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Libanon a csőd szélén 

A libanoni kormány által 2019 októberében bevezetett új adók országos tiltakozásokat 
váltottak ki az arab ország lakossága körében. Emellett komoly elégedetlenség alakult ki a 
hiányos közszolgáltatások, a növekvő államadósság és a széles körben elterjedt korrupció 
miatt. Azóta a libanoni politikát patthelyzet jellemzi, ami megakadályozta, hogy az egymást 
követő kormányok sürgős reformokat hajtsanak végre. A bejrúti kikötőben 2020. augusztus 4-
én történt pusztító robbanás csak súlyosbította a helyzetet. Mire Nadzsíb Míkáti 
miniszterelnök 2021. szeptember 10-én bemutatta új kormányát, az ország mély pénzügyi és 
gazdasági válságba süllyedt. A Libanonról szóló elemzésben megvizsgáljuk, hogy mely 
tényezők vezettek el a közel-keleti arab ország folyamatos kríziseihez. 

A Világbank szerint a libanoni gazdasági és pénzügyi hanyatlás a világ legsúlyosabb recessziói 
közé tartozik. Az ország GDP-je a 2018-as 55 milliárd dollárról 2021-re 20,5 milliárd dollárra 
esett vissza. Az ilyen jelentős zuhanások általában konfliktusokhoz vagy háborúkhoz 
kapcsolódnak. Ez utóbbi feltételezés nem is áll messze a valóságtól, mivel a a Covid-19 
világjárvány, a szíriai menekültválság (a becslések szerint jelenleg 1,5 millió szír, és 210 000 
más nemzetiségű menekült és bevándorló tartózkodik Libanonban), valamint a bejrúti 
kikötőben történt robbanás is ezen kategóriákba tartoznak. A Világbank a jelenleg kialakult 
helyzetet a világ egyik legsúlyosabb gazdasági és pénzügyi válságának nevezte az 1800-as évek 
közepe óta. A libanoni valuta 90%-ot veszített az értékéből, ami miatt az emberek nem tudnak 
hozzáférni az alapvető javakhoz és szolgáltatásokhoz. Ezenkívül a fizetések elvesztették 
vásárlóerejüket, a dollár elérhetetlenné vált, és az árak is az egekbe szöktek egy olyan 
országban, ahol szinte mindent importálnak. Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint a 
lakosság 82%-a jelenleg szegénységben él, míg a munkanélküliséget 40%-ra becsülik. 

A továbbiakban három olyan fontos tényezőt mutatunk be, amelyek rendkívül negatív hatást 
gyakorolnak a mindössze 10 000 négyzetkilométer területű országra: a pénzügyi válságot, az 
élelmiszerhiányt, valamint egy diplomáciai malőr miatt bekövetkező gazdasági visszaesést. 

1. Libanon súlyos pénzügyi krízissel néz szembe a devizahiány közepette. A kereskedelmi 

bankok magas kamatok fejében helyezték el az ügyfelek devizabetéteit a Libanoni 

Központi Banknál, miközben a jegybank az ügyfelek betéteit használta fel a libanoni 

font árfolyamának stabilizálására és az állam költségvetési hiányának finanszírozására. 

Emellett a libanoni font (LBP) folyamatosan veszít értékéből, mivel az infláció továbbra 

is magas (A Libanoni Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árindex 

2021. augusztusában 137,8%-kal emelkedett az egy évvel korábban mérthez képest). 

