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Egy nappal a BJP 4 államban aratott nagyarányú győzelme után a 

miniszterelnök Gudzsarátban tartott roadshow-t 

hindustantimes.com, The Hindustan Times, 2022. március 11. 

Narendra Modi miniszterelnök pénteken nagyszabású roadshow-t tartott Ahmedabadban, 

miután 2 napos látogatásra érkezett szülőállamába, Gudzsarátba, egy nappal azután, hogy az 

általa vezetett Bharatija Dzsanata Párt (BJP) győzedelmeskedett az öt államból négyben, ahol 

februárban és március első hetében gyűlési választásokat tartottak. A BJP gudzsaráti egysége 

megosztott egy klipet a roadshow-ról, amelyen a teljesen fehérbe öltözött miniszterelnök 

látható, amint győzelmi jelet villant az út két oldalán álló tömegek felé.  

Forrás: Day after massive BJP win in 4 states, PM's Gujarat roadshow 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/day-after-massive-bjp-win-in-4-states-pm-s-gujarat-roadshow-101646978548049.html
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Délkelet-Ázsia 

Az orosz-ukrán háború hátrányos következményei Indonézia 

energiabiztonságára 

I Dewa Made Raditya Margenta – Filda C. Yusgiantoro, The Diplomat, 2022. 

március 07. 

Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus jelentős hatással volt Indonézia energiaágazatára, 

ami megmutatta, hogy az ország energiapolitikája mennyire érzékeny a külső sokkhatásokra. 

Miután a kőolaj ára meghaladta a hordónkénti 115 dollárt, azok az országok, amelyek olaj 

importra szorulnak, egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Indonézia 2015-ös nemzeti 

energiaügyi terve értelmében az olaj 2025-re az ország energiaszerkezetének 25 százalékát, 

2050-re pedig 20 százalékát fogja kitenni. Ugyanakkor 2021-ben a kőolaj az országos 

energiamix 31 százalékát tette ki, ami tükrözi a kőolaj nagy jelentőségét a hazai 

energiaellátásban, ami más energiatípusokkal pótolhatatlannak tűnik. Az indonéz kormány, 

most drágábban lesz kénytelen megvásárolni az olajat, viszont az üzemanyagár emelése 

politikailag nem szerencsés, így viszont a kormányzati támogatást kell megnövelni. 

Nyilvánvalóan hosszú távon a tiszta energiára való átállás lehet a megoldás, amelyet a 

meglévő nemzeti energiaügyi terv végrehajtásának felgyorsításával lehetne elősegíteni. 

Forrás: How the Russia-Ukraine War Has Slammed Indonesia’s Energy Security 

Tengku Zafrul szerint a hazai bankszektor "jó helyzetben" van a nemzet 

törekvéseinek megvalósításához 

Farah Adilla, New Straits Times, 2022. március 07. 

Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz maláj pénzügyminiszter szerint Malajzia bankszektora jó 

helyzetben van ahhoz, hogy megvalósítsa a nemzet törekvéseit az átalakulás és a jelentős 

változások során. A politikus szerint mindezek középpontjában a nemrégiben elindított 

pénzügyi ágazati terv áll, amely részletezi a pénzügyi ágazat számára a közelgő kihívások és 

lehetőségek kezeléséhez szükséges stratégiákat. Végső soron a tervezet megvalósítja Malajzia 

célját, egy "virágzóbb, befogadóbb és fenntarthatóbb Malajziát" – jelentette ki a HSBC 

Malaysia új központjának megnyitó ünnepségén. A HSBC Malajzia most költözött át az új 33 

emeletes Menara IQ épületbe, amelybe a bank 250 millió dollárt fektetett be, ezzel is jelezve, 

hogy a bank a célnak megfelelő, modern munkakörnyezet biztosítására összpontosít, kiváló 

digitális képességekkel. 

Forrás: Domestic banking sector 'well positioned' to realise nation's aspirations, says Tengku 

Zafrul 

  

https://thediplomat.com/2022/03/how-the-russia-ukraine-war-has-slammed-indonesias-energy-security/
https://thediplomat.com/2022/03/how-the-russia-ukraine-war-has-slammed-indonesias-energy-security/
https://www.nst.com.my/business/2022/03/777606/domestic-banking-sector-well-positioned-realise-nations-aspirations-says
https://www.nst.com.my/business/2022/03/777606/domestic-banking-sector-well-positioned-realise-nations-aspirations-says
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Gan Kim Yong bemutatta a Szingapúr gazdasága 2030 tervet, amelynek célja az 

export 1 billió dollárra történő növelése 

Ovais Subhani, The Straits Times, 2022. március 04. 

