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Imran Khan kormányának bukása, politikai és gazdasági krízis 
Pakisztánban 

Április 9-én Pakisztánban megbukott Imran Khan kormánya az ellene indított bizalmatlansági 
indítvány megszavazásával, ezzel jelentős politikai és még inkább gazdasági zűrzavart hagyva 
maga után. Habár az ország 75 éves történelmében még egyetlen miniszterelnök sem töltötte 
ki öt éves mandátumát, Khan az első, akit bizalmatlansági szavazással buktattak meg, ami a 
kormányfő eltávolításának egyetlen alkotmányos módja a dél-ázsiai országban. Az új 
miniszterelnök Shehbaz Sharif várhatóan nem csupán a gazdaságpolitikát, de az ország 
külpolitikai orientációját is új alapokra kívánja helyezni, ami az ország nemzetközi 
kapcsolatainak változását is eredményezheti. 

Imran Khan, az egykori krikettsztár a 2018-as választásokon populista jelöltként került a 
kormány élére és annak ellenére, hogy kezdetben számos pozitív intézkedése (korrupció elleni 
küzdelem, az ország folyó fizetési mérleghiányának csökkentése, a megújuló 
energiaforrásokra való áttérés) sikerrel kecsegtetett, a Covid-19 megjelenése, az azt követő 
gazdasági válság, majd pedig az orosz-ukrán háború hatásai miatt a belpolitikai ellenállás  
következtében egyenes út vezetett a bukásához. 

2021 márciusában azon túl, hogy az ellenzéki pártok összefogtak Khan ellen, a kormánypárt 
(Pakistan Tehreek-e-Insaf) soraiból is egyre többen hagyták cserben a miniszterelnököt, így a 
nemzetgyűlés 341 fős alsóházában az eredetileg 179 tagú kormánypárti többség is veszélybe 
került. A bizalmatlansági indítvány benyújtását megelőzendő Khan feloszlatta a nemzetgyűlést 
és új választásokat írt ki – amire eredetileg a törvények szerint 2023 augusztusában került 
volna sor. A legfelsőbb bíróság viszont alkotmányellenesnek bélyegezte ezt a lépést, így végül 
április 9-én megtartották a bizalmatlansági szavazást, az ellenzék indítványát 174 képviselő 
támogatta, Khan pedig vereséget szenvedett. Április 11-én a nemzetgyűlés Khan híveinek 
távollétében végül Shehbaz Sharif-ot, a Pakisztáni Muszlim Liga elnökét, a korábbi 
miniszterelnök, Pervez Sharif testvérét választotta meg miniszterelnöknek. 

Khan elmozdítása és a kormányváltás a felszínen a pakisztáni demokrácia győzelmét, annak 
működőképességét támasztja alá, de a háttérben ennél többről van szó. Az ország esetében 
egy olyan hibrid rendszerről beszélhetünk, ahol a miniszterelnök és a hadsereg vezetése 
együtt irányítja az országot, miközben a kormányfő kiszolgáltatott a fegyveres erők 
támogatásának, vagyis kénytelen elfogadni azok akaratát. Imran Khan a hatalomra jutását 
egyértelműen a hadvezetésnek köszönhette, amely 2018-ban egy új politikai vezetés mellett 
döntött, a hírszerzés ennek érdekében még a választás befolyásolásától sem riadt vissza. 
Csakhogy a hadsereg parancsnoka, Qamar Javed Bajwa tábornok és Imran Khan kapcsolata az 
utóbbi időben megromlott, köszönhetően elsősorban a gazdasági problémáknak és az 
ellentétes külpolitikai elképzeléseknek. 

Khan Indiával szemben jóval keményebb álláspontra helyezkedett, mint Bajwa tábornok, és az 
Indiával fennálló kereskedelmi kapcsolatokat is hajlandó volt veszélybe sodorni, miközben a 
tábornokok inkább a megegyezés felé hajlottak. A miniszterelnök oroszországi útjára pedig 
február 23-24-én került sor, éppen akkor amikor Moszkva megindította az Ukrajna elleni 
offenzívát. Noha Khan törekvése a külkapcsolatok diverzifikálását és az Oroszország felé való 
nyitást illetően még elfogadható lett volna, de a rosszul megválasztott moszkvai út időpontja 
kiváltotta Bajwa nyílt kritikáját. Ezzel függ össze, hogy Khan az utóbbi időben egyre jobban 

https://www.dw.com/en/pakistan-pm-imran-khan-loses-no-confidence-vote/a-61304147
https://www.aljazeera.com/news/2022/4/9/pakistan-prime-minister-imran-khan-no-confidence-vote
https://www.dawn.com/news/1409003
https://asiatimes.com/2022/03/khans-demise-coming-into-view-in-pakistan/
https://www.dw.com/en/pakistan-pm-imran-khan-loses-no-confidence-vote/a-61304147
https://www.dw.com/en/pakistan-pm-imran-khan-loses-no-confidence-vote/a-61304147
https://www.nytimes.com/2022/04/11/world/asia/pakistan-shehbaz-sharif-prime-minister.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/pakistan/2022-04-15/shambolic-end-imran-khan
https://www.voanews.com/a/pakistan-army-chief-blasts-russia-aggression-against-ukraine/6512372.html
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eltávolodott az Egyesült Államoktól, amit a katonai vezetés szintén nem fogadott örömmel. 
Az USA számára a régióban Pakisztán „elvesztése” nyilvánvalóan komoly hátrányt jelentene, 
így nem meglepő, hogy Khan lépéseit a katonai vezetés egyre inkább helytelenítette. Április 
elején a politikai végjátszma során Khan már azzal vádolta meg az USA-t, hogy összeesküvést 
szervezett a megbuktatására és nyíltan beavatkozott a pakisztáni belpolitikába is. 

Pervez Sharif megválasztása a külpolitikában aligha meglepő fordulatot eredményezett: 
miközben az új miniszterelnök a Kínával való szoros kapcsolatok megerősítése mellett érvelt 
(elsősorban a Kína-Pakisztán Gazdasági Folyosó fejlesztésére gondolva), az Amerikával való 
biztonsági együttműködést és a korábbi jó viszony helyreállítását is fontos céljának tekinti. 
Utóbbi célkitűzés nyilvánvalóan egybeesik a katonai vezetők törekvéseivel is, így Sharif 
egyelőre biztosan számíthat a támogatásukra, amire a belpolitikai reformokat tekintve, 
különösen a gazdaság vonatkozásában szüksége is lesz. 

Az utóbbi hetek politikai krízise még tovább súlyosbította a gazdasági helyzetet, amely 
korántsem irigylésre méltó. A folyó fizetési mérleg hiánya elérte a GDP 5,3 százalékát, a 
költségvetési hiány pedig várhatóan a GDP 8,2 százalékára emelkedik. Az ország külső 
adósságfizetései, súlyosan terhelték a gyorsan csökkenő devizatartalékokat, amelyek március 
végén hároméves mélypontra, 11 milliárd dollárra süllyedtek. Ehhez járul még hozzá a rúpia 
elértéktelenedése, amely az elmúlt három évben 50%-ot veszített az értékéből. A legfőbb 
hitelezők, Kína és az Egyesült Arab Emirátusok ugyan beleegyeztek hat milliárd dollár értékű 
hitel átütemezésébe, ami ugyan ideiglenesen levegőhöz juttatta a pakisztáni gazdaságot, de 
egyben további hitelek felvételét is előrevetítette. A Nemzetközi Valutaalap már készenlétbe 
helyezett egy hat milliárd dolláros mentőcsomagot, amelyet szintén igénybe vehet az új 
kormányzat. Az Ázsiai Fejlesztési Bank szerint ebben az évben 4%-os gazdasági növekedésre 
lehet számítani, de a központi bank szerint az infláció ugyanakkor a 11%-ot is meghaladhatja, 
ami viszont a magas munkanélkülisági rátával (16%) párosulva a lakosság számára súlyos 
problémát jelent. 