A szegénységhez hasonlóan a munkanélküliség is növekszik. Libanonban az alapvető 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés rendkívül nehéz, amit a devizatartalékok 

kimerülése, valamint az élelmiszerekre, üzemanyagokra és gyógyszerekre nyújtott 

devizaimport-támogatások magas költségei okoznak. Az akut üzemanyaghiány 

áramkimaradásokhoz vezetett országszerte, továbbá a gyógyszerekből is jelentős 

hiány van, és az egészségügyi szolgáltatások színvonala is jelentősen csökkent. Libanon 

hosszú távú strukturális sebezhetősége mögött hat lényeges elem húzódik: 

• az alacsony színvonalú infrastruktúra, 

• a nem megfelelően működő villamosenergia-ágazat,  

https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview#1
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview#1
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview#1
https://reliefweb.int/report/lebanon/unhcr-lebanon-fact-sheet-september-2021
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729369
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/overview#1
https://www.aljazeera.com/economy/2021/9/21/lebanons-inflation-rate-is-worse-than-zimbabwes-and-venezuelas
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• a vízellátási hiány,  

• a sokszor működésképtelen szilárd hulladék- és szennyvízgazdálkodás,  

• a gyenge államháztartási gazdálkodás, 

• a jelentős makrogazdasági egyensúlyhiány. 

2. Komoly gondot okoz az országban az élelmiszer-ellátás bizonytalansága, amire az 

orosz-ukrán háború is komoly hatással van. A Közel-Kelet és Észak-Afrika országai 

elsősorban Ukrajnától és/vagy Oroszországtól függenek élelmiszerimportjaik, 

különösen a búza tekintetében. 2020-ban Libanon teljes búzaimportjának mintegy 

80%-a Ukrajnából, további 15%-a pedig Oroszországból származott a hivatalos 

vámadatok szerint. Február 25-én a libanoni gazdasági miniszter közölte, hogy az 

ország búzatartaléka mindössze egy hónapra elegendő, mivel a fővárosi kikötőben 

2020. augusztus 4-én bekövetkezett robbanás következtében megsemmisültek a 

korábban négyhavi búzatartalékot biztosító bejrúti gabonasilók. Az ipari miniszter 

március 5-én megjegyezte, hogy ez nem speciálisan libanoni, hanem egy egész világot 

érintő válság, továbbá elmondta, hogy a kormány Észak-Amerikából és Ausztráliából 

próbál búzát importálni. 

3. Libanon helyzetét tovább nehezítette, hogy George Kordahi információs miniszter 

2021-ben a szaúdi vezetésű jemeni katonai akciót kritizálta, ami nagy horderejű 

diplomáciai válságot idézett elő. Szaúd-Arábia büntetésként kiutasította Libanon 

nagykövetét, visszahívta a bejrúti diplomáciai képviseletének vezetőjét, és betiltotta 

az importot, ami 240 millió dolláros kárt okozott Libanon számára. Az Öböl-menti 

szövetségesek is hasonló megtorló lépéseket tettek. 

Hivatalos források szerint jelenleg tárgyalások folynak Libanon és a Nemzetközi Valutaalap 
(IMF) között egy olyan megállapodásról, amely segíthet az ország pénzügyi válságából való 
kilábaláshoz. E tárgyalások előzménye, hogy Libanon miniszterelnök-helyettese április elején 
kijelentette: a libanoni állam és a központi bank csődbe ment. A hivatalos közlemény szerint 
a veszteségeket megosztják az állam, a Libanoni Központi Bank, valamint a különböző bankok 
és a betétesek között. Libanon gazdasági összeomlása 2019 októberében kezdődött és mára 
érte el csúcspontját.  

Ezzel szemben Rijád Szaláma, a Libanoni Központi Bank elnöke tagadta, hogy a bank csődbe 
ment volna, jelezve, hogy a veszteségek „feldolgozás alatt állnak”. Szaláma a közleményében 
kijelentette, hogy azokat az információkat „amelyeket a Központi Bank csődjével kapcsolatban 
terjesztettek, helytelenek”. 

Ha nem is beszélhetünk totális csődről, az Öböl-menti országok a libanoni kormány 
bejelentésére azonnal jelezték, hogy készek támogatást nyújtani Libanon számára. Emellett az 
arab ország kormányának kérésére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Ernesto Ramirez Rigo 
vezetésével áprilisban Bejrútba látogatott, hogy megvitassák az IMF Libanonnak nyújtott 
támogatását és a hatóságok átfogó gazdasági reformprogramját. 

