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Fokozódik a magyar-török együttműködés 

A magyar-török kapcsolatok dinamikusan fejlődtek az elmúlt időszakban, mind a gazdasági, 
mind a stratégiai vonatkozásokat tekintve. A két ország jelentősen fokozta az egymással való 
kereskedelmét, és Magyarország többször is kinyilvánította, hogy számára Törökország ki-
emelt fontosságú partner. Ezt híven tükrözik azok a befektetések és együttműködések, ame-
lyeknek az utóbbi időben lehettünk tanúi, de az sem elhanyagolható tény, hogy egyre gyako-
ribbak az államfői és miniszteri szintű vizitek, melyeken rendkívül fontos döntések és meg-
egyezések születnek. Ha csak a gazdaságra tekintünk, akkor láthatjuk, hogy Törökország a világ 
egyik leggyorsabban növekvő országa, és jó eséllyel néhány éven belül a legnagyobb piacgaz-
daságok egyike lesz, ami miatt érdemes lehet kihasználnunk a benne rejlő lehetőségeket. Tö-
rökország gazdasága 11%-kal nőtt 2021-ben, ami a leggyorsabb növekedési ütem a G20-orszá-
gok között. A londoni székhelyű Standard Chartered multinacionális banki és pénzügyi szolgál-
tató cég jóslata szerint Törökország 2030-ra a világ ötödik legnagyobb gazdaságává válik. A 
PwC gazdasági tanácsadó vállalat elemzésében pedig azt olvashatjuk, hogy Törökország gaz-
dasága 2030-ra felülmúlja Olaszországét, és a hét legnagyobb feltörekvő piacgazdaságok 
egyike lesz. 

A gazdaság mellett Törökország az energiabiztonságot és az illegális migráció elleni küzdelmet 
tekintve is megkerülhetetlen tényező, amiért a törökökkel való együttműködés számunkra 
jelentős nyereséggel járhat. A magyar-török kereskedelmi forgalom rekordot döntött tavaly, 
és a 4 milliárd dolláros kereskedelmi forgalom 15%-os növekedést jelentett a 2020-as évhez 
képest. A Törökországba irányuló magyar export tavaly 2,5 milliárd dollárt tett ki, ez pedig 
21%-os növekedést jelent. 

Ami a két ország közötti kulturális relációkat illeti, a diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. 
évfordulója alkalmából 2024-ben egy közös kulturális év megrendezésével fognak 
megemlékezni, de sok más projekt is a magyar-török kulturális összeköttetéseket hivatott 
erősíteni. Példának okán 2014 óta működik az Isztambuli Magyar Kulturális Intézet, míg 
Budapesten a hasonló funkciót betöltő Yunus Emre Intézet. Mindkét intézmény elhivatottan 
dolgozik egymás kultúrájának megismertetésén. 

Friss fejlemény, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2022. április 19-én a török 
fővárosba utazott, hogy meglátogassa egy új nagykövetség leendő háromezer négyzetméteres 
építési területét, a Törökországgal való kapcsolatok erősítésének jegyében. Szijjártó Péter kint 
tartózkodása alatt többek között török kollégájával, Mevlüt Çavuşoğlu-val is tárgyalt a török 
fővárosban, Ankarában, majd a találkozót követően közös sajtótájékoztatót tartottak.  

A külügyminiszter elmondta, hogy a magyar külpolitika számára mindig is kiemelt szempont 
volt a Magyarország és Törökország közötti együttműködés, és ez tovább fog fejlődni a 
jövőben. Szijjártó azt is elmondta, hogy szerinte a kormányon lévő pártok nagy választási 
győzelme egyértelmű garancia arra, hogy Törökország a jövőben is előkelő helyet fog elfoglalni 
Magyarország külpolitikájában. A magyar külügyminiszter beszéde során elhangzottakból 
három rendkívül fontos témát emelhetünk ki: 

1. A török kollégájával, Mevlüt Çavuşoğlu-val tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy 

az ukrajnai háború okozta gazdasági és biztonsági kihívások rávilágítottak a stratégiai 

partnerség továbbfejlesztésének fontosságára. Magyarország nagyra értékeli Törökor-

szág szerepét a felek közötti közvetítésben és a béketárgyalások előmozdításában.  

https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview#1
https://www.dailysabah.com/economy/2019/01/09/turkey-to-become-5th-largest-economy-in-the-world-by-2030-standard-chartered-predicts
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf&ved=2ahUKEwiCx8jH1cvvAhXQvosKHR1sBDkQFjAMegQIGhAC&usg=AOvVaw2xDXkimtvNBZEvRzYKqxSc
https://www.facebook.com/100047499063575/posts/520156292911002/
https://www.google.com/amp/s/www.dailysabah.com/politics/diplomacy/turkey-hungary-cooperation-to-grow-further-in-2021-hungarian-envoy/amp
https://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-macaristan-disisleri-ve-dis-ticaret-bakani-peter-szijjarto-ile-gorusmesi--19-nisan-2022.en.mfa
https://abouthungary.hu/news-in-brief/fm-hungary-turkey-cooperation-key-focus-of-foreign-policy
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2. A miniszter arra figyelmeztetett, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet további támadá-

sokat tervez Európában, ami okán a határvédelem és az illegális migráció elleni fellépés 

jelentősége felértékelődik. „Nem engedünk be illegális migránsokat Magyarországra, 

és ebben Törökországnak is kulcsszerepe van” – mondta, és felszólította az EU-t, hogy 

a Törökországgal való „alkudozás” helyett fizesse ki a teljes összeget, amit Ankarának 

ígért az illegális bevándorlók távoltartásáért.  

3. Arra is kitért, hogy Törökország a földgázszállítás fontos csomópontjává vált. Megerő-

sítette, hogy a hazánknak történő oroszországi energiaszállítás a szerződésben rögzí-

tett menetrend szerint folyik, és ebben kiemelt szerepe van Törökországnak is, ugyanis 

a szóban forgó útvonalon napi tízmillió köbméter földgáz érkezik.  

Çavuşoğlu pedig Törökország és Magyarország „mély barátságáról és stratégiai 
partnerségéről” beszélt, hozzátéve, hogy a bilaterális kapcsolatok minden területen fejlődnek, 
és elismerően nyilatkozott arról, hogy Magyarország tevékeny támogatója Törökország EU-
csatlakozási folyamatának. 

Fontos fejlemény, hogy Çavuşoğlu és Szijjártó letette Magyarország új ankarai 
nagykövetségének alapkövét. „Kezdődik az új, 3000 négyzetméteres nagykövetségi épület 
építése Ankarában” – jelentette be Szijjártó Péter Facebook-oldalán, ahol egy fotót is 
megosztott az építkezésről. Azt is közölte, hogy az épületet várhatóan a 2023-as év közepén 
fogják átadni. A magyar külügyminiszter továbbá megjegyezte, hogy amióta a tárca élére 
került, Magyarország megduplázta a Törökországban szolgálatot teljesítő diplomatái számát, 
és ennek további növelését irányozta elő. 

További fontos bejelentéseket is tett a magyar külgazdasági és külügyminiszter 
Törökországban: 

• „Budapest és Ankara a még szorosabb együttműködés érdekében operatív munkacso-

portot hozott létre a kereskedelmi és a gazdasági együttműködés fokozására. 