Pakisztánban 2022 tavaszán a politikai és a gazdasági válság egyszerre alakult ki az országban, 
amely Imran Khan miniszterelnök bukását eredményezte, lehetővé téve Shehbaz Sharif 
kormányfővé történő kinevezését. A politikai válság időlegesen megoldódni látszik, hiszen az 
új vezetés a hadsereg parancsnokának a bizalmát is bírja, feljogosítva őt a döntő 
reformintézkedések meghozatalára. Ugyanakkor viszont a kormányfő egy politikailag 
heterogén koalíció élén áll, így a közös program végrehajtása nem tűnik egyszerű feladatnak. 
Miközben a külpolitikai orientáció helyreállítása már megkezdődött, a gazdaság talpraállítása 
sokkal komolyabb és időigényesebb feladat. Sharif ugyan kitűnő szervező hírében áll, aki a 
kemény munka elkötelezettje, így ideiglenesen képes lehet a remélt stabilizáció 
megvalósítására, de a népszerűtlen intézkedések bevezetése (pl. az adók és az üzemanyagárak 
felemelése) várhatóan nem fog sikert aratni a lakosság körében, így a hosszú távú kilátások 
egyelőre bizonytalannak tűnnek. 

Az elemzést készítette: Klemensits Péter 

  

https://www.npr.org/2022/04/01/1090192877/pakistan-prime-minister-imran-khan-accuses-the-u-s-of-trying-to-oust-him?t=1650193029847
https://www.npr.org/2022/04/01/1090192877/pakistan-prime-minister-imran-khan-accuses-the-u-s-of-trying-to-oust-him?t=1650193029847
https://asiatimes.com/2022/04/how-long-will-sharif-last-in-pakistan/
https://www.business-standard.com/article/international/31-of-pak-youth-currently-unemployed-many-with-professional-degrees-rpt-122031600099_1.html
https://asiatimes.com/2022/04/pakistans-new-pm-inherits-an-economic-nightmare/
https://asiatimes.com/2022/04/pakistans-new-pm-inherits-an-economic-nightmare/
https://www.indiatoday.in/business/story/business-story-economic-crisis-india-neighbours-pakistan-sri-lanka-nepal-china-covid-1937979-2022-04-16
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Kelet Ázsia 

Japán és az USA haditengerészete gyakorlatot folytat a Koreai-félszigetnél 

Mari Yamaguchi, The Diplomat, 2022. április 13. 

USS Abraham Lincoln vezette amerikai és japán hadihajók öt év után először hajtanak végre 

közös haditengerészeti gyakorlatot Japán és a Koreai-félsziget vizein, szoros katonai 

szövetségüket demonstrálva, az egyre növekvő észak-koreai rakétakísérletek közepette. A 7. 

amerikai flotta és a japán tengeri önvédelmi erők közös haditengerészeti gyakorlatot hajtottak 

végre a Japán-tengeren. 2017 óta ez volt az első alkalom, hogy amerikai repülőgéphordozó 

gyakorlatot tartott a térségben, annak érdekében hogy az észak-koreai provokációkat 

elrettentsék. Védelmi szakértők arra figyelmeztettek, hogy Észak-Korea újabb rakétát indíthat, 

vagy akár atomkísérletet is végrehajthat mivel a héten lesz Kim Ir Szen születési 

évfordulójának megünneplése. 

Forrás: Japan, US Hold Navy Drills Off Koreas Amid Nuke Test Worry 

Mit várhatunk Yoon Suk-yeol Észak-Koreával kapcsolatos politikájától 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. április 13. 

Yoon Suk-yeol, a konzervatív párt jelöltjének március 9-én elért győzelme a dél-koreai 

elnökválasztáson egyértelmű jelzés volt a kelet-ázsiai regionális kérdésekben érintett országok 

számára, hogy Szöul politikája megváltozik. Yoon vezetésével Dél-Korea várhatóan tovább 

közeledik az Egyesült Államok felé, miközben Észak-Koreára ellenfélként tekint. Yoon 

kampánya során ígéretet tett arra, hogy kormánya megerősíti a dél-koreai-amerikai katonai 

szövetséget a közös hadgyakorlatok élénkítésével és további THAAD (Terminal High Altitude 

Area Defense) rakétaelhárítók bevetésével. Újévi sajtótájékoztatóján Yoon felvetette annak 

lehetőségét, hogy a „háromtengelyes” védelmi rendszerben megelőző csapást indítsanak, ha 

a jelek arra utalnak, hogy Észak-Korea rakétákat indít Dél-Korea felé. 

Forrás: What to Expect From Yoon Suk-yeol’s Policy on North Korea 

  

https://thediplomat.com/2022/04/japan-us-hold-navy-drills-off-koreas-amid-nuke-test-worry/
https://thediplomat.com/2022/04/what-to-expect-from-yoon-suk-yeols-policy-on-north-korea/
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A kínai kereskedelem dacol az új hidegháborúval 

David P. Goldman, Asia Times, 2022. április 14. 

A Kínai Statisztikai Hivatal által közzétett adatok szerint Kína Egyesült Államokba irányuló 

exportja a közel 700 milliárd dollárral új csúcsot ért el márciusban. A Kínából származó 

amerikai import körülbelül 60%-kal nőtt a Trump-adminisztráció által kivetett vámok életbe 

lépése óta, ami a fogyasztói kiadások megugrásával járt együtt, így az Egyesült Államok 

kénytelen volt a Covid-19 járvány idején 6 ezer milliárd dolláros kormányzati ösztönzőt 

elfogadni, valamint a hazai gyártásba történő tőkebefektetésekkel. Kína jelenleg az Egyesült 

Államok iparcikk importjának mintegy 28%-át adja. A hidegháború idején az Egyesült Államok 

Oroszországból származó importja elhanyagolható volt. Viszont a Kínával való konfrontáció – 

egy olyan országgal, amely nagy arányban biztosítja az alapvető árukat, gyakorlatilag az 

elektronikától a gyógyszereken át a vegyi összetevőkig – teljesen új helyzetet teremt a 

hidegháborúként is emlegetett kereskedelmi háborúban. 

Forrás: China’s trade boom defies new Cold War 

Kína támogató intézkedései 

Xinhua, 2021. április 13. 

Kína politikai intézkedéseket fogad el a fogyasztás növelése érdekében, a gazdasági alapok 

stabilitásának, valamint az emberek életszínvonalának biztosítására és javítására irányuló 

erőfeszítések részeként – derült ki a Kínai Államtanács Li Keqiang miniszterelnök vezette 

végrehajtó ülésén hozott döntésből. A találkozó a külkereskedelem folyamatos 

növekedésének elősegítése érdekében nagyobb szakpolitikai támogatásról is döntött, például 

export-visszatérítésekről. Az ülésen a Covid-19 hatásának ellensúlyozására, valamint a 

fogyasztás fellendülésének és növekedésének ösztönzésére irányuló intézkedésekről 

döntöttek. A  súlyosan mértékben érintett ágazatokat, például a vendéglátást, a 

kiskereskedelmet, a turizmust, a polgári légi közlekedést, valamint a közúti, vízi és vasúti 

szállítást ösztönző lépések hatékonyan valósulnak meg, és a helyi hatóságokat is arra ösztönzik, 

hogy fokozzák ezen ágazatok támogatását és segítségét, hogy stabilizálják a piaci szereplőket. 