Az IMF egy sokrétű reformprogram végrehajtását szorgalmazza, hogy Libanon képes legyen 
megbirkózni a kihívásokkal. Tervük öt kulcsfontosságú pilléren nyugszik: 

https://www.skynewsarabia.com/business/1507963-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1507963-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/business/1507963-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/trending-59066784
https://www.bbc.com/arabic/trending-59066784
https://www.google.com/amp/s/www.aninews.in/news/world/middle-east/lebanons-deputy-pm-declares-countrys-bankruptcy-talks-with-imf20220404225432%3famp=1
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/4/4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/04/04/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://www.middleeastmonitor.com/20220406-gulf-countries-to-assist-lebanon-after-govt-declares-bankruptcy/
https://www.lebanon24.com/news/lebanon/919003/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D9%91-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/04/07/pr22108-imf-reaches-agreement-on-economic-policies-with-lebanon-for-a-four-year-fund-facility
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1. a pénzügyi szektor szerkezetátalakítása annak érdekében, hogy helyreállítsák a bankok 

életképességét, 

2. költségvetési reformok végrehajtása, 

3. az állami tulajdonú vállalatok reformja, különösen az energiaszektorban, 

4. korrupció és a pénzmosás elleni küzdelem/terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, 

5. hiteles és átlátható monetáris- és árfolyamrendszer kialakítása. 

Nehéz megjósolni, hogy az előbb ismertetett IMF-tervezet hatékonynak bizonyul-e, és az is 
kétséges, hogy az arab ország képes lesz-e kilábalni hosszú évek óta tartó gazdasági és szociális 
kudarcaiból. Libanonban 2022. május 15-én parlamenti választásokat tartanak. A 2019. 
októberi kormányellenes tüntetések nyomán létrejött több tucat ellenzéki csoport, azonban 
nem tudta kihasználni az állampolgároknak a jelenleg regnáló hatalommal szembeni széles 
körben elterjedt haragját és frusztrációját, és nem tudott egységes álláspontot felmutatni. A 
jelenleg hatalmon lévő politikusok számonkérése helyett – akik javarészt felelősek az ország 
összeomlásáért – egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a következő parlament összetétele 
viszonylag változatlan marad, és az Irán által támogatott Hezbollah és szövetségesei csekély 
többséget szereznek. 

Az elemzést készítette: Tárik Meszár 
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Kelet Ázsia 

Az EU-Kína közötti kereskedelem 12,2%-ot nőtt az első negyedévben 

Xinhua, 2022. április 28. 

A Kína és az Európai Unió (EU) közötti kétoldalú kereskedelem erőteljesen nőtt az első 

negyedévben – mondta Gao Feng, a Kínai Kereskedelmi Minisztérium szóvivője. A kétoldalú 

kereskedelem negyedéves szinten 12,2 százalékkal ugrott meg, és elérte a 205,87 milliárd 

dollárt. Az első negyedévben a gépészeti és elektronikai termékek, a könnyűipari termékek és 

a high-tech termékek kétoldalú kereskedelme 10, 19 és 31 százalékkal nőtt. Kínát és az EU-t 

széles körű közös érdekek fűzik össze, és az együttműködés mélyreható alapja, Gao azt is 

hozzátette, hogy a két gazdaság erősen kiegészíti egymást. Kína kész együttműködni az EU-val, 

hogy fenntartsa az ipari és ellátási láncok stabilitását, és előmozdítsa a növekedést a 

járványmegelőzés, a digitális, a tudomány és a technológia területein, valamint hogy 

lendületet adjon a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi együttműködés fejlesztésének. 

Forrás: China-EU trade rises 12.2 percent in Q1 

A Huawei sikerei, mely bizonyítja az amerikai szankciók korlátait 

Robert Lewis, Asia Times, 2022. április 28. 