• A háború miatt a kamionos teherforgalom most még inkább felértékelődött, ezért 50 

török vámtiszt dolgozik a török kamionosok által leginkább használt határátkelő pon-

tokon a magyar-román, illetve a magyar-szerb határszakaszokon. 

• Ugyancsak a háború okozta helyzetben a kelet-nyugati vasúti szállítások részben elle-

hetetlenültek, részben pedig rendkívüli kihívásokkal néznek szembe, így török-bolgár-

szerb-magyar együttműködés keretében a közlekedésért felelős miniszterek vasúti 

munkacsoportot hoznak létre. 

• Elősegítendő a török befektetéseket, a kormány 14 milliárd forintos támogatásban ré-

szesíti a török Sisecam nagyvállalat kaposvári beruházását, amely mintegy 100 milliárd 

forintos fejlesztés keretében 320 új munkahelyet hozz létre Somogy megyében. 

• Ezzel párhuzamosan a magyar Medicor vállalat kormányzati támogatással orvosi be-

rendezéseket gyártó üzemet épít Törökországban. 

• Végül pedig kormányzati program keretében segítjük a magyar vállalatok török piacra 

való belépését az erőművek építése, a vízgazdálkodás és nyomdaipar területén, ami 

mellett a magyar Eximbank 105 millió eurós hitelkerettel kész támogatni a további ma-

gyar-török vállalatközi együttműködéseket.” 

https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/519920879601210
https://www.facebook.com/100047499063575/posts/520156292911002/
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Ahogy láthattuk, egyre intenzívebb magyar-török kooperációról számolhatunk be, mely 
viszony garantáltan tovább fog erősödni a közeljövőben. Együttműködésünk olyan 
területeket érint, mint a kereskedelem, a befektetések, a védelempolitika és az 
energiabiztonság, de a kulturális relációkat sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az 
Ankarában 2023 közepére elkészülő csaknem háromezer négyzetméteres nagykövetségi 
épület is a különleges kapcsolatot tükrözi. Jól megfigyelhető, hogy a kihívások csak tovább 
fokozzák a kialakult szoros viszonyt. Az orosz-ukrán háborút követően megjelenő 
biztonsági problémák ráébresztették a magyar és a török felet arra, hogy létfontosságú a 
stratégiai partnerség fejlesztése, és mindkét ország vezetése leszögezte, hogy a konfliktus 
békés rendezésében érdekeltek. Törökország ennek elérése érdekében aktív szerepet 
vállal, amit a magyar kormány is támogat. 

Az elemzést készítette: Tárik Meszár 
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Kelet-Ázsia 

Xi Jinping beszédet mondott a 2022-es Boao Fórumon 

Xu Wei, China Daily, 2022. április 22. 

Xi Jinping, kínai elnök globális biztonsági kezdeményezést tett javaslatot csütörtökön, és 

felszólította a nemzetközi közösséget, hogy utasítsa el a hidegháborús mentalitást, ne essen 

az egyoldalúság csapdájába, és mondjon nemet a csoportpolitikára, valamint a tömbösödésre. 

A 2022-es Boao Forum for Asia éves konferencia nyitóünnepségén virtuálisan megtartott 

beszédében Xi hangsúlyozta a közös, átfogó, együttműködő és fenntartható biztonság 

víziójának fontosságát, tiszteletben tartva minden ország szuverenitását, területi integritását, 

és a belügyekbe való be nem avatkozást. A fórumon idén olyan vezetők vettek részt, mint Isaac 

Herzog izraeli elnök, Rodrigo Duterte fülöp-szigeteki elnök és Kristalina Georgieva, a 

Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója. 

Forrás: Xi proposes Global Security Initiative 

Észak- és Dél-Korea vezetői üzenetet váltottak 

Xinhua, 2022. április 22. 

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vezetője, Kim Dzsongun személyesen küldött levelet 

Moon Jae-in koreai köztársasági elnöknek a Koreai Központi Hírügynökség jelentése szerint. 

Moon levelében kifejezte, hogy nyugdíjba vonulása után is hajlandó az észak-déli 

újraegyesítésen dolgozni. Válaszában Kim nagyra értékelte Moon fáradalmait és erőfeszítéseit, 

amelyeket hivatali ideje utolsó napjáig a nemzet nagy ügyéért tett, és kijelentette, hogy a 

Korea-közi kapcsolatok a nemzet kívánságai és elvárásai szerint javulnak és fejlődnek. A két 

vezető közötti személyes levélváltás "mély bizalmuk kifejezése", tette hozzá a jelentés. Kim és 

Moon 2018-ban háromszor találkozott a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében. Ugyanezen 

év szeptember 19-én a két vezető Phenjanban megállapodást írt alá, amely együttműködést 

fogalmazott meg számos területtel kapcsolatban. 

Forrás: Leaders of ROK, DPRK exchange letters 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/22/WS6261ebf5a310fd2b29e58852.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/22/WS626202b7a310fd2b29e58908.html
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Új atomenergia-projekteknek adott Kína zöld utat  

Zheng Xin, China Daily, 2022. április 22. 

Kínában hat reaktor indítását engedélyezték három városban a tiszta energiára való átállás 

támogatása érdekében. Az ország zöld energiára való átállása során, az atomenergia 

kulcsfontosságú lesz Kína számára, hogy 2030-ra elérje szén-dioxid kibocsátás csúcsát. Az 

évekig tartó előkészületek, átfogó értékelés és felülvizsgálat után jóváhagyták a nemzeti 

tervekben meghatározott új atomerőművi blokkok projektjeit zhejiang tartományi lévő 

Sanmenben, Haiyangban és Lufengben amelyek Shandong, illetve Guangdong 

tartományokban helyezkednek el. Ez az első alkalom, hogy Kína 2008 óta egyszerre hat blokkot 

hagyott jóvá, ami jól mutatja a kormány eltökéltségét az atomenergia folyamatos, biztonsági 

szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése mellett. Luo Zuoxian, a Sinopec Gazdasági és 

Fejlesztési Kutatóintézet kutatási vezetője elmondta, hogy az atomenergia a tiszta szén- és 

gázenergiával együtt kulcsfontosságú szerepet fog játszani Kína új energiarendszerének 

stabilitásában és konzisztens módon való működésében. 

Forrás: China gives green light to new nuclear power projects 

Négy ok, amiért a kínai gazdaság nem igazolja a kárörvendőket 

Xinhua, 2021. április 22. 

Miközben számos nyugati médium arról ír, hogy Kína zéró Covid-politikája milyen „nagy 

csapást mért” a gazdaságra, figyelmen kívül hagyják annak egyik legfontosabb jellemzőjét, 

annak ellenálló képességét. Természetesen minden járványellenes intézkedésnek ára van, és 

rövid távú növekedést visszafogó nyomás nehezedik a kínai gazdaságra. De kár lenne azt hinni, 

hogy ez megbénítja a világ második legnagyobb gazdaságának növekedését. Először is, Kína 

gondosan figyelemmel kíséri a járványellenes intézkedések időtartamát és hatályát, és 

lakosságának túlnyomó többsége továbbra is normális életet él a járvány okozta 

nehézségektől mentesen. Másodszor, a vártnál magasabb növekedést produkált az első 

negyedévben a kínai gazdaság. Harmadszor, Kína már számos támogató politikát vezetett be 

a Covid-19 újjáéledésének következményei ellen. Negyedszer pedig, Kína arról ismert, hogy 

kiterjedt politikai eszköztárral rendelkezik a gazdaság élénkítésére. 