Forrás: China to promote steady growth in consumption and foreign trade, and stabilize 

economic fundamentals 

  

https://asiatimes.com/2022/04/chinas-trade-boom-defies-new-cold-war/
https://english.news.cn/20220413/3c280073f6b5453dbfa7eeb9b67993f5/c.html
https://english.news.cn/20220413/3c280073f6b5453dbfa7eeb9b67993f5/c.html


 
 

 
 

7 

Nőtt a jómódú kínai családok vagyona 

Tan Xinyu, China Daily, 2022. április 14. 

A China Wealth Report 2021 közzétett jelentése szerint a jómódú kínai családok összvagyona 

elérte a 160 ezer milliárd jüant (25,12 ezer milliárd dollár), ami 9,6 százalékkal nőtt az előző 

évhez képest, ami sokkal gyorsabb növekedést jelent, mint maga a GDP. A jelentést a Hurun 

Research Institute és a vagyonkezelési platform, a Yi Tsai közösen adta ki. A jelentés kimutatta, 

hogy a legalább hatmillió jüan vagyonnal rendelkező jómódú családok száma 1,3 százalékkal, 

5,1 millióra nőtt, míg a 10 millió jüannal rendelkező, vagyonos családok száma 2 százalékkal, 

2,1 millióra nőtt. Azok a családok, akik 100 millió jüannal rendelkeznek, pedig 2,5 százalékkal 

133 000-re gyarapodtak. Az újonnan meggazdagodott családok vagyona főként az új 

energetikai, félvezetőipari, biotechnológiai és fitnesz-szektorból származik, míg a visszaesés 

főként az ingatlan és online oktatási szektorból eredt. 

Forrás: Affluent Chinese families reach new wealth highs 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/14/WS6257eb4ea310fd2b29e5708e.html
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Dél-Ázsia 

Háromszorosára nőtt az elektromos járművek értékesítése Indiában 

K.S. Kumar, The Diplomat, 2022. április 11. 

Az Autókereskedők Szövetségének adatai szerint az indiai elektromos járművek eladásai 

csaknem megháromszorozódtak, elsősorban a motorkerékpárok miatt. Az eladások közel 2,5-

szer magasabbak, mint a Covid előtti időszakban. A 2021-22-es pénzügyi évben az elektromos 

járművek teljes kiskereskedelmi értékesítése az országban 429 217 darab volt, szemben a 

2020-21-es 134 821 darabbal. A megelőző, a Covid előtti 2019-20-as pénzügyi évben ez az 

érték viszonylag magasabb, 168 300 darab volt. Az elektromos járművek értékesítésének 

jelentős része a két- és háromkerekűek szegmenséből származott, míg a személygépkocsik az 

összes értékesítés alig több mint 4%-át tették ki. 2021-22-ben 17 802 személygépkocsit adtak 

el, ami több mint háromszorosa az előző pénzügyi év 4984 darabjának. A gyártók esetében az 

eladások tekintetében a Tata Motors, az MG Motor India és a Mahindra & Mahindra volt a 

sorrend. 

Forrás: Electric vehicle sales rise three-fold in India 

Pakisztán új miniszterelnöke gazdasági rémálmot örökölt 

K. S. Kumar, Asia Times, 2021. április 08. 

Pakisztán új kormánya jelentős gazdasági kihívásokkal néz szembe mind belső, mind külső 

fronton. Közgazdászok szerint az Imran Khan-kormány tönkretette a gazdaságot, és nem tudta 

teljesíteni a 10 millió munkahelyről, 5 millió otthonról, a jó kormányzásról, valamint a 

gazdasági növekedésről és az adóreformról szóló ígéreteit. Imran Khan az első pakisztáni 

kormányfő, akit bizalmatlansági indítvánnyal mozdított el hivatalából a parlament. Shahbaz 

Sharif, az új miniszterelnök viszont olyan helyzetben vette át a vezetést, amikor a tartalékok a 

mélypontra zuhantak a rekordszintű élelmiszer-infláció, a növekvő adósság, a 

munkanélküliség, a növekvő import és a több mint 35 milliárd dolláros kereskedelmi hiány 

közepette. Az új kabinet számára fontos, hogy tanuljon elődje hibáiból és tisztában legyen az 

ország makrogazdasági kihívásaival. 

Forrás: Pakistan’s new PM inherits an economic nightmare 

  

https://asiatimes.com/2022/04/electric-vehicle-sales-rise-three-fold-in-india/
https://asiatimes.com/2022/04/pakistans-new-pm-inherits-an-economic-nightmare/
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Ahogy az infláció Indiában szárnyal, érdemes megnézni az USA, az Egyesült 

Királyság, Kína és Pakisztán helyzetét is 

Debjit Sinha, India Today, 2022. április 14. 

Az alapvető árucikkek, a zöldségek, az étolaj és a kőolajtermékek áremelkedése súlyos gondot 

jelent Indiában, mivel az inflációs ráta az országban az utóbbi időben az egekbe szökött. India 

azonban nem az egyetlen ország, ahol az infláció emelkedik. Az olyan fejlett országok, mint az 

Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kína szintén küzdenek a nyersanyagárak 

emelkedésével. Míg India szomszédai, Pakisztán és Srí Lanka a legsúlyosabb gazdasági 

válsággal küzdenek, addig Dél-Korea is szembesül az infláció problémájával. A múlt héten az 

Indiai Központi Bank (RBI) 5,7 százalékra emelte a folyó pénzügyi évre vonatkozó lakossági 

inflációs célt, még akkor is, amikor a jó téli terméskilátások miatt a gabona és a hüvelyesek 

árának enyhülésére számított. Eközben az Egyesült Királyságban az inflációs ráta 7 százalékra 

gyorsult a márciusig tartó 12 hónapban, az USA-ban pedig 8,5%-ra. Pakisztánban márciusban 

már 18,5% volt az infláció, de Dél-Koreában is 4,1 százalékkal emelkedett az egy évvel 

korábbihoz képest a fogyasztói árindex (CPI). 

Forrás: RBI monetary policy: Inflation to hit 5.7%, GDP growth projected at 7.2% 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/rbi-monetary-policy-2022-interest-rate-gdp-growth-repo-rate-shaktikanta-das-1934955-2022-04-08
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Délkelet-Ázsia 

Lee miniszterelnök szerint a világnak új szabályokra van szüksége a globális 

kereskedelemben 

Tham Yuen-C, The Straits Times, 2022. április 10. 

Lee Hsien Loong szingapúri miniszterelnök szerint a Nemzetközi Valutaalapot (IMF) és a 

Világbankot akkor hozták létre, amikor még az Egyesült Államok dominált, ezért a status quo 

fenntartása a továbbiakban tekintve, hogy a világgazdaság egyensúlya megváltozott, 

megkérdőjelezheti legitimitásukat. A The Wall Street Journal-nak adott interjújában a politikus 

arra is kitért, hogy mivel az USA igyekszik megőrizni a befolyását és nem enged Kínának 

nagyobb teret, erre Peking párhuzamos intézményeket hoz létre, viszont sokkal jobban 

használná a világ érdekeit, ha megmaradna az egyetlen globális rendszer. A két nagyhatalom 

együttműködése Délkelet-Ázsia számára is fontos, a gazdaságok egymástól való szétválasztása 

pedig negatív következményekkel járna az érintettek számára. 