Amikor az Egyesült Államok két évvel ezelőtt globális tilalmat vezetett be az amerikai eredetű 

technológiát tartalmazó félvezető chipek értékesítésére a Huawei ellen, sokan úgy gondolták, 

hogy ez végzetes csapás lesz Kína legfontosabb technológiai vállalatának. Ezen előrejelzések 

ellenére a Huawei március végén közzétett 2021-es pénzügyi eredményei azt mutatják, hogy 

a vállalat megszűnéséről szóló pletykák erősen eltúlzottak voltak. A chip-tilalom, valamint az 

„ellátás folytonossági kihívásai” és a lassuló 5G kereslet miatt Kínában a vállalat összesített 

bevétele éves szinten 28,5%-kal csökkent a 2020-as 891,3 milliárd jüanról 636,8 milliárd jüanra 

(96,4 milliárd USD) 2021-ben, ami a vállalat éves bevételeinek első csökkenése. A Huawei 

nettó nyeresége azonban a 2020-as 64,6 milliárd jüanról 2021-re rekord 113,7 milliárd jüanra 

(17,22 milliárd dollárra) nőtt, ami figyelemre méltó, 75,9%-os ugrás. A vállalat a 

jövedelmezőség növekedését az innovációba való befektetéseknek, a működési hatékonyság 

javításának és a termékvonalak újraegyensúlyozásának tulajdonította, hogy a szankciók által 

nem érintett, jövedelmezőbb üzleti szegmensekre összpontosítson. 

Forrás: Huawei defeats US chip ban to post record profits 

  

https://english.news.cn/20220429/303adad7ccd2406791a61e5f783c84fe/c.html
https://asiatimes.com/2022/04/huawei-defeats-us-chip-ban-to-post-record-profits/
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Dél-Korea alternatívát jelenthet a Quad-ban India helyett 

Richarc Javat Heydarian, Asia Times, 2022. április 26. 

Moon Jae-in leköszönő elnök fő külpolitikai fókusza Észak-Korea volt, amely csekély 

érdeklődést mutatott a Koreai-félsziget tényleges atomfegyver-mentesítése iránt. Az ukrajnai 

konfliktus és az új konzervatív vezetés megválasztása Szöulban visszaállíthatja Dél-Korea 

helyét a tágabb indo-csendes-óceáni geopolitikai környezetben. Ugyanis India 

elkötelezettsége, hogy szilárd kapcsolatokat tartson fenn Oroszországgal, éket ver a 

Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd csoporton belül, ismertebb nevén a Quad-ban, amely az 

Egyesült Államokat, Japánt, Ausztráliát és Indiát egyetlen, Kínára összpontosító biztonsági 

ernyő alá vonja. Yoon Suk-yeol leendő dél-koreai elnök kijelentette, hogy hajlandó „pozitívan 

értékelni a csatlakozást” egy kibővített Quadhoz, ahogyan Dél-Korea rendszeres vendég lesz a 

kibővített G7-találkozókon is. 

Forrás: South Korea emerges as Quad alternative to India 

Scholz szerint Németország szorosabb kapcsolatokra törekszik az indiai-

csendes-óceáni térséggel 

Mari Yamaguchi ,Japan Today, 2021. április 29. 

Olaf Scholz német kancellár csütörtökön Tokióban kijelentette, hogy országa meg akarja 

erősíteni kapcsolatait az indo-csendes-óceáni térség országaival, amelyek ugyanazokat az 

értékeket vallják, és közösen ellenzik Oroszország ukrajnai agresszióját. „Utazásom 

egyértelmű politikai jelzés arra vonatkozóan, hogy Németország és az Európai Unió folytatja 

és fokozza kapcsolatát az indo-csendes-óceáni térséggel” – mondta Scholz Fumio Kishida 

miniszterelnökkel való találkozása után. Scholz kancellárként tett első tokiói útján azt mondta, 

Németország és Japán is a "szabályokon alapuló nemzetközi rend", az ENSZ Alapokmányának 

alapelvei és az egyetemes emberi jogok védelmezője. Japán abban reménykedik, hogy 

szorosan együttműködhet Németországgal, mint stratégiai partnerrel a "különféle 

kihívásokban, amelyekkel a nemzetközi közösség szembesül, beleértve a Kínára adott 

válaszokat is" – mondta Kishida. 