Forrás: Four reasons why China's economy will disappoint naysayers, again 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/22/WS6262040ea310fd2b29e58919.html
https://english.news.cn/20220422/18c75cc26f644e6f90fb40fc1c059668/c.html
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Japán kiegészítő költségvetést készít elő 

Japan Today, 2022. április 22. 

A japán kormánykoalíció csütörtökön megállapodott abban, hogy több mint 2,5 ezer milliárd 

jen összegű (20 milliárd dollár) kiegészítő költségvetéssel egészítik ki a 2022-es költségvetést, 

hogy tompítsák az ukrajnai orosz invázió következtében megugró energia- és élelmiszerárak 

hatását. Fumio Kishida miniszterelnök várhatóan utasítja a tisztviselőket, hogy kezdjék meg az 

ebben a hónapban kezdődő költségvetési év kiegészítő költségvetésének előkészítését, és már 

kedden nyilvánosságra is hozhatják a rendkívüli gazdasági csomag részleteit. A tervezett 

csomag célja, hogy kezelje az emelkedő árak háztartásokra gyakorolt negatív hatásai miatti 

növekvő aggodalmat. Kishida álláspontja szerint a már elfogadott, 2022-es költségvetési terv 

tartalékalapjainak felhasználása elegendő lenne a segélyezési intézkedések finanszírozására. 

Forrás: Japan to craft extra ¥2.5 tril budget, aiming to ease pain of rising prices 

Yoon Suk-yeol chippolitikája 

Son Ji-hyoung, The Korea Herald, 2022. április 21. 

A Yoon Suk-yeol újonnan megválasztott dél-koreai elnök válaszút előtt áll abban a tekintetben, 

hogy miként fogjál alakítania hazai chipipar támogató politikát, a globális chipverseny 

erősödésének közepette. Yoon ígéretet tett a chipipar támogatására, mivel a világ többi 

országai is stratégiai eszközként tekint rá. Az ígéret szerint több állami támogatást nyújt majd 

a chipgyárak bővítéséhez, ésszerűsíti a szabályozási folyamatokat a magánszektor 

chipberuházásaihoz, bővíti a főiskolai programokat a tehetséggondozás érdekében, és erősíti 

a szakértők toborzását. 

Forrás: Yoon agonizes over tech policy as chip arms race intensifies 

  

https://japantoday.com/category/politics/japan-to-craft-extra-budget-aiming-to-ease-pain-of-rising-prices
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220421000742&np=1&mp=1
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Dél-Ázsia 

India a leggyorsabban növekvő nagy gazdaság: Nézzük, hogy az USA, Kína és 

mások hol állnak! 

India Today Web Desk, India Today, 2022. április 21. 

India a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2022-es pénzügyi évre vonatkozó bruttó hazai termék 

(GDP) növekedési előrejelzése szerint a világ leggyorsabban növekvő nagy gazdasága. Habár 

az IMF 2022-re „meglehetősen robusztus”, 8,2 százalékos növekedést prognosztizál Indiának, 

az éves világgazdasági jelentésében 0,8 százalékponttal csökkentette India 2022-re vonatkozó 

növekedési előrejelzését a tavalyi év azonos időszakára vonatkozó korábbi előrejelzéséhez 

képest. Kína, amely 2021-ben 8,1 százalékos növekedést regisztrált, az IMF jelentése szerint 

2022-ben 4,4 százalékkal, 2023-ban pedig 5,1 százalékkal fog növekedni. Az Egyesült 

Államokban a becslések szerint 2022-ben 3,7 százalékos lesz a növekedés, szemben a 2021-es 

5,7 százalékkal. A 2023-ra vonatkozó előrejelzését 2,3 százalékra rontották az IMF jelentése 

szerint. Az IMF Németország esetében 2,1 százalékos, Japán esetében 3,3 százalékos, az 

Egyesült Királyság esetében pedig 3,7 százalékos GDP-növekedést jelzett előre. 

Forrás: India is fastest growing major economy: Check where US, China, others stand 

A miniszterelnök közölte Ilhan Omarral, hogy Pakisztán szeretné tovább 

mélyíteni a bilaterális együttműködést az USA-val 

Staff Report, Pakistan Today, 2021. április 20. 

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök szerdán közölte Ilhan Abdullah Omar muzulmán 

vallású amerikai kongresszusi képviselővel, hogy Pakisztán nagyra értékeli az Egyesült 

Államokkal régóta fennálló kapcsolatát, és tovább kívánja mélyíteni a kölcsönös tiszteletre, 

bizalomra és egyenlőségre épülő kétoldalú együttműködést. A képviselőnő négynapos 

látogatáson tartózkodik Pakisztánban, ahol az iszlámábádi politikai vezetéssel folytatott 

megbeszéléseken kívül Lahorba, valamint Azad Dzsammu-ba és Kasmírba is ellátogat, hogy 

jobban megismerje Pakisztán kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági potenciálját. A 

miniszterelnök kiemelte, hogy a két ország közötti konstruktív együttműködés hozzájárulhat 

a béke, a biztonság és a fejlődés előmozdításához a régióban. Dr. Arif Alvi at Aiwan-e-Sadr 

pakisztáni elnök pedig az amerikai vendég számára kihangsúlyozta, hogy az informatika a 

legfontosabb befektetési ágazat, egyúttal sürgette az amerikai üzletembereket, hogy 

fektessenek be ebbe az iparágba. 

Forrás: Pakistan wants to further deepen bilateral cooperation with US: PM tells Ilhan Omar 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/india-gdp-fastest-growing-major-economy-check-where-us-china-others-stand-1940094-2022-04-21
https://www.pakistantoday.com.pk/2022/04/20/congresswoman-ilhan-omar-meets-pm-imran-khan-president-alvi/
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Az indiai fuvarozók úgy tűnik, hogy kilábalnak a Covid-korszakból 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. április 21. 

Az indiai Covid-19 korlátozások enyhülésével a légitársaságoknál a foglalások új lendületet 

vettek, így a polgári légiközlekedési ágazat végre a fellendülés jeleit mutatja. Az IndiGo, az 

ország legnagyobb légitársasága, most kétéves befagyasztás után új pilótanövendékeket vesz 

fel, mivel célja, hogy újraindítsa a járatokat különböző célállomásokra, amelyeket a járvány 

idején felfüggesztettek. A rivális Air India a napokban bejelentette, hogy jövő év április 1-jéig 

fokozatosan visszaállítja az alkalmazottak fizetését a járvány előtti szintre. Eközben az 

EaseMyTrip és a Cleartrip online utazásfoglalási platformok arról számoltak be, hogy a Covid-

19 korlátozások enyhítésével nőtt a repülőjegy-foglalások száma. Az EaseMyTrip közölte, hogy 

akár 50%-os növekedést tapasztalt a repülőjegy-foglalásokban a következő nyári időszakra. A 

talpraállást csupán az üzemanyagok árának emelkedése gátolhatja, mivel a repülőgép-

üzemanyag árát január 1-je óta hétszer emelték, és az előző évinél csaknem 50%-kal lett 

magasabb. 

Forrás: Indian carriers bouncing back from the Covid era 

A mozi India „puha hatalma” Anurag Thakur miniszter szerint 

HT News Desk, Hindustan Times, 2022. április 21. 