Forrás: World needs new rules for global trade, says PM Lee 

A Shoraka Digital belép az indonéz fintech piacra 

Farah Adilla, New Straits Times, 2022. április 13. 

A Shoraka Digital Ventures (SDV) partnerségre lép az indonéz PT Kennlines Capital vállalattal, 

és kiterjeszti pénzügyi technológiai (fintech) üzletágát az országra. Az új partnerség a vállalat 

első olyan nemzetközi vállalkozása, amely megkönnyíti a helyben kifejlesztett fintech 

megoldások regionális piacra való eljuttatását. Az SDV a Shoraka Group digitális technológiai 

ága, amely a délkelet-ázsiai és közel-keleti régió pénzügyi tanácsadására összpontosít. 

Megalakulása óta a csoport kiterjesztette üzleti tevékenységét az építőiparra, az 

ingatlanpiacra és a digitális technológiára, az oktatásra és az energiapiacra. A Kennlines egy 

indonéz befektetési holdingvállalat, amely az infrastruktúrára, a vállalkozásokra, a digitális és 

a tanácsadásra összpontosít. Portfólióját a nemzeti gazdaság fejlődéséhez való hozzájárulás 

szempontjai szerint határozta meg. 

Forrás: Shoraka Digital ventures into Indonesian fintech market 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/world-needs-new-rules-for-global-trade-says-pm-lee
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/world-needs-new-rules-for-global-trade-says-pm-lee
https://www.nst.com.my/business/2022/04/788344/shoraka-digital-ventures-indonesian-fintech-market
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Hozhat-e változást a fenntartható finanszírozás Délkelet-Ázsiában? 

James Guild, The Diplomat, 2022. április 12. 

A múlt héten Szingapúrban a United Overseas Bank (UOB) 1,5 milliárd dollár értékben 

bocsátott ki fenntarthatósági kötvényeket. A jelentés szerint a bank „a bevételt a támogatható 

vállalkozások és projektek finanszírozására vagy refinanszírozására fogja felhasználni olyan 

területeken, mint a zöld épületek és a megújuló energia, valamint a támogatható szociális 

eszközök”, amelyek közé tartoznak a világjárvány idején a kisvállalkozásoknak nyújtott 

ideiglenes áthidaló hitelek. A jelentések szerint ez az első Szingapúrban kibocsátott 

fenntarthatósági kötvény, amelyet túljegyeztek, ami azt jelzi, hogy az ilyen eszközök iránt nagy 

a befektetői kereslet. Ezek a kötvények a kialakulóban lévő zöld vagy fenntartható pénzügyi 

mozgalom részét képezik, de nagy kérdés azonban, hogy mit tekintünk „fenntarthatónak”. A 

megújuló energiaforrásokba való befektetés mindenképpen annak számít, de más 

beruházások esetében nem egyértelmű a fogalom meghatározása, így Délkelet-Ázsia szerte 

ennek következtében az elmúlt néhány évben kibocsátott zöld és fenntartható kötvények a 

projektek széles körére terjedtek ki. 

Forrás: Can Sustainable Finance Make a Difference in Southeast Asia? 

A turizmus a digitális birodalomra épít 

Dusida Worrachaddeichaj, Bangkok Post, 2022. április 11. 

Egyes vélemények szerint a metaverzum segíteni fogja a már erős marketingprogramokkal 

rendelkező légitársaságokat abban, hogy különböző szegmensekbe hatoljanak be azáltal, hogy 

ezt az eszközt új platformként használják a márkahűség megteremtésére, valamint az utasok 

keresletének növelésére és ez a trend már Thaiföldön is megfigyelhető. Bár az országnak időbe 

telik, amíg visszatér a 2019-ben regisztrált nagyjából 40 millió országba utazó turista szintjére, 

a globális vagyon szegmens, köztük a kriptovaluta-tulajdonosok becsábítása kulcsfontosságú 

lehet a fellendüléshez. A digitális technológia döntő szerepet játszik a célpiacokkal, például a 

Z generációval való közvetlen kommunikációban, akik általában más korosztályokat is 

befolyásolnak az utazásra. A hagyományos weboldalak és alkalmazások mellett a metaverzum 

hatalmas lehetőséget kínál arra, hogy több tranzakciót generáljon, legyen szó akár utazások 

lefoglalásáról, akár a virtuális turizmusban szereplő, nem megmagyarázható tokenek (NFT-k) 

megvásárlásáról. 

Forrás: Tourism banking on digital realm 

  

https://thediplomat.com/2022/04/can-sustainable-finance-make-a-difference-in-southeast-asia/
https://www.bangkokpost.com/business/2293398/tourism-banking-on-digital-realm
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A DTI elindítja a digitális önértékelési eszköztárat 

Anna Leah E. Gonzales, Manila Times, 2022. április 15. 

A Fülöp-szigeteken a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (DTI) önértékelési eszköztárat dolgoz 

ki a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, amely a digitális érettségi szintjüket és 

a digitalizációra való felkészültségüket méri. A DTI közleményében elmondta, hogy a kkv-k 

diagnosztikai eszköztárát a Thames International fejlesztette ki. A diagnosztikai eszközkészlet 

célja, hogy segítsen az kkv-knak felmérni szervezetük technológiai ismereteit és 

gondolkodásmódját a digitális átalakulás különböző pilléreivel – emberek, folyamatok és 

termékek – kapcsolatban. Az eszközkészlet ezután személyre szabott eredményt ad, amely 

útmutatást nyújt számukra a kapacitásépítési kezdeményezések elindításához. 

Forrás: DTI to launch digital self-assessment toolkit 

  

https://www.manilatimes.net/2022/04/15/business/top-business/dti-to-launch-digital-self-assessment-toolkit/1840031
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Közel-Kelet 

Megállapodás Olaszország és Algéria között az orosz gáz leváltásáról 

 .Al Arabiya, 2022. április 10 ,العربية

A Bloomberg ügynökség meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte, hogy Algéria 

mintegy 50%-kal kívánja növelni Olaszországba irányuló földgázexportját, és hétfőn írják alá 

az új megállapodást. A megnövekedett export valószínűleg azt eredményezi, hogy Algéria 

felváltja Oroszországot Olaszország legnagyobb földgázszállítójaként. A források szerint 

Algéria évi 9-10 milliárd köbméterrel fogja növelni exportját Olaszországba 2022 végéig. A 

megállapodást a tervek szerint hétfőn írják alá Mario Draghi olasz miniszterelnök algíri 

látogatása alkalmával, ahol a tervek szerint találkozik Abdelmadjid Tebboune elnökkel. Az 

egyezmény magában foglalja az algériai gázexport növelését és a megújuló energiaforrásokba 

való közös beruházásokat. Olaszország, amely gázfogyasztásának mintegy 40%-a az orosz 

importtól függ, alternatív forrásokat keres, ugyanis az Európai Unió vezetői azt fontolgatják, 

hogy keményebben lépnek fel Oroszországgal szemben. Olaszország kijelentette, hogy 

támogatni fogja az orosz gáz betiltását, ha az Európai Unió határozott álláspontot képvisel az 

ügyben. 