Forrás: Scholz says Germany seeks closer ties with Indo-Pacific 

  

https://asiatimes.com/2022/04/south-korea-emerges-as-quad-alternative-to-india/
https://japantoday.com/category/politics/scholz-says-germany-seeks-closer-ties-with-indo-pacific
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Pénzügyi versenyképesség szerint a top 10 kínai város 

China Daily, 2022. április 29. 

A Securities Times és a New Fortune kínai üzleti magazin által közzétett rangsor szerint Peking 

volt tavaly az élen a kínai városok pénzügyi versenyképességében, ezt követi Sanghaj és 

Shenzhen. A pénzügyi versenyképességben rangsorolt 50 város, amelyek a kínai GDP több 

mint felét adták, 6,3 billió jüan (962,64 milliárd dollár) realizált hozzáadott értéket ért el tavaly 

a pénzügyi szektorban, ami a teljes összérték 69 százalékát tette ki. A top 10 kínai város a 

legelső felé haladva: Ningbo, Tianjin, Chengdu, Nanjing, Suzhou, Guangzhou, Hanghzhou, 

Shenzhen, Sanghaj, Peking. 

Forrás: Top 10 Chinese cities in financial competitiveness 

A szakértők kiemelik a zöld befektetések gazdaságélénkítő szerepét 

Liu Zhihua, China Daily, 2022. április 29. 

Közgazdászok és iparági szakértők szerint a zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású szektorba 

történő beruházás a kínai gazdaság növekvő hajtóereje lesz, és téves azt hinni, hogy az ország 

a környezetszennyezés csökkentésére és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló 

erőfeszítései negatívan befolyásolják majd gazdasági fejlődését. Kína zöld és alacsony szén-

dioxid-kibocsátású tüzelőanyagra való átállása folyamatos fejlődni fog, azonban türelemre 

lesz szükség az új és tiszta energia fejlesztése és a szén fokozatos kivonásának eléréséhez. Kína 

a gazdasági stabilitást kiemelt prioritásként kezeli, ennek a stabilitásnak a biztosítása mellett 

kívánja a zöld befektetéseket is növelni. Az elemzők szerint azonban az energetikai átállásnak, 

amely várhatóan bőséges befektetési lehetőségeket kínál a gazdaság bővüléséhez, különféle 

feladatokkal és kihívásokkal kell majd szembenéznie ahhoz, hogy folyamatosan tudjon előre 

haladni. Wang Hanfeng, a China International Capital Corp vezető stratégiai és ügyvezető 

igazgatója szerint Kínában óriási zöld befektetési igény mutatkozik, különösen az olyan 

ágazatokban, mint az elektromosság, a szállítás és az építőipar. 

Forrás: Experts highlight green investment's role in driving economy 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/29/WS626b17d7a310fd2b29e59ffa_1.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/29/WS626b3ba9a310fd2b29e5a0ed.html
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Kínában egyre több a fiatal munkanélküli 

Jeff Pao, Asia Times, 2022. április 29. 

A kínai kormány sürgeti a helyi hatóságokat, hogy teremtsenek munkalehetőségeket, 

különösen a fiatalok számára, a növekvő munkanélküliségi ráta közepette, amely, ha nem 

fordítják meg, hatással lehet a stabilitásra. A munkanélküliségi ráta március óta emelkedik a 

járvány és a bezárások miatt. Li Keqiang kínai miniszterelnök az Államtanács szerdai ülésén 

(április 27.) kijelentette, hogy a központi kormány a munkaerőpiacok stabilizálására törekszik 

azáltal, hogy segíti a vállalatok működésének és termelésének újraindítását, csökkenti a 

villamosenergia-díjakat, gyakornoki állásokat hoz létre fiatal munkavállalók számára és 

mezőgazdasági projekteket indít vidéki területeken. Li ezt azután mondta, miután a Kínai 

Nemzeti Statisztikai Hivatal április 18-án közzétett adatai szerint a városi területeken a 16 és 

24 év közöttiek 16%-a volt munkanélküli a múlt hónapban, míg a városi területeken a 

munkanélküliségi ráta márciusban 0,3 százalékponttal 5,8%-ra emelkedett februárról. Az első 

negyedévben 5,5 százalékos volt a munkanélküliségi ráta. 