Gan Kim Yong szingapúri kereskedelmi és ipari miniszter új tervet mutatott be a helyi 

vállalkozások megerősítésére különböző ágazatokban, amelynek célja, hogy 2030-ra 

jelentősen növelje Szingapúr kereskedelmi forgalmát. Március 4-én a parlamentben a 

miniszter elmondta, hogy a Szingapúr gazdasága 2030 terv célja, hogy 2030-ig legalább 1 billió 

dollárra növelje az exportot a 2020-as 805 milliárd dollárról, miközben ugyanebben az 

időszakban megduplázza az offshore kereskedelmet 2 billió dollárra (2,7 billió szingapúri 

dollár). A tervet külön stratégiák fogják vezérelni, amelyek a gazdaság négy fő pillére – a 

szolgáltatások, a gyártás, a kereskedelem és a vállalkozások – tekintetében irányt mutatnak 

és összehangolják az intézkedéseket. A politikus szerint a Vállalkozás 2030 stratégia célja a 

jövőre felkészült, globálisan versenyképes és mély innovatív képességekkel rendelkező 

szingapúri vállalkozások élénk ökoszisztémájának az előmozdítása. A szolgáltatási szektorban 

pedig a fenntarthatóság és a digitalizáció lesz a következő növekedési motor, különösen a 

pénzügy és biztosítás, az információ és kommunikáció, a szakmai szolgáltatások és a logisztika 

területén. 

Forrás: Gan Kim Yong unveils Singapore Economy 2030 plan aimed at boosting exports to $1 

trillion 

Az SCG módosítja beruházási terveit 

Lamonphet Apisitniran, Bangkok Post, 2022. március 11. 

Az orosz-ukrán háború és a nyersanyagok árának emelkedése miatt a Siam Cement Group 

(SCG), Thaiföld legnagyobb cementgyártója arra kényszerült, hogy módosítsa befektetési 

terveit. A vállalat korábban azt közölte, hogy idén 80 milliárd bahtot fordít thaiföldi és 

tengerentúli beruházásokra, de a zöldmezős beruházások közül most néhányat elhalaszt, 

elsősorban a petrolkémiai ipar számára kulcsfontosságú alapanyag, a nafta árának 

megemelkedése miatt. A naftaköltségek az SCG petrolkémiai üzletágának 70-80%-át teszik ki. 

Az energiaköltségek a vállalat cement- és építőanyag-üzletágának 20%-át, valamint a 

csomagolási üzletágának 5%-át teszik ki. Ugyanakkor a cég folytatja a Long Son petrolkémiai 

komplexum projekt fejlesztését Vietnamban, amely 90%-ban már befejeződött, az értékesítés 

pedig 2023 első felében kezdődhet. 

Forrás: SCG rejigs investment plans 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/gan-kim-yong-unveils-singapore-economy-2030-plan-aimed-at-boosting-exports-to-1-trillion
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/gan-kim-yong-unveils-singapore-economy-2030-plan-aimed-at-boosting-exports-to-1-trillion
https://www.bangkokpost.com/business/2277411/scg-rejigs-investment-plans
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Az energiaárak emelkedése csökkenti a GDP-t 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2022. március 11. 

Az ausztrál székhelyű ANZ Research arra figyelmeztetett, hogy az energiaárak emelkedése 

akár 1 százalékkal is csökkentheti a Fülöp-szigeteki bruttó hazai termék (GDP) növekedését. 

Az emelkedő élelmiszer- és energiaköltségekből eredő magasabb költségnyomás "elsőrendű" 

hatással van az ASEAN növekedési kilátásaira. Az ANZ Research közölte, hogy a GDP-

növekedésre gyakorolt hatást különböző olajár-forgatókönyvek mellett számította ki, 

mégpedig egy egyszerű módszertan segítségével, amely a nettó energiakereskedelmi 

egyenleg GDP-arányos kiszámítását vette figyelembe. Az eredmények egyszerűek: az 

importált energiától való függés fordítottan arányos a gazdasági növekedéssel – folytatta a 

tanulmány, rámutatva, hogy nettó energiaexportőrként Indonézia és Malajzia az erősebb 

kereskedelmi feltételek révén profitálhat az emelkedő árakból. Ezzel szemben Thaiföld és a 

Fülöp-szigetek, mint energiaimportőr sokat veszíthetnek: Az energiaárak 30%-os növekedése 

a filippínó GDP 1%-os csökkenését eredményezheti. 