Forrás:   اتفاق وشيك بي    إيطاليا ودولة عربية الستبدال الغاز الروس 

Törökország 52 államot tervez összekötni nagysebességű vonattal 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. április 09. 

Törökország 2053-ig 8 554 km hosszú vasút kiépítését tervezi, így a jelenlegi 8 helyett 52-re 

emelkedik az egymással gyorsvonattal összeköttetésben álló államok száma. Az Anadolu 

Hírügynökség által a 2053-as közlekedési jövőképből összegyűjtött információk szerint 

Törökország nagy figyelmet fordít a vasúti projektekre az elkövetkező időszakban. Törökország 

tervei között szerepel, hogy a személyvonatok számát hatszorosára növeljék 2053-ig, továbbá 

az utasok száma 2023-ban várhatóan eléri a 19,4 milliót, 2035-ben a 145 milliót, 2053-ban 

pedig a 269 milliót. A tervek szerint 2023-ban 5%-ra, 2029-ben 11%-ra, 2053-ban 22%-ra 

növelik a tehervonatok arányát a teherszállításban. 

Forrás:  تركيا تخطط لربط 52 والية بالقطار الرسي    ع 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/04/10/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-52-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9/2559430
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A Moody's pozitívra javítja Izrael kilátásait és megerősíti az A1-es besorolást 

The Jerusalem Post, 2022. április 10. 

Az ügynökség közölte, hogy Izrael A1-es besorolásának megerősítése a kormány viszonylag 

magas államadósság-terheinek fényében mérlegeli a gazdaság pozitív növekedési kilátásait és 

ellenálló képességét. A Moody's szerint a kilátások módosításának főbb okai közé tartozik az 

izraeli kormány reformprogramja, amelynek célja a hosszabb távú kihívások kezelése, 

valamint az ügynökségnek az a várakozása, hogy az államadóssági-ráta tovább csökken. Izrael 

gazdasága 2021-ben 8,2%-kal nőtt, meghaladva az ország központi bankjának előrejelzéseit, 

miután 2020-ban 20,2%-kal zsugorodott. Izrael éves inflációs rátája februárban elérte a 3,5%-

ot, ami 2011 óta a legmagasabb. A Bank of Israel várhatóan a jövő héten emel kamatot, ami 

több mint egy évtizede az első szigorítás lesz. Avigdor Lieberman izraeli pénzügyminiszter a 

hét elején bejelentette, hogy márciusban az ország költségvetési hiánya valószínűleg a bruttó 

hazai termék 1,5-1,6%-ára fog visszaesni, és az üzemanyagköltségek megugrása miatt 

csökkenteni kívánja a benzinadót.  

Forrás: Moody's upgrades Israel's outlook to positive, affirms A1 rating 

Szaúdi törekvés a fenntartható közlekedés megteremtésében 

ق االوسط الرسر , Asharq Al Awsat, 2022. április 10. 

Az elektromos autókkal foglalkozó Lucid Group bejelentette, hogy megállapodást írt alá 

számos szaúdi kormányhivatallal, aminek alapján integrált gyártóüzemet hoznak létre Szaúd-

Arábiában. Tavaly februárban az „Emaar, the Economic City” bejelentette, hogy fejlesztési és 

bérleti szerződést ír alá a Lucid Company Limiteddel. Eszerint az amerikai Lucid cég egy ipari 

telket bérel a King Abdullah Economic City-ben található Industrial Valley-ben, azzal a céllal, 

hogy autógyártó és -összeszerelő létesítményt hozzon létre és üzemeltessen. A Lucid 

elmondta, hogy az építkezést az idei év első felében kezdik meg azzal a céllal, hogy évi 150 000 

autót gyártsanak le maximális kapacitással. Szaúd-Arábia céljai között szerepel a tudás 

lokalizálása, a munkahelyteremtés és a gazdasági erőforrások diverzifikálása egyaránt. A 

közel-keleti arab ország emellett elkötelezett az új ágazatok helyi piacon való megjelenésének 

támogatása, valamint az új lehetőségek megragadása terén is. 

Forrás:  السيارة الكهربائية ...خطوة سعودية لتأسيس النقل المستدام 

  

https://m.jpost.com/business-and-innovation/article-703634
https://aawsat.com/home/article/3583101/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
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Törökország idén a költségvetés-tudatos turistákat várja 

Hürriyet Daily News, 2022. április 10. 

A GlobalData szerint idén Törökország lesz a pénztárcabarát utazók kedvenc úti célja. Idén sok 

utazó meg fogja érezni a megélhetési költségek emelkedése miatti pénzügyi nehézségeket, 

valamint a magas üzemanyag- és energiaárakat, és azok, akik általában olyan országokba 

utaznak, mint Spanyolország, Portugália és Franciaország, idén áttérhetnek a megfizethetőbb 

Törökországra. A GlobalData kutatása szerint Törökországba kevesebb ráfordítással lehet 

elutazni, mint más hasonló kaliberű turistaparadicsomokba. Az adatok szerint a népszerű 

szabadidős célpontok, mint például Spanyolország és Portugália átlagos beutazási kiadásaihoz 

képest az utazók 230 és 770 dollár közötti összeget takaríthatnak meg, ha Törökországot 

választják az említett célállomások helyett. 

Forrás: Turkey to lure budget-conscious travelers this year: Study 

Az iraki elnök a reformok új szakaszát szorgalmazza 

Asharq Al Awsat English, 2022. április 11. 

Barham Száleh iraki elnök óva intett a politikai patthelyzettől és az új kormányalakítás 

elhúzódásától. Az amerikai megszállás és a Szaddám-rezsim megdöntésének 19. évfordulója 

alkalmából kiadott nyilatkozatában Száleh új politikai fejlődési szakaszra szólított fel. Az elnök 

közleményében arra figyelmeztetett, hogy a politikai válság folytatódása egy másfajta 

veszélyes helyzet felé vezetheti az országot, amelynek kialakulása esetén mindenki rosszul jár. 

Száleh elmondta, hogy kezelni kell a kormányzási rendszer strukturális egyensúlyhiányait, 

amelyek megoldására valódi és drasztikus reformokra van szükség. Mindezek a sürgető 

feladatok nem halogathatók – szögezte le az elnök. A jó kormányzás kialakítása nem érhető el 

az iraki nép államba vetett bizalmának visszaállítása nélkül, mivel az emberek a hatalom 

legitim forrása – mondta Száleh, hozzátéve, hogy az iraki nép érdekeit minden más fölé kell 

helyezni. „Minden politikai erőnek történelmi nemzeti és erkölcsi felelőssége van azért, hogy 

harmonizálják az összes álláspontot, valamint olyan komoly és konstruktív párbeszédeket 

folytassanak, amelyek elősegítik az ország kilábalását a jelenlegi válságból.” 

Forrás: Iraqi President Calls for New Phase of Reforms 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-lure-budget-conscious-travelers-this-year-study-172847
https://english.aawsat.com/home/article/3583566/iraqi-president-calls-new-phase-reforms
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Törökország: a munkanélküliség 10,7% volt februárban 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. április 11. 

2022 februárjában 10,7%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta Törökországban, így a 

munkanélküliek száma elérte a 3,579 milliót. A Török Statisztikai Hatóság hétfői adatai szerint 

2022 februárjában 0,5 ponttal csökkent a munkanélküliségi ráta Törökországban januárhoz 

képest és 2,5 ponttal csökkent az előző év azonos hónapjához képest. 