Anurag Thakur, szövetségi információs és műsorszórási miniszter csütörtökön meglátogatta 

az Indiai Mozi Nemzeti Múzeumát Mumbaiban. A miniszter megtekintette a a Gulshan 

Mahalban és az Új Múzeum épületében található kiállításokat, majd pedig úgy nyilatkozott, 

hogy: „Az indiai mozi hazánk soft power-e, amely emberek millióinak szívét uralja szerte a 

világon. A szórakoztatáson keresztül az indiai filmművészetnek sikerült megteremtenie India 

identitását a világban. A világon a legtöbb filmet Indiában készítik". A miniszter egy facsemetét 

is elültetett az NMIC épületében, és megbeszélést tartott a Filmosztály, az NMIC, a Központi 

Filmminősítő Testület és az NFDC tisztviselőivel. Májusban a legmodernebb előadótermekből 

álló NMIC komplexum ad otthont a 17. Mumbai Nemzetközi Dokumentum-, Rövid- és 

Animációs Filmfesztiválnak. 

Forrás: Cinema is India's soft power, says union minister Anurag Thakur 

  

https://asiatimes.com/2022/04/indian-carriers-bouncing-back-from-the-covid-era/
https://www.hindustantimes.com/india-news/cinema-is-india-s-soft-power-says-union-minister-anurag-thakur-101650551855115.html
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Délkelet-Ázsia 

Szingapúr és Új-Zéland két megállapodást írt alá a kereskedelem, az 

élelmiszeripar és a technológiai innováció terén való szoros együttműködésről 

Goh Yan Han, The Straits Times, 2022. április 20. 

A Szingapúr és Új-Zéland között április 20-án aláírt két új megállapodás értelmében a két 

ország vállalta, hogy szorosan együttműködik a kereskedelem, az élelmiszeripar és a 

technológia innovációjának felgyorsítása érdekében. Az aláírásokra Jacinda Ardern új-zélandi 

miniszterelnök és Damien O'Connor új-zélandi kereskedelmi és exportnövekedési miniszter 

szingapúri látogatásán került sor. Az Új-Zélandi Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökségek és 

az Enterprise Singapore között létrejött, a növekedést célzó megerősített partnerségi 

megállapodás célja, hogy a két ország üzleti vezetőit a szakértelem és a tudás megosztására, 

valamint az üzleti szövetségek elmélyítésére ösztönözze olyan közös érdekű területeken, mint 

a kereskedelem, az összekapcsolhatóság és a feltörekvő technológiák. Ezzel párhuzamosan a 

Szingapúri Technológiai Intézet együttműködési megállapodást írt alá a The FoodBowl nevű, 

új-zélandi kormány által támogatott élelmiszeripari innovációs hálózattal, annak érdekében, 

hogy a fenntartható innovációt részesítsék előtérben. 

Forrás: S'pore and New Zealand ink two pacts to work closely in trade, food and tech 

innovation 

Folytatódik a kereskedelem által vezérelt fellendülés 

Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. április 19. 

A márciusi rekordot jelentő exportbevételek tükrében a közgazdászok optimisták a maláj 

gazdaság fellendülését tekintve. A múlt havi 25,4 százalékos éves szintű exportnövekedés 

elsősorban az elektronikai cikkek iránt mutatkozó növekvő keresletnek köszönhető. A legfőbb 

exportpiacokat pedig az ASEAN, Kína, az EU, az USA és Japán jelentették. A nemzetközi 

kereskedelmi és ipari minisztérium adatai szerint Malajzia teljes külkereskedelme 

kétszámjegyű, 27,3 százalékos növekedést mutatott a hónap folyamán, és új csúcsot ért el 

236,6 milliárd ringgittel. Az import is növekedésnek indult, elsősorban a kőolaj és származékai, 

a vegyipari termékek, gépek és ásványok behozatalának köszönhetően. Az import 

vonatkozásában Kína, Szaúd-Arábia és Tajvan a legfontosabb partnerek. 

Forrás: Trade-led recovery set to continue 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/spore-and-new-zealand-ink-two-pacts-to-work-closely-in-trade-food-and-tech-innovation
https://www.straitstimes.com/singapore/spore-and-new-zealand-ink-two-pacts-to-work-closely-in-trade-food-and-tech-innovation
https://www.straitstimes.com/singapore/spore-and-new-zealand-ink-two-pacts-to-work-closely-in-trade-food-and-tech-innovation
https://www.nst.com.my/business/2022/04/789985/trade-led-recovery-set-continue
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Mit jelent Wong miniszterelnök-jelölt Szingapúr számára 

Nile Bowie, Asia Times, 2022. április 20. 

Szingapúrban április 14-én a kormányzó Népi Akciópárt (PAP) Lawrence Wong 

pénzügyminisztert támogatta a negyedik generációs csapat vezetőjeként, így ő lehet a 

városállam következő miniszterelnöke. Korábban kevesen tartották a 49 éves Wongot 

potenciális vezetőnek, de elemzők szerint a Covid-19-re adott válaszlépéseket irányító, több 

minisztériumot tömörítő munkacsoport társelnökeként nyújtott hozzáértő teljesítménye 

kulcsfontosságúnak bizonyult, lehetővé téve számára, hogy kedvező képet alakítson ki 

magáról, és végül elnyerje kormánypárti társai bizalmát. Wong-nak, aki a kollektív vezetés és 

a kölcsönös partnerség mellett érvelt, várhatóan kevesebb ideje lesz a felkészülésre, mint 

elődeinek, noha a 70. évét betöltő Lee Hsien Loong miniszterelnök még nem határozta meg 

távozásának időpontját. A 2025-ös nemzetgyűlési választások várhatóan fontos szerepet 

fognak betölteni a folyamatban. 

Forrás: What premier-in-waiting Wong means for Singapore 

A Világbank szerint a Fülöp-szigetek 2040-re 21 gigawatt szélenergiával 

rendelkezhet 

Reuters, Bangkok Post, 2022. április 20. 

Az Energiaügyi Minisztérium és a Világbank szerdán közzétett tanulmánya szerint a Fülöp-

szigeteken 2040-ig 21 gigawatt tengeri szélenergia telepítésére van lehetőség, ami addigra az 

ország villamosenergia-ellátásának mintegy ötödét biztosíthatja. A kormány adatai szerint a 

szélenergia nagyobb kihasználása segítene csökkenteni az ország fosszilis tüzelőanyagoktól 

való függőségét, amelyek 2020-ban az energiatermelés mintegy 79%-át tették ki. A kormány 

célja, hogy 2030-ra 35%-ra, 2040-re pedig 50%-ra növelje a megújuló energiaforrások arányát. 

A tengeri szél ugyanakkor drágább, mint a megújuló energia más formái. A költségek 

csökkentése érdekében az átviteli hálózat korszerűsítésére lesz szükség a nagyléptékű 

projektek csatlakoztatásához, nem is beszélve a befektetések megszerzéséről, tekintve, hogy 

a törvény szerint a külföldiek csupán 40%-os részesedést kaphatnak. 

Forrás: Philippines has potential for 21GW wind power by 2040: World Bank 

  

https://asiatimes.com/2022/04/what-premier-in-waiting-wong-means-for-singapore/
https://www.bangkokpost.com/business/2297570/philippines-has-potential-for-21gw-wind-power-by-2040-world-bank
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6% növekedés szükséges 

Mayvelin U. Caraballo, Manila Times, 2022. április 22. 