Forrás: Rising energy prices seen to trim GDP 

  

https://www.manilatimes.net/2022/03/11/business/top-business/rising-energy-prices-seen-to-trim-gdp/1835819
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Közel-Kelet 

Szaúd-Arábia: Egy 19 bankból álló konzorcium 13,4 milliárd dollárt biztosít az 

Aramco gázvezeték-ügylethez 

 .Al Arabiya, 2022. március 06 ,العربية

Az Aramco befektetői 13,4 milliárd dollár kölcsönt vettek fel összesen 19 banktól. A források 

szerint az összeget a szaúdi Aramco gázvezetékeiben való részesedés megvásárlásának 

finanszírozására fordítják. Az ügyletben részt vevő bankok közé tartozik a HSBC, a JP Morgan, 

a BNP Paribas, a Standard Chartered, a Societe Generale, a Credit Agricole, a Citibank, a japán 

Mizuho Group, valamint a MUFG és az ICBC. Továbbá 3 kínai bank, az Agricultural Bank of 

China, a Bank of China és a China Construction Bank is közreműködik. Az Aramco a múlt 

hónapban megállapodást kötött földgázvezetékei részesedésének a BlackRock Inc. vezette 

befektetői csoport részére történő eladásáról 15,5 milliárd dollár értékben. 

Forrás:  بـ13.4 مليار دوالر  لصفقة أنابيب غاز أرامكو  
ا
  يقدم تمويل

 
 تحالف من 19 مرصفا

Mohamed bin Zayed a horvát miniszterelnökkel tárgyalt  

 .Al Khaleej, 2022. március 06 ,الخليج

Őfelsége Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi koronahercege fogadta Andrej 

Plenkovicot, a Horvát Köztársaság miniszterelnökét, aki munkalátogatáson tartózkodik az 

országban. Plenkovic ellátogatott a dubaji világkiállításra, melynek során a horvát pavilonban 

részt vett országa nemzeti ünnepén. A találkozón megvitatták a két ország 

együttműködésének különböző aspektusait, valamint a fejlesztési és diverzifikációs 

lehetőségeket, különös tekintettel a gazdasági, befektetési, kereskedelmi és fejlesztési 

területekre, ill. az egyéb, közös érdekű és létfontosságú szektorokra. Ezen túlmenően 

eszmecserét folytattak a régió legújabb fejleményeiről, valamint számos regionális és 

nemzetközi kérdésről. 

Forrás:  محمد بن  زايد يبحث  التعاون مـع رئـيس وزراء كرواتيـا 

Izrael nem képes ilyen nagy számú ukrán menekülttömeg befogadására 

The Times of Israel, 2022. március 06. 

Ayelet Shaked belügyminiszter jelezte, hogy Izrael korlátozhatja az országba beengedett ukrán 

menekültek számát. Az izraeli állampolgárok és az orosz invázió elől a hazájukat elhagyni 

kényszerülő menekültek befogadásának előkészületeiről tartott tanácskozáson Shaked 

elmondta, hogy a háború kezdete óta érkezett 2034 ukrán körülbelül 10 százaléka jogosult 

izraeli állampolgárságra a visszatérési törvény értelmében. Azt jósolja, hogy ha a jelenlegi 

ütem folytatódik, egy hónapon belül 15 000 menekült lesz a közel-keleti országban. „Meg kell 

határoznunk egy politikát. Izrael a méretéhez képest több [ukránt] hozott be, mint bármely 

európai állam az Ukrajnával határos országokon kívül” – idézi a Walla híroldal. 

Forrás: Shaked: ‘Impossible’ for Israel to keep absorbing Ukrainian refugees at current rate 

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/03/06/%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86-19-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%8013-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88
https://www.alkhaleej.ae/2022-03-06/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%80%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%80%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%80%D8%A7/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/shaked-impossible-for-israel-to-keep-absorbing-ukrainian-refugees-at-current-rate/
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Franciaország arra ösztönzi cégeit, hogy maradjanak Oroszországban, 

Németország pedig kibertámadásokra készül 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. március 07. 

Emmanuel Macron francia elnök arra biztatta Franciaország legnagyobb vállalatait, hogy 

maradjanak Oroszországban. Macron hozzátette, hogy a cégeknek nem szabad sebtében 

elhagyniuk Oroszországot, és semmi esetre sem a kormánnyal való konzultáció nélkül. A Le 

Figaro című újság idézte a francia elnököt, aki azt mondta, hogy a néhány Oroszországban 

működő francia cég vezetőivel való találkozójának célja az, hogy meghallgassák az ukrajnai 

orosz invázióval kapcsolatos és az ebből eredő gazdasági szankciók miatti problémákat. 