Forrás: China has a youth unemployment problem 

  

https://asiatimes.com/2022/04/china-has-a-youth-unemployment-problem/
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Dél-Ázsia 

India kamatemelését szorgalmazza a volt jegybankfőnök 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. április 26. 

Raghuram Rajan, az Indiai Központi Bank korábbi vezetője szerint Indiában emelkedik az 

infláció, ezért a központi banknak egy bizonyos ponton kamatemelésre lesz szüksége. 

Hozzátette, hogy az emeléseket a politikusoknak és a bürokratáknak nem kell 

"nemzetellenesnek" tekinteniük. A LinkedIn közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt 

írta, hogy az infláció elleni háború soha nem ér véget, a kamatemelés pedig "befektetés a 

gazdasági stabilitásba, amelynek legnagyobb haszonélvezője az indiai állampolgár". Arra is 

rámutatott, hogy a világ többi része már régóta ezt teszi. A kormány adatai szerint márciusban 

az indiai kiskereskedelmi infláció 17 hónapos csúcsra, 6,95%-ra emelkedett az élelmiszerek 

drágulása miatt. Ez jóval magasabb, mint az Indiai Központi Bank által meghatározott 4%-os 

tűréshatár, amelynek mindkét oldalán 2%-os mozgástér van. Visszaemlékezve a 2013 és 2016 

közötti jegybankelnöki megbízatására, elmondta, hogy amikor átvette az irányítást, az infláció 

9,5%-os volt, a rúpia pedig szabadesésben volt. A jegybank 7,25%-ról 8%-ra emelte a 

repókamatlábat az infláció elleni küzdelem érdekében. Az Indiai Központi Bank az elmúlt két 

évben változatlanul alacsonyan tartotta a kamatlábakat, hogy elősegítse a gazdaságnak a 

Covid-19 járványból való kilábalását. A jelenlegi vezetés alapvetően a növekedésre kívánt 

összpontosítani, az esetleges inflációt pedig átmeneti jellegűnek tekintette. 

Forrás: Ex-central bank chief pushes for India rate rise 

Holnap kezdődik Indonézia pálmaolaj exporttilalma | Minden, amit erről tudni 

kell 

India Today Web Desk, India Today, 2021. április 27. 

Indonézia, a világ vezető pálmaolajtermelője, betiltja a finomított, fehérített és szagtalanított 

pálmaolaj (RBD) kivitelét, amelyet a pálma gyümölcsének összezúzásával és a szennyeződések 

eltávolítása céljából történő feldolgozásával állítanak elő. A tilalom csütörtökön kezdődik, 

amit Joko Widodo elnök szerint azért vezetett be a kormány, hogy segítsen csökkenteni az 

inflációt. A pálmaolajat a süteményektől kezdve a csokoládén, a margarinon és a sütőzsíron át 

a kozmetikumokig, szappanokig, samponokig és tisztítószerekig mindenben használják. India 

számára a tervezett intézkedés azért jelent problémát, mert Indonézia India teljes 

pálmaolajszükségletének közel 50 százalékát fedezi évente. India évente 22,5 millió tonna 

étolajat fogyaszt, amelyből 9-9,5 millió tonnát a hazai ellátásból, a többit pedig importból 

fedezi. Az ország évente körülbelül 3,5-4 millió tonna pálmaolajat importál Indonéziából. 

Forrás: Palm oil export ban by Indonesia begins tomorrow | All you need to know 

  

https://asiatimes.com/2022/04/former-banker-pushes-for-raising-interest-rates/
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Peking szerint Pakisztán és Kína együttműködik a terroristák elfogásában 

Monitoring Report, Pakistan Today, 2022. április 28. 