Carlos Dominguez pénzügyminiszter szerint a gazdasági növekedésnek a következő öt évben 

meg kell haladnia a 6,0 százalékot ahhoz, hogy a Fülöp-szigetek ki tudja fizetni a világjárvány 

okozta adósságot. „A következő kormány számára a legnagyobb kihívás valóban az, hogy 

kinőjük a világjárvány során keletkezett adósságot” – mondta a Bloombergnek adott 

interjúban. Hozzátette, hogy a hitelfelvétel „természetes volt, mert a zárlatok miatt 

csökkentek a bevételeink, és megnövekedtek a kiadásaink, így több pénzt kellett felvennünk”. 

Dominguez elmondta továbbá, hogy a következő kormánynak, amely idén június 30-án lép 

hivatalba, be kell tartania a szigorú költségvetési fegyelmet. A politikus azt is elismerte, hogy 

az orosz-ukrán háború hatással lehet az ország gazdaságára, hiszen az üzemanyagok és a 

gabona megemelkedését eredményezi. Az államadósság a világjárvány alatt 

rekordmagasságot ért el, a bruttó hazai termékhez viszonyított adósságráta a 2020-as 54,6 

százalékról tavaly 60,5 százalékra nőtt. 

Forrás: 6% growth needed 

  

https://www.manilatimes.net/2022/04/22/business/top-business/6-growth-needed/1840793
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Közel-Kelet 

Jó hír érkezett a Világbanktól a közel-keleti régió gazdaságai számára: erőteljes 

növekedés várható 2022-ben 

 .Al Arabiya, 2022. április 17 ,العربية

A Világbank egy friss jelentésében úgy becsülte, hogy a közel-keleti és észak-afrikai régió 

gazdasága 2022-ben 5,2%-kal fog növekedni, ami 2016 óta a leggyorsabb ütemnek számít. Ez 

a magas olajárakból származó váratlan bevételeknek köszönhető. Azonban egyre inkább 

bizonytalanság övezi ezeket az előrejelzéseket az Ukrajnában zajló háború és a koronavírus-

mutánsok folyamatos fenyegetései miatt. A jelentés szerint a nyersanyagban gazdag országok 

számára előnyösek a magasabb olajárak, valamint tovább javítja a helyzetet a koronavírus 

elleni védőoltások arányának növekedése. Az inflációs kockázatok azonban az egész térségben 

nőnek a monetáris politika globális szintű szigorítása, a koronajárvány fejleményeinek 

kiszámíthatatlansága, az ellátási láncok folyamatos zavarai, valamint a magas élelmiszerárak 

miatt. 

Forrás:  ي
 2022خبر سار من البنك الدولي القتصادات المنطقة ف 

7,4%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta Egyiptomban 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. április 17 ,الشر

Az egyiptomi Állami Mobilizációs és Statisztikai Központi Ügynökség közölte, hogy a 

munkanélküliségi ráta 2021-ben elérte a 7,4%-ot, ami 0,5%-os csökkenés 2020-hoz képest. 

Eközben az ország folyó fizetési mérlegének hiánya 3,8 milliárd dollárra csökkent az október-

decemberi negyedévben, az előző év azonos időszakában mért 4,85 milliárd dollárhoz képest, 

amit legfőképpen a turizmus megugrása magyaráz. A külföldön dolgozó egyiptomiak 

hazautalásai kismértékben, 7,43 milliárd dollárra csökkentek a 2021 októbere és decembere 

közötti időszakban az egy évvel korábbi 7,49 milliárd dollárról, míg a Szuezi-csatorna bevételei 

1,52 milliárd dollárról 1,69 milliárd dollárra nőttek. 

Forrás:   ي مرص ينخفض إل
 %7.4معدل البطالة ف 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/04/17/خبر-سار-من-البنك-الدولي-لاقتصادات-المنطقة-نمو-قوي-في-2022
https://aawsat.com/home/article/3596151/معدل-البطالة-في-مصر-ينخفض-إلى-74
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Mely országok válthatják fel Oroszországot Európa gázellátójaként? 

The Jerusalem Post, 2022. április 17. 

Több mint nyolc hete tart az ukrajnai háború és a globális biztonsági és energiaügyi kép egyre 

borúsabbnak tűnik. Európa számára ma már több a kérdés, mint a válasz. Hogyan tudja a 

kontinens nélkülözni az orosz gázt anélkül, hogy az súlyos energiaválságot vagy gazdasági 

recessziót okozna? Mely nemzetekre bízhatja Európa, hogy ellátják a kontinenst a számára 

szükséges energiával? A tartalékkapacitás, a bőséges készletek és a meglévő infrastruktúra 

igénye mellett azoknak az országoknak, amelyek le akarják váltani Oroszországot és olajjal, 

valamint gázzal kívánják ellátni Európát, bizonyítaniuk kell, hogy megbízhatók. Kevés ország 

felel meg ennek a kritériumnak, bár Izrael mindenképpen erre a pozícióra aspirál, 

köszönhetően az Európához való közelségének, tengeri készleteinek és annak, hogy 

bizonyítottan jó kapcsolatai vannak az európai országokkal. Az izraeli energiaügyi minisztérium 

szerint akár 26 milliárd hordó olaj és mintegy 7700 milliárd köbméter földgáz található a 

Földközi-tenger medencéjének izraeli ellenőrzés alatt álló területén. Azonban Izraelnek több 

évre lenne szüksége ahhoz, hogy maximálisan ki tudja aknázni forrásait, ezért a jelenlegi 

válságra nem képes hatékonyan reagálni. Más lehetőségeket is figyelembe kell venni. Egy 

másik ország viszont jelentős potenciállal rendelkezik: Azerbajdzsán. Az elmúlt évben Baku 

felemelkedő diplomáciai hatalommá vált. Alijev elnök vezetésével szoros kapcsolatokat 

alakítottak ki és tartottak fenn Törökországgal, Izraellel, az Öböl-menti államokkal, sőt az 

Oroszországgal és az Európai Unióval való kapcsolataik is némiképp rendeződtek. Baku 

amellett, hogy megbízható, két másik kritikus elemmel is rendelkezik ahhoz, hogy Európa új 

energiaszolgáltatójává váljon: szabad kapacitással és a meglévő infrastruktúrával. A Southern 

Gas Corridor (SGC) olyan csővezetékek gyűjteménye, amelyek Bakut kötik össze 

Olaszországgal. Ezek a vezetékek áthaladnak Grúzián (Dél-kaukázusi gázvezeték, SCPx), 

Törökországon (Transz-Anatóliai csővezeték, TANAP), majd Görögországon (Transz-Adriai 

vezeték, TAP). A Kaszpi-tenger nyugati oldalán elhelyezkedő Azerbajdzsán ideális 

összekötőként szolgál Európa és a tenger keleti oldalán a két jelentős szénhidrogén termelő, 

Türkmenisztán és Kazahsztán között. Az előbbi különösen jó helyzetben van ahhoz, hogy gázt 

szállítson Európába. Összességében véve az orosz olajtól és gáztól való függőség 

kétharmadával való csökkentése azt jelenti, hogy Európának 100 milliárd köbméternyi 

importálható gázt kell találnia az év végéig. Bár egyetlen ország sem lesz képes azonnal pótolni 

ezt a hiányt, egy országokból álló konzorcium életképes megoldást jelenthetne. Az 

Azerbajdzsán vezette Déli Gázfolyosó Európa legjobb megoldása lehet. 