Továbbá tervet fognak készíteni annak érdekében, hogy segítsék a cégeket a következmények 

kezelésében. Eközben a spanyol Amadeus IT csoport bejelentette, hogy leállít minden új 

oroszországi üzleti projektet. „Nem írunk alá új szerződéseket Oroszországban, és ezzel 

párhuzamosan folytatjuk a meglévő oroszországi üzleti portfóliónk értékelését” – áll a társaság 

közleményében. A Német Informatikai Szövetség (Bitcom) felszólította a német vállalatokat, 

hogy az ukrajnai háború fényében jelentősen erősítsék meg intézkedéseiket az esetleges 

kibertámadások kivédésére. A szakszervezet pénteki közleményében arra figyelmeztetett, 

hogy „az ukrajnai háború a digitális térben is zajlik, és a konfliktus folytatódásával ennek 

azonnali következményei lehetnek Németországra és gazdaságára nézve”. – mondta 

Sebastian Art, a Bitcom biztonsági szakértője. 

Forrás:  انية كاتها عىل البقاء بروسيا وألمانيا تستعد لهجمات سيبر  فرنسا تشجع شر

Erdoğan a háború azonnali befejezésére szólította fel Putyint 

Hürriyet Daily News, 2022. március 06. 

Recep Tayyip Erdoğan elnök március 6-án felszólította orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint, hogy 

„azonnal fejezze be ezt a háborút” – közölte a török vezető szóvivője. „Az elnök azt az üzenetet 

közvetítette Putyinnak, amelyet kezdettől fogva ismételtünk: azonnal fejezze be ezt a háborút, 

adjon esélyt a tűzszünetnek és a tárgyalásoknak, hozzon létre egy humanitárius folyosót és 

tegye lehetővé a civilek evakuálását” – mondta Ibrahim Kalın az NTV egyik műsorában. 

Törökország „vezetői szintű” tárgyalásokat is ösztönözni szeretne majd Oroszország és 

Ukrajna között, amelyekre Törökországban kerülhetne sor – tette hozzá Kalın. Mevlüt 

Çavuşoğlu török külügyminiszter reményét fejezte ki azt illetően, hogy pénteken találkozhat 

ukrán és orosz kollégájával a dél-törökországi Antalya Diplomáciai Fórumon, március 11-13-

án. 

Forrás: Erdoğan to urge Putin to ’end war immediately’ 

  

https://aawsat.com/home/article/3513981/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/erdogan-to-hold-phone-call-with-putin-tomorrow-presidential-aide-says-171995
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Szaúd-Arábia feloldja a legtöbb COVID-19 korlátozást 

Al Arabiya English, 2022. március 07. 

Szaúd-Arábia eltörölte a COVID-19-re vonatkozó korlátozások nagy részét, beleértve a 

kötelező kültéri maszkviselést is – közölte a belügyminisztérium, amelyet a Szaúdi 

Sajtóügynökség (SPA) idézett. A társadalmi távolságtartás már sehol sem szükséges, beleértve 

a mekkai nagymecsetet is. Az SPA szerint Szaúd-Arábiában továbbra is maszkot kell viselni a 

beltéri helyeken. A Királyság megszüntette azt a követelményt is, hogy az utazók érkezéskor 

negatív PCR-t vagy antigéntesztet mutassanak be. Az országba belépőknek már nem kell 

karanténba vonulniuk, bár az egészségbiztosítás továbbra is kötelező. A szaúdi 

belügyminisztérium a COVID-19-re vonatkozó szabályok eltörlését az immunitás és az oltás 

magas arányának tulajdonította. 

Forrás: Saudi Arabia drops most COVID-19 restrictions 

Az egyiptomi öntözési miniszter szerint az éghajlatváltozás az életszínvonal 

csökkenéséhez vezethet 

العراق صوت , Sotaliraq, 2022. március 07. 

Dr. Mohamed Abd al-Átí, egyiptomi vízügyi és öntözési miniszter megbeszélést folytatott Irak 

vízügyi miniszterével, Mahdí Rasíd al-Hamdáníval, amelyen szó esett a két ország közös 

együttműködéséről a vízkészletek és a vízgazdálkodás terén, valamint a kooperáció 

fokozásának lehetőségeiről az elkövetkező időszakban a két ország között aláírt egyetértési 

nyilatkozat keretében. Továbbá megállapodtak a két állam közötti jövőbeni szakmai 

látogatásokról, és hogy Egyiptom megosztja Irakkal a vízgazdálkodás terén szerzett 

tapasztalatait. Abd al-Átí szerint el kell érni az együttműködés és koordináció maximális 

szintjét, hogy a két ország optimálisan tudja kezelni vízkészleteit. A miniszter elmondta, hogy 

az éghajlatváltozás az életszínvonal csökkenéséhez vezethet, amihez adaptálódni kell. Irakon 

kívül még számos ország érdeklődik Egyiptom vízügyi tapasztalatai iránt, mivel az afrikai arab 

országnak nagy szaktudása van az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a víz 

újrahasznosítása, a vízi utak tisztítása és a kapacitások növelése terén. 