A kínai külügyminisztérium szóvivője nagyon aljasnak nevezte a keddi karacsi terrortámadást, 

hozzátéve, hogy Kína együtt fog működni Pakisztánnal az elkövetők felkutatásában és az 

igazságszolgáltatás elé állításukban. Wang Wenbin szóvivő a Karacsi Egyetem Konfuciusz 

Intézetének egyik furgonja ellen elkövetett terrortámadásra reagált a szokásos 

sajtótájékoztatón. Az incidenst kínai állampolgárok elleni előre megfontolt öngyilkos 

terrortámadásnak minősítette. A terroristák közvetlenül a tanárokat, az emberi civilizáció 

örököseinek és a kulturális csereprogramok előmozdítóit vették célba, így a támadás nagyon 

aljas és szörnyű tett volt – jelentette ki Wang. Azt is hozzátette, hogy a pakisztáni fél ígéretet 

tett arra, hogy további intézkedéseket tesz a pakisztáni kínai személyzet, projektek és 

intézmények biztonságának átfogó megerősítésére. Shebaz Sharif miniszterelnök elmondta, 

hogy kormánya soha nem fogja megengedni, hogy bármilyen erő aláássa a pakisztáni-kínai 

barátságot és együttműködést. Wang szerint Kína határozottan támogatja Pakisztán 

terrorizmus elleni erőfeszítéseit, és együtt fog működni Pakisztánnal az elkövetők felelősségre 

vonásában. 

Forrás: Pakistan, China to cooperate on hunting down terrorists: Beijing 

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök elindult első szaúd-arábiai 

látogatására 

PTI, Hindustan Times, 2022. április 28. 

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök csütörtökön Szaúd-Arábiába utazott első 

háromnapos hivatalos külföldi látogatására, amelynek során széles körű megbeszéléseket 

folytat a szaúdi vezetéssel, különös tekintettel a gazdasági, kereskedelmi és befektetési 

kapcsolatok fejlesztésére. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a két országot speciális kapcsolat 

fűzi egymáshoz, a szaúdi vezetés pedig mindig kitartott Pakisztán mellett. Nem mellékes, hogy 

2021 decemberében Pakisztán 3 milliárd USD kölcsönt vett fel Szaúd-Arábiától nagyon szigorú 

feltételek mellett, miután hivatalos bruttó devizatartaléka 16 milliárd USD alá süllyedt. 

Pakisztán most úgy döntött, hogy további 3,2 milliárd USD összegű csomagot kér Szaúd-

Arábiától, hogy a jelenlegi 4,2 milliárd USD-ről 7,4 milliárd USD-re növelje a teljes hitelkeretet 

elkerülve a devizatartalékok további kimerülését. 

Forrás: Pak PM Shehbaz Sharif kicks-off maiden Saudi Arabia visit 

  

https://www.pakistantoday.com.pk/2022/04/28/pakistan-china-to-cooperate-on-hunting-down-terrorists-beijing/
https://www.hindustantimes.com/india-news/pak-pm-shehbaz-sharif-kicks-off-maiden-saudi-arabia-visit-101651150611169.html


 
 

 
 

12 

India aggódik a kriptovalutákkal való visszaélések miatt 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. április 28. 

Nirmala Sitharaman indiai pénzügyminiszter aggodalmát fejezte ki a kriptovalutákkal való 

esetleges visszaélések miatt, ezért úgy nyilatkozott, hogy nem fogják elsietni az ezzel 

kapcsolatos hivatalos döntést. A kormány ugyan szeretné kihasználni és előmozdítani a 

blokklánc-technológiában zajló innovációt, de a miniszter szerint a kriptovaluták pénzmosás 

vagy terrorizmus finanszírozása céljából is manipulálhatók. Egy héttel ezelőtt, amikor részt 

vett az IMF által szervezett panelbeszélgetésen, a pénzügyminiszter határozottan kiállt a 

kriptovaluták globális szintű szabályozása mellett, hogy csökkentse a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozásának kockázatát. Eközben India egy központi bank által támogatott 

digitális valuta vagy Central Bank Digital Currency bevezetését tervezi, amelyet az indiai 

jegybank bocsátana ki. 