Forrás: Which countries can replace Russia as Europe's gas suppliers? - opinion 

  

https://m.jpost.com/international/article-704340


 
 

 
 

16 

Török ingatlanszektor: rekordok születtek az első negyedévben a külföldiek 

ingatlanvásárlásai terén 

 .Anadolu Agency, 2022. április 18 ,وكالة االناضول

A törökországi ingatlanszektorban 45,1%-kal nőtt a külföldieknek eladott lakások száma az idei 

első negyedévben 2021 azonos időszakához képest. Az Anadolu Agency által a török 

statisztikai hivataltól szerzett információk szerint márciusban 31%-kal nőttek a külföldieknek 

történő ingatlaneladások Törökországban. A fent említett hónapban eladott ingatlanok száma 

elérte az 5 567-et, az idei első negyedévben pedig a 14 344 darabot. Ez a valaha volt 

legmagasabb arány a negyedéves adatokban az ingatlanértékesítés terén, így a márciusi és a 

negyedéves számokat tekintve új rekord született. Isztambul az első helyen végzett a 

külföldieknek értékesített ingatlanok terén 5 974 darabbal, ami az év első negyedévében a 

külföldieknek eladott összes ingatlan 41,6%-ának felel meg. A második helyen Antalya végzett 

3447-tel, majd Ankara, 904-gyel, a negyedik Mersin, 664-gyel, az ötödik Bursa, 452-vel. Őket 

követi Yalova, Izmir, Samsun, Sakarya és Trabzon a legjobb tíz között. A külföldi 

ingatlanvásárlók listáját az irániak vezetik 2 256 lakással, majd őket követik az irakiak 1 887 

lakással. Az oroszoknak eladott ingatlanok száma 1 535 darab volt, ami 63,6%-os növekedés a 

tavalyi első negyedévhez képest. 

Forrás:  )كية.. شهية مفتوحة لألجانب وأرقام قياسية بالرب  ع األول )تقرير  العقارات البر

Erdoğan: a túlzott áremelkedés globális probléma  

Hürriyet Daily News, 2022. április 18. 

Az emelkedő infláció és a magas árak globális problémák, de Törökország a termelési 

kapacitásának és logisztikai előnyeinek köszönhetően a legkevésbé érintett országok közé 

tartozik – mondta Recep Tayyip Erdoğan elnök, aki hozzátette, hogy meg fogja nyerni a 

megugró infláció elleni küzdelmet. Erdoğan bírálta az ellenzéket, amiért az elferdítette azt a 

tényt, hogy ez egy világgazdasági probléma, és megpróbálta úgy bemutatni, hogy mindezek a 

nehézségek csak Törökországban léteznek. Erdoğan, felhívta a figyelmet az elmúlt 20 évben 

Törökországban a fejlődés érdekében tett befektetésekre és erőfeszítésekre, valamint 

hangsúlyozta, hogy az országnak megvannak az eszközei és képességei arra, hogy 

versenyezzen, sőt felülmúlja azokat a fejlett országokat, amelyek infrastruktúrája 

elhasználódott, leromlott és már nem kielégítő. „Eltökélt szándékunk, hogy kiaknázzuk az 

előnyeinket, és országunk a világ 10 legjobb gazdasága közé kerüljön” – mondta. 

Forrás: Exorbitant price increases global problem: Erdoğan 

  

https://www.aa.com.tr/ar/التقارير/العقارات-التركية-شهية-مفتوحة-للأجانب-وأرقام-قياسية-بالربع-الأول-تقرير/2564976
https://www.hurriyetdailynews.com/exorbitant-price-increases-global-problem-erdogan-173043
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Irak: a miniszterelnök tanácsadója szerint anyagi helyzetét tekintve Irak a 

legjobb időszakát éli 

 .Sotaliraq, 2022. április 19 ,صوت العراق

A miniszterelnök pénzügyi tanácsadója, Mazhar Muhammad Szálih megerősítette, hogy „Irak 

ma modern történelmének legjobb pénzügyi körülményei között él a pénzáramlások 

tekintetében”, és ezzel együtt kizárta, hogy az iraki kormány külső hitelfelvételhez 

folyamodjon. Felhívta a figyelmet arra, hogy „e pénzáramlásokat a nemzetgazdaság 

erőforrásait szolgáló termelő beruházásokra kell fordítani, valamint a nemzeti 

humánerőforrást olyan tevékenységekben kell alkalmazni, amelyeknek egyszerre kell 

jövedelemtermelőnek és vagyonnövelőnek lenniük”. Felhívta a figyelmet arra, hogy „kivételes 

körülmények határozzák meg a hitelfelvételi politikát, beleértve az államháztartás 

bevételeinek hiányát az olajvagyon csökkenése miatt”. Hangsúlyozta, hogy „az olajárak 

emelkedése és az ebből eredő nagy bevételek kizárják a külső állami hitelfelvétel gondolatát”. 

Forrás: ي أفضل أوضاعه المالية
 مستشار الكاظمي : العراق يعيش ف 

Egyiptom: eszkalálódó adósságválság és súlyosbodó gazdasági problémák 

 .Al Jazeera, 2022. április 19 ,الجزيرة

A brit „Middle East Eye” jelentése szerint Egyiptom adósságai – amelyek az elmúlt évtizedben 

meredeken emelkedtek – az idei év végén várhatóan rekord szintet érnek el. Az egyiptomi 

gazdaság gondjai a Covid-19 járvány és az orosz-ukrán háború hatásai miatt várhatóan tovább 

nőnek, továbbá az élelmiszerárak emelkedésétől több tízmillió egyiptomi szenved. Egyiptom 

adóssága a 2020-2021-es pénzügyi év végére elérte a 392 milliárd dollárt, beleértve a 137 

milliárd dollárnyi külföldi adósságot is, ami négyszerese a korábbinak (ez utóbbi 2010-ben 

egyébként 33,7 milliárd dollár volt). Egyiptom adóssága magában foglal 255 milliárd dollárnyi 

belső adósságot is - az Egyiptomi Központi Bank adatai szerint -, ami csaknem kétszerese a 

2010-es belföldi adósságnak. Az „Middle East Eye” megjegyezte, hogy Egyiptom külföldi 

adóssága azóta növekszik ilyen gyors ütemben, mióta Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnök 2014-ben 

átvette a hatalmat; 2013-ban 46,5 milliárd dollárt tett ki, majd 2014-ben 41,7 milliárd dollárra 

csökkent, majd a következő években emelkedett, 2016-ban elérte a 84,7 milliárd dollárt, majd 

2018-ban 100 milliárd dollárt, 2019-ben pedig 115 milliárd dollárt. 

Forrás: مرص .. أزمة ديون متصاعدة ومشاكل اقتصادية متفاقمة 

  

https://www.sotaliraq.com/2022/04/18/مستشار-الكاظمي-العراق-يعيش-في-أفضل-أوض/
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/4/19/مصر-أزمة-ديون-متصاعدة-ومشاكل-اقتصادية
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Heves verseny várható a libanoni választásokon, rekordszámú nő indulásával 

Al Arabiya English, 2022. április 20. 