Forrás: ات المناخية تهدد »المياه «وتؤدى النتشار الفقر وتراجع مستوى  وزير الرى  ف   »مؤتمر بغداد الدوىل :«التغبر

 المعيشة 

  

https://english.alarabiya.net/coronavirus/2022/03/06/Saudi-Arabia-drops-most-COVID-19-restrictions
https://www.sotaliraq.com/2022/03/07/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%89-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba/
https://www.sotaliraq.com/2022/03/07/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%89-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba/
https://www.sotaliraq.com/2022/03/07/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%89-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba/
https://www.sotaliraq.com/2022/03/07/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%89-%d9%81%d9%89-%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ba/
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Az Afrikai Fejlesztési Bank 112 millió dollárt kölcsönöz Tunéziának 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. március 08. 

Tunézia kormánya bejelentette, hogy 112 millió dollár értékű kölcsönt kapott az Afrikai 

Fejlesztési Banktól az ország útépítésének finanszírozására. Ez az összeg az országon belüli és 

a tengerparti kormányzóságok közötti gazdasági tevékenység fokozását célzó kölcsön második 

része. A gazdasági és tervezési miniszter közleményében úgy fogalmazott: „A program a 

kormány egyik prioritása, amelyet azért hoztak létre, hogy javítsák az ország lakosainak 

életkörülményeit, élénkítsék a gazdasági életet, valamint hogy a felsőfokú végzettségű fiatalok 

számára megkönnyítsék a vállalkozások indításának lehetőségét. A közleményben az Afrikai 

Fejlesztési Bank regionális irodájának igazgatója megerősítette, hogy intézménye készen áll 

arra, hogy továbbra is "elkísérje Tunéziát a reform- és fejlesztési programjainak 

végrehajtásában". 

Forrás:  للتنمية يقرض تونس 112 مليون دوالر   
 البنك  اإلفريق 

Közel egymillió turista volt Dubajban januárban, ami 117%-os növekedés 

 .Al Khaleej, 2022. március 08 ,الخليج

A dubai Gazdasági és Turisztikai Minisztérium adatai szerint 2022 januárjában Dubaj 980 000 

külföldi turistát fogadott, ami 117 százalékos növekedést jelent a 2021 januári 452 ezer 

turistához képest. A szállodák tavaly januárban kiemelkedő teljesítményt értek el, miután 

átlagosan 71 százalékos kihasználtságot produkáltak. A szállodai szobák átlagos napi ára 2022 

januárjában 52 százalékkal 647 dirhamra ugrott a tavalyi 425 dirhamhoz képest. A dubaji 

szállodák kapacitása 8 százalékkal, 138 611 szobára és apartmanra nőtt 2022. január végén a 

2021. január végi 127 814 szobához és apartmanhoz képest. A legtöbb turista Szaúd-

Arábiából, Indiából és Oroszországból érkezett az emirátusba. 

Forrás: 117 يناير بنمو   
 %سياح دبر   قرب المليون ف 

Al-Aszúmi: Arab szolidaritás szükséges a nemzetközi zűrzavar miatt 

Asharq Al Awsat, 2022. március 08. 

Az arab parlament elnöke, Adel al-Aszúmi vasárnap szolidaritásra és gazdasági kohézióra 

szólította fel az arab országokat, miközben a világ az ukrajnai invázió miatti felforduláson megy 

keresztül. "A jelenlegi helyzet példátlan gazdasági nehézségekhez és kihívásokhoz vezetett. 

Közvetlen hatással lesznek az arab állampolgárok életkörülményeire, különösen a korlátozott 

erőforrásokkal rendelkező arab országokban" - fogalmazott közleményében. Hangsúlyozta, 

hogy a helyzet minden eddiginél nagyobb szolidaritást követel az arab országok között, 

amellyel a jelenlegi válságok által leginkább érintett arab országokat segítik. A szolidaritás 

megóvja ezeket az országokat a negatív következményektől, különösen azért, mert a 

globalizáció lehetetlenné tette, hogy egy ország bármilyen stabil is legyen, segítség nélkül 

vészelje át a gazdasági vihart – jegyezte meg. 

Forrás: Al Asoomi: Arab Solidarity Needed to Face International Turmoil 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-112-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2526991
https://www.alkhaleej.ae/2022-03-08/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-117/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://english.aawsat.com/home/article/3516021/al-asoomi-arab-solidarity-needed-face-international-turmoil
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Üzbegisztán és Kína elmélyíti együttműködését az ipar, a befektetések és a 

regionális kapcsolatok területén 

UzDaily, 2022. március 6. 