Forrás:  اير    فبر
 تركيا ..البطالة تسجل 10.7 بالمئة ف 

Emelkedtek az olajárak 

 .Al Arabiya, 2022. április 12 ,العربية

Emelkedtek az olajárak kedden, mivel enyhültek a kínai kereslet miatti aggodalmak, miután 

Sanghaj enyhített néhány, a Covid-19 terjedésével kapcsolatos korlátozást. Mindeközben az 

OPEC arra figyelmeztetett, hogy lehetetlen lesz a kitermelést annyira növelni, hogy 

ellensúlyozzák az oroszországi szállítások kiesését. A Brent nyersolaj hordónkénti ára 2,98 

dollárral, 3,03%-kal, 101,46 dollárra, a West Texas Intermediate kőolaj hordónkénti ára 3 

dollárral, 3,18%-kal 97,29 dollárra emelkedett. Sanghaj hétfőn azt közölte, hogy több mint 

7000 lakott terület minősül alacsony kockázatúnak, mivel 14 napig nem regisztráltak új 

fertőzést. Vandana Hari kutató szerint a korlátozások részleges feloldása Sanghajban 

enyhítette a nyomást, amely a kínai olajkereslet miatti aggodalmakból fakadt. 

Forrás: الصي    وتحذير من نقص المعروض   
 النفط ينتعش بعد تخفيف قيود كورونا ف 

Az egyiptomi elnök egészségügyi tanácsadója: 2,3 millió állampolgár kapta meg 

a harmadik oltást 

السابع اليوم , Yawm7, 2022. április 13. 

Muhammad Awad Tádzs ed-Dín, a köztársasági elnök egészségügyi főtanácsadója 

hangsúlyozta, hogy továbbra is szükség van a koronavírus elleni védőoltások beadására, és 

hogy sok állampolgár még mindig nem kapta meg a második adagot. Továbbá azt is közölte, 

hogy az oltások hatékonysága 6-8 hónapig tart és cáfolta, hogy a harmadik adag súlyos 

tünetekkel járna az első két adaghoz képest. Egyiptomban idáig összesen 512 000 ember kapta 

el a vírust és 24 522 halálesetet regisztráltak a járvány kirobbanása óta. Egyiptomban csökken 

a COVID-19 fertőzések száma, naponta átlagosan 400 új fertőzést jelentenek. Ami a 

védőoltásokat illeti, az afrikai arab országban összesen 2,3 millió állampolgár kapta meg a 

harmadik adagot. 

Forrás: مستشار الرئيس  للصحة :2.3 مليون مواطن حصلوا  عىل الجرعة الثالثة 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-107-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-/2560559
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/04/12/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
https://m.youm7.com/story/2022/4/13/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-2-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9/5726681
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az EBESZ a közlekedési projektek bővítését tervezi a Kaszpi-tenger térségében 

Business Turkmenistan, 2022. április 8. 

Az EBESZ fontolóra veszi Közép-Ázsia szárazföldi kereskedelmi elosztópontjainak bevonását a 

Kaszpi-tenger térségi „zöld” kikötők és összeköttetések fejlesztésére irányuló projektbe. A 

Kaszpi-tenger térségének zöld kikötőinek fejlesztésének elősegítése elnevezésű projekt egy 

2019-ben indult 2,5 millió euró összköltségű tervezet. A projekt résztvevői Türkmenisztán, 

Azerbajdzsán és Kazahsztán. A projekt jelenlegi szakaszában a bakui, az aktaui és a 

Türkmenbashi tengeri kikötőinek automatizálási és digitalizálási folyamatainak ütemtervének 

elkészítését végzik. 

Forrás: ОБСЕ планирует расширить транспортный проект в Каспийском регионе 

Üzbegisztán-Olaszország: a mezőgazdasági együttműködési menetrend 

kérdéseiről egyeztettek 

UzDaily, 2022. április 8. 

Jamshid Kodjaev üzbég mezőgazdasági miniszter az Agostino Pinnel, Olaszország üzbegisztáni 

nagykövetével folytatott tárgyalásokat, amelyen szóba került a két ország mezőgazdasági 

együttműködésének jelenlegi helyzete. Pinn felhívta a figyelmet a két ország közötti 

mezőgazdasági együttműködés fejlődésének dinamikájára, a kormányzati szervek közötti 

együttműködésre, valamint az olasz magánszektor nagy érdeklődésére az üzbég piacok iránt. 

A miniszter elmondta, hogy Olaszország további tárgyalásokat folytat Taskenttel olajbogyó-

ültetvények létrehozásáról és gyümölcsfacsemeték Üzbegisztánba történő exportjáról, 

valamint a sáfránytermesztéssel kapcsolatos közös projektjéről. A megbeszélésen megvitatták 

az üzbég Mezőgazdasági Kutatási Tanács, az üzbég Mezőgazdasági Tudás- és Innovációs 

Központ és a Milánói Egyetem együttműködése között felmerült kérdéseket is. 

Forrás: Узбекистан–Италия: вопросы агроповестки сотрудничества 

  

https://business.com.tm/ru/post/8469/obse-planiruet-rasshirit-transportnyi-proekt-v-kaspiiskom-regione
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68163
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Szingapúr vezető vállalatai érdeklődnek az üzbég régiókkal való 

együttműködés iránt 

Dunyo, 2022.április 8. 

„Egy modern város fejlesztése korszerű infrastruktúrával” címen Üzbegisztán nagykövetsége 

és a Szingapúri Üzleti Szövetség online webináriumot szervezett. Az eseményen részt vett a 

Szingapúri Üzleti Szövetség Közel-Kelet, Közép- és Dél-Ázsia osztályának igazgatója, Su Wee-

Cey valamint a szövetség 80 vállalatának vezetője. A webináriumon Su Wee-Cey beszédében 

hangsúlyozta, hogy Üzbegisztán az infrastruktúra terén nagy befektetési potenciáljával, 

valamint a meglévő ipari lehetőségeivel Szingapúr számára jelentős érdeklődést mutat a 

befektetések, a kereskedelmi és gazdasági együttműködések fejlesztésében. Az igazgató 

megjegyezte, hogy Szingapúr és Üzbegisztán kapcsolata egy érdekes fejlődési szakasz 

küszöbén áll, köszönhetően Üzbegisztán bel- és regionális politikájának. Üzbegisztán 

szingapúri nagykövete, Kakhramon Sakhirov elmondta, hogy több ország, például Szingapúr, 

Kína és Dél-Korea is hatékonyan alkalmazta az urbanizáció jelenségét a fejlődés motorjaként, 

s ezen példákból országa is szívesen tanulna. A rendezvény eredményeként megállapodás 

született további találkozók és tapasztalatcserék lebonyolításáról. 

Forrás: Ведущие компании Сингапура заинтересованы в сотрудничестве с регионами 

Узбекистана 

A gyapotipari szankciók eltörlésével Üzbegisztán vezető pozícióiba kerülhet 

SNG Today, 2022. április 8. 