A libanoni, május 15-i általános választásokon 118 nő jelentette be az indulását. A 

törvényhozói mandátumokra pályázó nők példátlan száma 37%-os növekedést jelent a 2018-

ban induló 86-hoz képest. A 103 választási listán még mindig a férfiak alkotják a jelöltek zömét, 

mintegy 84%-ot. az Arab Nők Szervezetének főigazgatója, Fadia Kiwan az Al Arabiya 

hírügynökségnek elmondta, hogy a nők részvételének növekedése a politikai életben minőségi 

változás, és figyelemre méltó, hogy az utóbbi húsz évben milyen pozitív irányban mozdult el a 

libanoni nők közéleti szerepvállalása. 

Forrás: Fierce race in Lebanon elections expected with record number of women standing 

  

https://english.alarabiya.net/News/2022/04/15/Fierce-race-in-Lebanon-election-expected-with-record-number-of-women-standing
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Oroszország és a posztszovjet térség 

2026-ra Üzbegisztán energiatermelő kapacitása 27 400 MW-ra fog növekedni 

UzDaily, 2022. április 15. 

2026-ra 8000 MW összteljesítményű nap- és szélerőművet, 868 MW teljesítményű 

vízerőművet, valamint 6008 MW összteljesítményű hőerőművet helyeznek üzembe 

Üzbegisztánban. Ezért az ország villamos energiatermelési kapacitását fokozatosan 27 400 

MW-ra növelik, jelentette be Elmira Bekmurodova, az Üzbég Energiaügyi Minisztérium 

információs szolgálatának vezetője. Összehasonlításképp elmondta, hogy 1991-től 2016-ig 

terjedő időszakban az ország vezetése 3300 MW teljesítményű megújuló energiából származó 

rendszert helyezett üzembe. 

Forrás: К 2026 году мощности производства электроэнергии в Узбекистане будут 

доведены до 27 400 мегаватт 

Az új Kína–Kirgizisztán–Üzbegisztán vasútvonal köti össze majd a három 

országot 

SNG Today, 2022. április 15. 

Kirgizisztán, Kína és Üzbegisztán közös teherforgalmi vasút építését tervezi, amely összeköti 

őket a dél-ázsiai régióval. A három ország már megegyezett a projekt megvalósításával 

kapcsolatban, jelentette ki a kirgiz kormány vezetője, Akilbek Zsaparov. Emellett logisztikai és 

áruelosztó-központok létrehozását is tervezik. Több elemző is úgy véli, hogy az új Kína-

Kirgizisztán-Üzbegisztán vasútvonalra a világ geopolitikai helyzetének alakulása miatt is 

szükség van. 

Forrás: Новая железнодорожная магистраль «Китай - Кыргызстан - Узбекистан» 

объединить три государства 

A kirgiz cégek dél-koreai kiállításon mutathatják be termékeiket 

Central Asia News, 2022. április 15. 

Aida Ismailova, a Kirgiz Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott dél-koreai nagykövete 

találkozott a Koreai Importőrök Szövetségének vezetőjével, Byung Kwan Kimmel, akivel a 

kirgiz-koreai kereskedelmi és gazdasági együttműködésről tárgyaltak. A tárgyaláson Ismailova 

elmondta, hogy Kirgizisztán érdekelt a Dél-Koreával folytatott kereskedelem növelésében és 

az export bővítésében azáltal, hogy a belföldi piacokon jelenlévő termékeket is szállít Dél-

Koreába. A találkozó eredményeként megállapodás született a kirgiz cégek részvételéről a 

Szöulban 2022. június 23-25 között sorra kerülő, Import Goods Fair nemzetközi kiállításon. 

Forrás: Компании Киргизии смогут представить свои товары на выставке в Южной Корее 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/68330
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68330
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68330
https://sng.today/bishkek/22473-novaja-zheleznodorozhnaja-magistral-kitaj-kyrgyzstan-uzbekistan-obedinit-tri-gosudarstva.html
https://sng.today/bishkek/22473-novaja-zheleznodorozhnaja-magistral-kitaj-kyrgyzstan-uzbekistan-obedinit-tri-gosudarstva.html
https://centralasia.news/14778-kompanii-kirgizii-smogut-predstavit-svoi-tovary-na-vystavke-v-juzhnoj-koree.html
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Üzbegisztán és Kirgizisztán folytatja a gazdasági és befektetési partnerség 

fejlesztését 

SNG Today, 2022. április 16. 

Szardor Umurzakov Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi minisztere, Biskekben 

utazott, ahol találkozott Szadir Zsaparov kirgiz elnökkel. A találkozó témája az üzbég-kirgiz 

együttműködések bővítésének lehetősége volt. A találkozó során mindkét fél hangsúlyozta a 

két ország közötti kereskedelem növekedésének pozitív dinamikáját, amit jól mutat, hogy az 

elmúlt öt évben 950 millió dollárt elérve, ötszörösére nőtt a két ország közötti kereskedelmi 

forgalom. Az ülésen szó esett még a két ország közötti együttműködés fokozása céljából 

létrehozott Üzbég-Kirgiz Fejlesztési Alap fontos szerepéről is. A találkozó végén a javaslatot 

tettek egy jövőbeli kormányközi és tárcaközi szintű találkozóra. 

Forrás: Узбекистан и Кыргызстан продолжат развивать экономическое и инвестиционное 

партнерство 

Jelentősen nőtt Azerbajdzsán FÁK-országokba irányuló exportja 

Vesti, 2022. április 18. 

Idén márciusban Azerbajdzsán FÁK-országokkal folytatott kereskedelmi forgalmának 

volumene 1,4-szeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest, és elérte az 1 387 585 

millió dollárt. Az azeri Állami Vámbizottság adatai alapján az export volumene 60,4%-kal nőtt 

az előző év azonos időszakához képest és elérte az 575 361 millió dollárt, míg az import 

volumene 812 224 millió dollár értékben 33,3%-kal nőtt. 

Forrás: Значительно вырос экспорт Азербайджана в страны СНГ 

Közép-Ázsia-Kína: a gázszállítás meghaladta a 10 milliárd köbmétert 

Business Turkmenistan, 2022. április 18. 

A közép-ázsiai-kínai gázvezeték 10,07 milliárd köbméter földgázt szállított le az idei év első 

negyedévében, ami jelentős növekedésnek számít. Az elmúlt év folyamán összesen mintegy 

44,1 milliárd köbméter földgáz érkezett Kínába Közép-Ázsia felől. Az 1833 km teljes 

hosszúságú, évi 60 milliárd köbméter földgáz tervezett kapacitású vezetéket 2009 

decemberében helyezték üzembe. A vezeték Türkmenisztán és Üzbegisztán és Kazahsztán 

érintésével érkezik meg Kína északnyugati részébe (Khorgosnál, az Hszincsiang Ujgur Autonóm 

Régióban). Ez a projekt volt Kína első transznacionális gázvezetéke. 