Üzbegisztán kínai nagykövetsége megbeszélést folytatott a Kínai Berendezések és Elektronikai 

Termékek Import- és Export Kereskedelmi Kamara (CCCME) elnökével, Zhang Yujinggal. Az 

1988-ban alapított CCCME mintegy 15 000 állami és ipari vállalatot egyesít Kínában. A kamara 

tagjai között olyan ipari óriáscégek találhatók, mint a Huawei, a Xiaomi, a Haier, a Great Wall 

Motors, a Honghua Group. A tárgyalások fő témái az ipari együttműködés bővítése 

Üzbegisztán és Kína között, valamint a regionális befektetések bővítésének a lehetőségei 

voltak. Ezen kívül szóba került a kínai nagyvállalatok és kutatóintézetek mezőgazdasági 

projektejeinek felvázolása, valamint a szikes földek hatékony felhasználásának vizsgálata az 

Aral-tó térségében. A találkozó eredményeként megállapodás született az ipar, a befektetések 

és a régiók közötti kapcsolatok elmélyítésére szolgáló úgynevezett road map kidolgozásáról is. 

Forrás: Углубляется сотрудничество между Узбекистаном и Китаем в области 

промышленности, инвестиций и межрегиональных связей 

Türkmendemiryollary: beruházás az infrastruktúrába 

Vlagyimir Komarov, Turkmenistan Zolotoj Vek, 2022. március 6. 

A Türkmendemiryollary által idén megvalósított fő beruházási projektek a vasúti 

infrastruktúra rekonstrukciójára és korszerűsítésére irányulnak majd, jelentette be a cég. A 

Turkmendemiryollary a Demiryollary OJSC-vel közösen több modern építésű vasútvonal 

megújítását tervezi. Ezek között szerepel az Afganisztán-Türkmenisztán-Azerbajdzsán-Grúzia-

Törökország-Európa irányvonal kapacitásának bővítése is. Emellett az osztrák független, 

mérnöki szolgáltatásokat nyújtó Bernard Gruppe ZT részvételével a Türkmendemiryollary 

megvalósíthatósági tanulmányt készít Türkmenisztán vasúti útjainak villamosítására. Az első 

szakaszban az Ashgabat-Dushak szakasz korszerűsítését és villamosítását írja elő az Ázsiai 

Fejlesztési Bank hitelalapjainak bevonásával. A megvalósíthatósági tanulmány magában 

foglalja a meglévő talpfák korszerűsítésének vagy új hálóüzem építésének lehetőségeit. A 

megvalósíthatósági tanulmány a tervek szerint az idei év második felében készül el. 

Forrás: «Туркмендемирёллары»: инвестиции в инфраструктуру 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/67531
https://www.uzdaily.uz/ru/post/67531
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/61364/turkmendemiryollary-investicii-v-infrastrukturu
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Tádzsikisztán és Baskíria kiterjeszti a kereskedelmi és gazdasági partnerséget 

Central Asia, 2022. március 7. 

Hivatalos munkalátogatásra érkezett Ufába Davlatshoh Gulmahmadzoda, a Tádzsik 

Köztársaság moszkvai külpolitikai képviseletének vezetője, ahol találkozott Baskíria 

vezetőjével, Radij Kabirovval. A látogatás során történt tárgyalásokon megállapodtak a 

kereskedelmi és gazdasági együttműködés kiterjesztéséről. Ezen kívül szóba került a 

munkaerő-migráció, az oktatás és a tudomány területén folytatott együttműködés is. 

Munkaútja során Gulmakhmadzoda találkozott Timur Hakimovval, Baskíriai kereskedelmi és 

iparkamara vezetőjével. Tádzsikisztán nagykövete bejelentette Dusanbe érdeklődését a 

mezőgazdasági és ipari termékek Baskíriába irányuló exportja iránt.  

Forrás: Таджикистан и Башкирия расширят торгово-экономическое партнёрство 

Türkmenisztán küldöttsége megérkezett Kabulba a TAPI további megvitatására 

Business Turkmenistan, 2022. március 9. 

Shahabuddeen Delawar Afganisztán ügyvezető bányászati és olajügyi minisztere Kabulban 

fogadta Türkmenisztán delegációját, hogy megvitassák a Türkmenisztán-Afganisztán-

Pakisztán-India (TAPI) gázvezeték projekttel kapcsolatos további kérdéseket. A tárgyalást 

követően Delawar elmondta, hogy Afganisztán teljes mértékben felkészült a TAPI projekt 

megvalósítására. Véleménye szerint afgán oldalról semmilyen akadálya nincs a 

munkafolyamatok további folytatásának. Az afgán fél ezen álláspontját a Türkmenisztán 

küldöttsége is megerősítette és ők is bíznak a munkálatok további folytatásában. A TAPI 

projekt összköltsége várhatóan 9 és 10 milliárd dollár között lesz. A vezeték várhatóan évi 33 

milliárd köbméter földgázt szállít majd egy 1800 km hosszú útvonalon a türkmenisztáni 

Galkinishtól az indiai Fazilka városáig. 