A globális vállalatok véget vetettek az üzbég gyapotvásárlás bojkottjának, így 2022-től több 

márka is jelen lehet Üzbegisztán gyapotpiacán. A gyapotbojkottban 331 márka és kereskedő 

vett részt, köztük olyan világmárkák, mint a Nike, az Adidas és a H&M. A bojkottra vonatkozó 

döntés annak volt köszönhető, hogy korábban az üzbég kormányt azzal vádolták, hogy 

kényszermunkát alkalmaz a gyapot betakarításakor. Emellett a Cotton Campaign nemzetközi 

gyapotkoalíció és más szervezetek képviselői is monitorozták ezt a szektort annak érdekében, 

hogy meghatározzák a kényszer- és gyermekmunka helyzetét az országban. A külföldi cégek 

nem elfogadható és kényszerű munkavégzés miatt felfüggesztették a pamut vásárlását 

Üzbegisztánból, amit ez év elején felülvizsgáltak és megszüntettek. Így, az Uztekstilprom 

képviselői már több céggel is megkezdhették az előzetes tárgyalásokat, ami azt jelenti, hogy 

hamarosan külföldi befektetések érkezhetnek a közép-ázsiai országba. 

Forrás: Снятие хлопковых санкций выведет Узбекистан на лидирующие позиции 

производителей 

  

https://dunyo.info/ru/site/inner/vedushtie_kompanii_singapura_zainteresovani_v_sotrudnichestve_s_regionami_uzbekistana-7iF?fbclid=IwAR1O9xL0OqF2DiS-Iae1G5Z8pLKI1EEEGu6AUFYM_P_9QQptzQ-wf1JWC5k
https://dunyo.info/ru/site/inner/vedushtie_kompanii_singapura_zainteresovani_v_sotrudnichestve_s_regionami_uzbekistana-7iF?fbclid=IwAR1O9xL0OqF2DiS-Iae1G5Z8pLKI1EEEGu6AUFYM_P_9QQptzQ-wf1JWC5k
https://sng.today/tashkent/22345-snjatie-hlopkovyh-sankcij-vyvedet-uzbekistan-na-lidirujuschie-pozicii-proizvoditelej.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sng.today/tashkent/22345-snjatie-hlopkovyh-sankcij-vyvedet-uzbekistan-na-lidirujuschie-pozicii-proizvoditelej.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Tádzsikisztán gazdasága gyors növekedést mutatott 

Central Asia News, 2022. április 8. 

Zavki Zavkizoda, Tádzsikisztán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi minisztere nyitotta meg a 

tádzsik Közgazdászok Napjának ünnepélyes ülését. Megnyitóbeszédében Zavkizoda 

hangsúlyozta, hogy Tádzsikisztán gazdasági terén lenyűgöző eredményeket ért el. Kiemelte, 

hogy az elmúlt 20 évben a tádzsik nemzetgazdaság növekedése megközelítőleg évi 7,5% volt. 

A GDP 19 év alatt (2002-2021 között) 272,3 millió dollárról 7,92 milliárd dollárra nőtt. A tavalyi 

évben pedig az országban 9,2%-os volt a gazdasági növekedés. Ez volt a legmagasabb 

gazdasági növekedés Tádzsikisztánban az elmúlt tizenhét év során, amit számos nemzetközi 

pénzügyi intézmény is megerősített, zárta gondolatait az osztályvezető. 

Forrás: Экономика Таджикистана продемонстрировала стремительный рост 

Kínai cég napelemfarmot épít Kirgizisztánban 

Atavatan Türkmensitan, 2022. április 9. 

Biskekben, a Kirgiz Köztársaság energiaágazatának átalakítása elnevezésű fórumon 

ünnepélyes keretek között írták azt a megállapodást, amely a kirgizisztáni Isszik Kul régióban 

egy napelemfarm megépítéséről szól. A dokumentumot Doskul Bekmurzaev, a kirgiz 

Energiaügyi Minisztérium vezetője, Danijar Amangeldiev, a kirgiz Gazdasági Kereskedelmi 

Minisztérium vezetője, a China Power International Development Limited energiakonzorcium 

képviselői írták alá. A létesítmény teljesítménye 1000 MW lesz. A fórum során egy másik 

egyezmény aláírására is sor került az EcoEner céggel, amely egy 260 megawatt teljesítményű 

vízerőmű megépítéséről szól. 

Forrás: Китайская компания построит в Киргизии солнечную электростанцию 

A Grúzia és Türkmenisztán közötti kereskedelmi forgalom jelentősen nőtt az 

év során 

Turkmenistan Sehodnja, 2022. április 9. 

A Grúzia és Türkmenisztán közötti kereskedelmi forgalom 2022. január-februárban 29 millió 

dollárt tett ki, ami 55,9 %-kal haladja meg 2021 azonos időszakát (18,6 millió dollár), erről 

számolt be a Grúz Nemzeti Statisztikai Hivatal. Ebben az időszakban a Türkmenisztánba 

irányuló grúz import 28,2 millió dollárt tett ki, ami 65,8 %-kal több, mint a 2021. január-

februárban volt. Grúzia három legfontosabb külkereskedelmi partnere ebben 2022 elején 

Törökország (354,3 millió dollár), Oroszország (274,6 millió dollár) és Azerbajdzsán (248,8 

millió dollár) volt. Türkmenisztán 2022. január-februárban a 21. helyen áll Grúzia kereskedelmi 

partnerei között. Ezen kívül a Grúzia külkereskedelmi forgalma (a be nem jelentett 

kereskedelem nélkül) 2022. január-februárban 2,5 milliárd dollárt tett ki, ami 49,2 %-kal 

haladja meg 2021 azonos időszakát. 

Forrás: Товарооборот между Грузией и Туркменистаном значительно вырос за год 

Kazahsztán kormánya befektetői csoportot hozott létre a következő 5 évre 

https://centralasia.news/14610-jekonomika-tadzhikistana-prodemonstrirovala-stremitelnyj-rost.html
https://www.atavatan-turkmenistan.com/ru/186405/
https://tdh.gov.tm/ru/post/30956/tovarooborot-mezhdu-gruziej-i-turkmenistanom-znachitelno-vyros-za-god
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RItmeurasia, 2022. április 9. 

A kazah kormány egységes befektetési projektcsoportot alakított ki Kazahsztánban. Ez 

magában foglalja a hazai és külföldi befektetők szervezeteinek projektjeit is. A külföldi 

befektetők között jelenleg Kanada, Spanyolország, Dánia és Kína szerepel, akik szívesen 

invesztálnának az országba. 239,5 milliárd tenge értékben a projektek legnagyobbika a 

Kokshetau városában található hőerőmű építése lesz. Az Akmola régióban található 

aranyércfeldolgozó komplexum megépítése szintén meg fogja haladni a 207,5 milliárd tengét. 

Emellett a befektetési projektek között még szerepel szélerőművek, baromfitelepek, 

sertéstelepek és takarmánygyárak létrehozása is. A kormány által jóváhagyott munkacsoport 

több mint 30 ország 761 befektető projektjét foglalja magában. A befektetési munkacsoport 

terveinek megvalósításával több mint 108 ezer új munkahely jöhet létre Kazahsztánban. 