Forrás: Центральная Азия-Китай: поставки газа превысили 10 млрд кубометров 

  

https://sng.today/tashkent/22483-uzbekistan-i-kyrgyzstan-prodolzhat-razvivat-jekonomicheskoe-i-investicionnoe-partnerstvo.html
https://sng.today/tashkent/22483-uzbekistan-i-kyrgyzstan-prodolzhat-razvivat-jekonomicheskoe-i-investicionnoe-partnerstvo.html
https://www.vesti.az/index.php/ekonomika/znacitelno-vyros-eksport-azerbaidzana-v-strany-sng-461390
https://business.com.tm/ru/post/8509/centralnaya-aziyakitai-postavki-gaza-prevysili-10-mlrd-kubometrov
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Azerbajdzsán gázexportból származó bevétele csaknem megnégyszereződött 

Teimour Maksutov, 1News, 2022. április 18. 

2022. január-márciusban Azerbajdzsán 5 686 818,66 ezer köbméter földgázt exportált. Az 

Azerbajdzsáni Állami Vámbizottság jelentése alapján az előző évhez képest az azeri exportált 

gáz mennyisége 7,8%-kal csökkent, ám a bevételből származó összeg közel 

megnégyszereződött. Azerbajdzsán 2021-ben 20 046 650,21 ezer köbméter földgázt exportált, 

ami 2020-hoz képest az exportált gáz mennyiségének 61,3%-os növekedését jelenti. 

Forrás: Доходы Азербайджана от экспорта газа выросли почти в 4 раза 

Üzbegisztán és Japán az együttműködés fejlesztésének lehetőségeiről tárgyalt, 

miután a Cotton Campaign úgy döntött, hogy megszünteti az üzbég gyapot 

globális bojkottját 

Dunyo, 2022. április 18. 

Üzbegisztán nagykövetsége a Kansai Gazdasági Szövetséggel és az Oszakai Kereskedelmi és 

Iparkamarával közösen szervezett befektetési és üzleti fórumot, miután törölték az üzbég 

gyapot elleni globális bojkottot. A Kansai Gazdasági Szövetség Nemzetközi Kapcsolatok 

Osztályának igazgatója Takeshi Inoe támogatta a gyapotiparral és kereskedelemmel 

kapcsolatos fejlesztésekben történő együttműködés bővítését a japán magánvállalatok 

képviselői és Üzbegisztán között. Az előrejelzések szerint a korlátozások feloldásának 

eredményeként Üzbegisztán 1,5 milliárd dollár értékben lehet képes készterméket exportálni 

Japánba. 

Forrás: Узбекистан и Япония обсуждают перспектива развития сотрудничества после 

решения Международной коалиции «Cotton Campaign» об отмене глобального бойкота 

узбекского хлопка 

Kirgizisztánban francia cég érdeklődik vízierőmű építése iránt 

Atavatan Türkmenistan, 2022. április 18. 

Az Électricité de France francia multinacionális villamosenergia-vállalat érdeklődését fejezte 

ki vízerőművek építése iránt a Kirgiz Köztársaságban, jelentette ki Laurent Paganon, a cég 

oroszországi és a FÁK országokkal foglalkozó irodájának igazgatója. Paganon hangsúlyozta, 

hogy az Électricité de France kedvezőnek látja a Biskekkel történő együttműködést. A 

tárgyalások eredményeként egy munkacsoport létrehozásáról döntöttek, amely a projekt 

releváns kérdéseivel foglalkozik majd. 

Forrás: Французская компания заинтересовалось строительством ГЭС в Киргизии 

  

https://1news.az/news/20220418120146313-Dokhody-Azerbaidzhana-ot-eksporta-gaza-vyrosli-pochti-v-4-raza
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_i_yaponiya_obsuzhdayut_perspektiva_razvitiya_sotrudnichestva_posle_resheniya_mezhdunarodnoy_koalitsii_cotton_campaign_ob_otmene_globalynogo_boykota_uzbekskogo_hlopka-yFe?fbclid=IwAR2f7e6nHRlWHMpURoaZcefGcEpk0yf_g2bwxs8xdJjTtxyAYL18uKMNQPE
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_i_yaponiya_obsuzhdayut_perspektiva_razvitiya_sotrudnichestva_posle_resheniya_mezhdunarodnoy_koalitsii_cotton_campaign_ob_otmene_globalynogo_boykota_uzbekskogo_hlopka-yFe?fbclid=IwAR2f7e6nHRlWHMpURoaZcefGcEpk0yf_g2bwxs8xdJjTtxyAYL18uKMNQPE
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_i_yaponiya_obsuzhdayut_perspektiva_razvitiya_sotrudnichestva_posle_resheniya_mezhdunarodnoy_koalitsii_cotton_campaign_ob_otmene_globalynogo_boykota_uzbekskogo_hlopka-yFe?fbclid=IwAR2f7e6nHRlWHMpURoaZcefGcEpk0yf_g2bwxs8xdJjTtxyAYL18uKMNQPE
https://www.atavatan-turkmenistan.com/ru/французская-компания-заинтересовало/
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Memorandumot írtak alá a Koreai Köztársasággal a közlekedési és közúti 

infrastruktúra terén folytatott együttműködés fejlesztéséről 

UzDaily, 2022. április 18. 

A Koreai Köztársasággal a közlekedés, a logisztika és a digitalizáció terén folytatott 

kölcsönösen előnyös együttműködés továbbfejlesztése érdekében Abdusamat Muminov 

üzbég közlekedési miniszter-helyettes vezetésével munkacsoport látogatott el a kelet-ázsiai 

országba. A látogatás során tárgyalásokat folytattak a Koreai Köztársaság közlekedési és 

infrastrukturális miniszterhelyettesével, Jung Song Wonnal, a Korea Expressway Corporation 

ügyvezető igazgatójával Chang-Bong Leevel, a Koreai Tengerentúli Infrastruktúra és 

Városfejlesztési Társaság elnökével, Kang Hoon Leevel és a Koreai Export-Import Bank 

főigazgatójával, Chung Kyu Parkkal. A találkozó végén memorandumot írtak alá az Üzbég 

Köztársaság Közlekedési Minisztériuma és a Korea Expressway Corporation között.  

Forrás: Подписан меморандум с Республикой Корея по развитию сотрудничества в сфере 

транспорта и дорожного хозяйства 

Kína Oroszország megkerülésével új árufuvarozási vasútvonalat nyit Európába 

Eurasia Daily, 2022. április 20. 

Kínai új útvonalon indított el tehervonatokat Hszianból a németországi Mannheim városába, 

amely megkerüli Oroszországot. Az útvonal egy vegyes vasúti és tengeri szállítású 

kereskedelmi útvonal, ami érinti a Kaszpi-tengert és a Fekete-tengert és keresztül halad 

Kazahsztánon, Azerbajdzsánon, Grúzián, Románián, Magyarországon, Szlovákián, 

Csehországon. A tervek szerint az új útvonal új piacokat nyit mind a kínai, mind a nemzetközi 

vállalkozások és logisztikai cégek számára. 

Forrás: Китай открыл новый грузовой железнодорожный маршрут в Европу в обход 

России 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/68372
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68372
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/20/kitay-otkryl-novyy-gruzovoy-zheleznodorozhnyy-marshrut-v-evropu-v-obhod-rossii?utm_source=smi2aggr&utm_term=ea8cc3fab259b7746054b4c43b2de309&utm_content=89445&utm_medium=pc
https://eadaily.com/ru/news/2022/04/20/kitay-otkryl-novyy-gruzovoy-zheleznodorozhnyy-marshrut-v-evropu-v-obhod-rossii?utm_source=smi2aggr&utm_term=ea8cc3fab259b7746054b4c43b2de309&utm_content=89445&utm_medium=pc
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