Forrás: Туркменистан направит делегацию в Кабул для обсуждения ТАПИ 

Azerbajdzsán elnöke kijelentette, hogy Nagy-Britannia jelentős kereskedelmi 

szerepet tölt be az országban 

SNG Today, 2022. március 9. 

Ilham Alijev Azerbajdzsán elnöke megbeszélést folytatott Emma Nicholson bárónővel, a brit 

miniszterelnök azerbajdzsáni kereskedelmi képviselőjével. Alijev elnök kihangsúlyozta, hogy 

Azerbajdzsán és az Egyesült Királyság közötti magas szintű kapcsolatok és a két ország közötti 

stratégiai partnerség meghatározza a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat is. Kiemelte, 

hogy az Egyesült Királyság Azerbajdzsán jelentős kereskedelmi partnere és az ország 

gazdaságának legnagyobb befektetője. Az azeri elnök emellett hangsúlyt fektetett az azeri-brit 

együttműködések bővítésének fontosságára. 

Forrás: Президент Азербайджана заявил о значительной роли Великобритании в 

качестве торгового партнёра 

  

https://centralasia.news/14095-tadzhikistan-i-bashkirija-rasshirjat-torgovo-jekonomicheskoe-partnerstvo.html
https://business.com.tm/ru/post/8342/turkmenistan-napravit-delegaciyu-v-kabul-dlya-obsuzhdeniya-tapi
https://sng.today/baku/21831-prezident-azerbajdzhana-zajavil-o-znachitelnoj-roli-velikobritanii-v-kachestve-torgovogo-partnera.html
https://sng.today/baku/21831-prezident-azerbajdzhana-zajavil-o-znachitelnoj-roli-velikobritanii-v-kachestve-torgovogo-partnera.html
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Kazahsztán vám- és logisztikai infrastruktúrája teljes kapacitással működik 

Sng Today, 2022. március 9. 

Alikhan Szmailov kazah kormányfő megtartotta a válságellenes hatások hadműveleti 

parancsnoksága ülését, amelynek célja a kazah vámhatóságok működésének elemzése volt. 

Emellett az ülésen jelentést terjesztettek elő a vám- és logisztikai infrastruktúra fejlesztését 

célzó jelenlegi intézkedéseiről és a kazah-kínai határon lévő Altinkol és Dosztik-Temirzhol 

vasúti ellenőrző pontok teljes körű, normál üzemmódban működéséről, mely egyben azt is 

jelentette, hogy a kazah-kínai határszakaszon végleg megszűntek az fennakadások. A 

megbeszélés keretében külön tájékoztatást adtak arról is, hogy a kormány megoldották a Nur-

Zsoli ellenőrzőponton Kínából Kazahsztánba történő áruátrakodás kérdését és elektronikus 

ügyintézést vezettek be, melynek köszönhetően a szállítási szolgáltatások ideje és költsége a 

kétszeresére csökkent. 

Forrás: Таможенно-логистическая инфраструктура Казахстана функционирует в 

полноценном режиме 

Üzbegisztán és Svájc befektetési kérdésekről tárgyalt 

Central Asia, 2022. március 9. 

Üzbegisztán és Svájc a 2022-2025-ös időszakra szóló új svájci együttműködési program 

keretében a befektetések és az együttműködés fejlesztésének kérdéseiről tárgyalt. A 

Taskentben zajló tárgyalásokat Szardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes és Patricia 

Danzi, a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség főigazgatója vezette. A tárgyalások 

végén a svájci delegáció pozitívan értékelte az üzbég kormány lépéseit a nemzetközi és 

regionális együttműködésben, valamint a tervezett és fenntartható fejlődésben. A Svájci 

Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség az új program keretében 240 millió dolláros 

támogatást biztosít Üzbegisztánnak a további együttműködési programok bővítésére. 

Forrás: Узбекистан и Швейцария обсудили вопросы инвестирования 

  

https://sng.today/astana/21824-tamozhenno-logisticheskaja-infrastruktura-kazahstana-funkcioniruet-v-polnocennom-rezhime.html
https://sng.today/astana/21824-tamozhenno-logisticheskaja-infrastruktura-kazahstana-funkcioniruet-v-polnocennom-rezhime.html
https://centralasia.news/14139-uzbekistan-i-shvejcarija-obsudili-voprosy-investirovanija.html
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Kazahsztán és Azerbajdzsán vegyesvállalatot hoz létre a Kaszpi-tengeren 

átnyúló nemzetközi áruszállítási útvonal fejlesztésére 

Interfax Azerbaijan, 2022. március 9. 