Forrás: Правительством Казахстана на ближайшее 5-лет сформирован пул 

инвестиционных 

Baku és Taskent munkacsoportot hozott létre a vasúti forgalom növelésére 

N. Abbasova, Interfax Azerbaijan, 2022. április 11. 

Taskent adott otthont az azeri és üzbég vasutak vezetői találkozójának. A megbeszélés 

eredményeként megállapodás született egy munkacsoport felállításáról a forgalom 

növelésére, valamint a kétoldalú kérdések megoldására. Az Azerbaijan Railways CJSC 

tájékoztatása szerint a felek abban is megállapodtak, hogy a munkacsoport következő ülését 

április végén Bakuban tartják. A jelenlegi megbeszélésen a részvevők megállapodtak az Ázsia-

Csendes-óceán – Kína – Kirgizisztán – Üzbegisztán – Türkmenisztán – Azerbajdzsán – Grúzia – 

Törökország – Európa nemzetközi multimodális útvonal fejlesztéséről és szóba került a két 

ország vasúti osztályai közötti műszaki és technológiai segítségnyújtás kérdése is. A találkozó 

résztvevői hangsúlyozták a nemzetközi és multimodális közlekedési folyosók interakciójának 

folytatását, a teherforgalom élénkítését, a konténervonatok sebességének a felgyorsítását és 

a kombinált teherforgalom megszervezését. 

Forrás: Баку и Ташкент создали рабгруппу для увеличения объема железнодорожных 

перевозок 

A Világbank előrejelzése szerint Azerbajdzsán GDP-jének növekedése 2022-

ben 2,7% lesz 

R. Kerimov, Interfax Azerbaijan, 2022. április 11. 

Azerbajdzsán GDP-je 2,7%-kal fog növekedni 2022-ben, jelentette ki a Világbank európai és 

közép-ázsiai régióra vonatkozó gazdasági áttekintésében. Úgy vélik, hogy 2023-ban 

Azerbajdzsán gazdasági növekedési üteme 2,2%-ra lassul majd, 2024-ben pedig 2,3%-ra 

gyorsul. A fogyasztói árindex előrejelzése várhatóan a következőképp alakul majd: 9% (2022), 

6,6% (2023), 6% (2024). 2021-ben Azerbajdzsán GDP növekedése 5,6%, az átlagos éves infláció 

pedig 6,7% volt. 

Forrás: Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2022 году на 2,7% 

https://www.ritmeurasia.org/news--2022-04-09--pravitelstvom-kazahstana-na-blizhajshee-5-letie-sformirovan-pul-investicionnyh-proektov-59352
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-04-09--pravitelstvom-kazahstana-na-blizhajshee-5-letie-sformirovan-pul-investicionnyh-proektov-59352
http://interfax.az/view/864251
http://interfax.az/view/864251
http://interfax.az/view/864235
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Az SCO tagországok tudományos és műszaki szférájának képviselőinek 

rendszeres találkozójára került sor Taskentben 

SNG Today, 2022. április 11. 

Üzbegisztán fővárosa adott otthont a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tudományos 

vezetőinek 6. találkozójának, amelyen minden tagország tudományos és innovációs 

minisztériuma képviseltette magát. Az ülés során Üzbegisztán kezdeményezte, hogy a 

szervezet működjön együtt az „Innovációk az Aral-tó térségében” program kidolgozásában, 

amelynek célja, hogy az Aral-tó övezetének ökológiai katasztrófa által sújtotta területek 

regenerálása. Ezen kívül a közép-ázsiai ország Innovatív Fejlesztési Minisztériumának vezetője 

javaslatot tett egy digitális platform létrehozására az SCO-tagállamok Növényvilága Projekt 

néven, amely képes felismerni az SCO-országok területén előforduló összes veszélyeztetett és 

ritka növényfajtát. A találkozó során javaslatok hangzottak el a „Zöld Energia” elnevezésű 

tudományos program kidolgozására a légkör CO2-szintjének növekedése miatti 

éghajlatváltozás leküzdésére. 

Forrás: В Ташкенте прошло очередное совещание представителей научно-технической 

сферы стран-членов ШОС 

Kazahsztán aktiválja a teherszállítást a Kaszpi-tengeren átívelő útvonalon 

Serikbol Koshmaganbetov, Kazinform, 2022. április 12. 

A Grúzia, Azerbajdzsán, Törökország és Kazahsztán közötti Middle Corridor vegyesvállalat 

jelenleg kialakítás alatt van, és valószínűleg 2023 elején vagy közepén kezdi el tevékenységét 

hivatalosan. Ezt Gaidar Abdykarimov, a Kaszpi-tengeren átnyúló Nemzetközi Közlekedési 

Útvonal Szövetségének (TITR) főtitkára nyilatkozta. Szerinte egy ilyen közös vállalkozás 

hozzáadott értéket jelent a Középső Folyosóhoz, mivel megkönnyíti az átrakodási 

folyamatokat, és gördülékenyebbé teszi a különböző országokon és utakon való áthaladást. 

Korábban, négy ország – Grúzia, Azerbajdzsán, Törökország és Kazahsztán – négyoldalú 

nyilatkozatot írt alá a Kaszpi-tengeren átnyúló nemzetközi közlekedési folyosó fejlesztéséről, 

amelynek célja a folyosó mentén elhelyezkedő országok együttműködésének erősítése és 

tranzitpotenciáljának növelése. A nyilatkozat hangsúlyozza az útvonal mentén található 

országok közötti együttműködés és az infrastruktúra-fejlesztési beruházások fontosságát a 

Kaszpi-tengeren átnyúló közlekedési folyosó nemzetközi közlekedési rendszerbe való 

integrálása érdekében. Az előzetes tervek szerint az egyik prioritás a Baku-Tbiliszi-Kars 

vasútvonal lesz. 

Forrás: Казахстан активизирует грузоперевозки через транскаспийский маршрут 

  

https://sng.today/tashkent/22379-v-tashkente-proshlo-ocherednoe-soveschanie-predstavitelej-nauchno-tehnicheskoj-sfery-stran-chlenov-shos.html
https://sng.today/tashkent/22379-v-tashkente-proshlo-ocherednoe-soveschanie-predstavitelej-nauchno-tehnicheskoj-sfery-stran-chlenov-shos.html
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-aktiviziruet-gruzoperevozki-cherez-transkaspiyskiy-marshrut_a3921705
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Üzbegisztán elnöke telefonon egyeztetett Magyarország miniszterelnökével 

közös projektek megvalósításáról 

Dunyo, 2022. április 14. 

Telefonbeszélgetésre került sor Shavkat Mirzijоjev üzbég és Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök között. A beszélgetés az üzbég elnök gratulált magyar kollégájának a 

választásokon való győzelméhez, illetve köszöntötte Orbán Viktort a két ország közötti 

diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából. A beszélgetés során a két miniszterelnök 

kiemelt figyelmet fordított a gyógyszeripari, mezőgazdasági, állattenyésztési és építőanyag-

ipari együttműködési projektek gyakorlati megvalósítására, valamint a banki és pénzügyi 

szektorban megvalósuló együttműködések bővítésére. 

Forrás: Президент Узбекистана обсудил по телефону с Премьер-министром Венгрии ход 
реализации совместных проектов  

https://dunyo.info/ru/site/inner/prezident_uzbekistana_obsudil_po_telefonu_s_premyer-ministrom_vengrii_hod_realizatsii_sovmestnih_proektov-v2M?fbclid=IwAR03k9TPxB6AAqewnv2-0sdQNT3ZXjQGiMoB0TPBf9PNZ2UkEt0Pop3HsHI
https://dunyo.info/ru/site/inner/prezident_uzbekistana_obsudil_po_telefonu_s_premyer-ministrom_vengrii_hod_realizatsii_sovmestnih_proektov-v2M?fbclid=IwAR03k9TPxB6AAqewnv2-0sdQNT3ZXjQGiMoB0TPBf9PNZ2UkEt0Pop3HsHI
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