A kazah JSC Samruk-Kazyna és Azerbajdzsán Digitális Fejlesztési és Közlekedési Minisztériuma 

jegyzőkönyvet írt alá a Kaszpi-tengeren átnyúló nemzetközi szállítási útvonal fejlesztésére 

irányuló vegyesvállalat létrehozásáról, jelentette az alap sajtószolgálata. A dokumentumot 

Bakuban írta alá. A tervek szerint az új vegyes vállalat lehetővé teszi a végpontok közötti 

tarifaképzés és a rakománynyilatkozat kérdéseinek megoldását, egységes informatikai 

megoldások alkalmazását és a tranzit rakományok konszolidálását ezen az útvonalon. A 

vállalat megalapításával kapcsolatban mindkét fél úgy nyilatkozott, hogy jelentős 

együttműködési potenciált azonosítottak az Azerbajdzsánon keresztüli olajszállítás terén, 

amely a meglévő útvonalak alternatívája lehet. Az aláírást követően mindkét fél hangsúlyozta, 

hogy Azerbajdzsán és Kazahsztán földrajzi adottságai – Európa és Ázsia legnagyobb gazdasági 

központjai közötti elhelyezkedésük – valódi előfeltételeket teremtenek az országok közötti 

hatékony és jól kiépített közlekedési hálózat biztosításához. A Baku-Tbiliszi-Kars vasútvonal 

építésének befejezésével pedig 12 napra lesz csökkenthető a szállítási idő Kínából 

Törökországba. 

Forrás: Казахстан и Азербайджан создадут СП для развития Транскаспийского 

международного транспортного маршрута 

Rahmon a tádzsik természeti erőforrásokban rejlő lehetőségekről tárgyalt 

kairói üzletemberekkel 

SNG Today, 2022. március 10. 

A Tádzsik Köztársaság vezetője, Emomali Rahmon és Szirojiddin Muhriddin külügyminiszter, 

Zavka Zavqizoda egyiptomi gazdasági fejlesztési és kereskedelmi miniszterrel folytatott 

tárgyalásokat Kairóba, ahol találkozott a Gypto Pharma gyógyszergyár és a T&C Garments 

szövetgyártó cég vezetőivel is. A Gypto Pharma a Közel-Kelet egyik legnagyobb 

gyógyszergyártó vállalata. Rahmon elnök a Tádzsikisztánban termő gyógynövényekre 

hivatkozva felajánlotta a vállalatnak, hogy ezen különleges gyógynövények gyógyászatban 

történő felhasználásával képesek lehet új, eddig nem ismert gyógyszerek előállítására. Ezt 

követően a tádzsik elnök megismerkedett az El-Khanka ipari övezetében található T&C 

Garments tevékenységével. A cég vezetésével tárgyalva Rahmon hangsúlyozta, hogy a T&C 

Garments a jövőben tádzsik pamutot, valamint a közép-ázsiai köztársaságban gyártott kiváló 

minőségű szöveteket fog importálni.  

Forrás: Рахмон обсудил с бизнесменами Каира потенциал таджикских природных 

ресурсов 

  

http://interfax.az/view/861268
http://interfax.az/view/861268
https://sng.today/dushanbe/21848-rahmon-obsudil-s-biznesmenami-kaira-potencial-tadzhikskih-prirodnyh-resursov.html
https://sng.today/dushanbe/21848-rahmon-obsudil-s-biznesmenami-kaira-potencial-tadzhikskih-prirodnyh-resursov.html
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A GC "Turkmennebit" további megállapodást köt a "Tatnefttel" 

Business Turkmenistan, 2022. március 10. 

A "Turkmennebit" állami konszern további megállapodást köthet a "Tatneft" PJSC-vel. Az 

engedélyről szóló határozatot Gurbanguly Berdimuhamedov türkmén elnök írta alá a 

türkmenisztáni olaj- és gázkomplexum számára kitűzött feladatok sikeres megoldása, valamint 

az olajkutak termelékenységének növelése érdekében. Az aláírt dokumentum szerint a 

Türkmennebit cégcsoport szerződést köthet a tatár köztársasági (Tatárföld) Tatneft PJSC-vel a 

goturdepei olaj- és gázmező termelésének növelésére irányuló szolgáltatásokról. 

Forrás: ГК «Türkmennebit» заключит допсоглашение с «Татнефтью» 

https://business.com.tm/ru/post/8347/gk-turkmennebit-zaklyuchit-dopsoglashenie-s-tatneftyu