Forrás: India concerned over misuse of cryptocurrencies 

  

https://asiatimes.com/2022/04/india-concerned-over-misuse-of-cryptocurrencies/
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Délkelet-Ázsia 

A Straits Times Föld napi panelbeszélgetése: Szingapúr regionális 

hidrogénközpont lehet az energiaválság közepette? 

Shabana Begun, The Straits Times, 2022. április 22. 

A lehetőségek nemcsak a megújuló energiaforrások ágazatában rejlenek, hanem olyan 

területeken is, mint a zöld pénzügyek, a szén-dioxid-szolgáltatások és a zöld hidrogén – 

hangsúlyozták a The Straits Times által szervezett, a Föld napján, április 22-én megrendezett 

vitán a résztvevők. Az egyik előadó, Dr. Victor Nian, a Centre for Strategic Energy and 

Resources tanácsadója szerint Szingapúrnak lehetősége van arra, hogy a jövőben 

hidrogénközpontként pozícionálja magát, és a régióba szállítsa a tisztább üzemanyagot. A 

többi résztvevő David Fogarty, az ST éghajlatváltozással foglalkozó szerkesztője, Swati Mandloi, 

az ENSZ közelmúltban Glasgow-ban megrendezett COP26 éghajlat-változási konferenciájának 

szingapúri ifjúsági küldöttje, valamint Audrey Tan, az ST környezetvédelmi tudósítója voltak. 

Fogarty úr szerint a zöld kötvények kibocsátása újonnan megjelenő terület, ráadásul a nemzet 

a szén-dioxid-kivonás új technológiáit is vizsgálhatja. Dr. Nian úgy vélte, hogy ha az 

atomenergia itt is beindul, akkor lehetne tiszta hidrogénüzemanyagot előállítani. Ms. Tan 

szerint pedig a napenergia hatékonyabb kihasználására is törekednie kell a városállamnak. 

Forrás: ST's Earth Day panel discussion: Can S'pore become a regional hydrogen hub amid the 

energy crisis? 

Az Affin Hwang szerint kétszámjegyű nyereségnövekedés lesz a Bermaz 

Autónál 2022 és 2024 között 

Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. április 22. 

A Bermaz Auto Bhd (BAuto) várhatóan 14 százalékos összetett éves növekedési rátát (CAGR) 

fog elérni a 2022-es pénzügyi évben, a nem nemzeti márkák erősebb portfóliójának 

köszönhetően. Az Affin Hwang Capital szerint a malajziai és Fülöp-szigeteki üzletág értékesítési 

volumenének fokozatos helyreállása támogatni fogja a BAuto növekedését a 22-es és a 24-es. 

pénzügyi évben. Az Affin Hwang közölte, hogy a BAuto 22. pénzügyi évének értékesítési 

volumene várhatóan nyolcéves mélypontra, 12 400 darabra csökken, mivel az elmúlt év 

karantén intézkedései alatt leállt az üzleti tevékenység. Mivel azonban Malajzia a Covid-19 

endémiás szakaszába lép, a cég arra számít, hogy az értékesítési volumen a 23. pénzügyi évben 

19,8 százalékkal, a 24. pénzügyi évben pedig 20,6 százalékkal fog emelkedni.  

Forrás: Double-digit earnings growth by Bermaz Auto from 2022 till 2024, says Affin Hwang 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/environment/spore-has-opportunities-to-expand-into-green-hydrogen-and-carbon-services-as-it-overcomes-energy-crisis-experts
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/spore-has-opportunities-to-expand-into-green-hydrogen-and-carbon-services-as-it-overcomes-energy-crisis-experts
https://www.nst.com.my/business/2022/04/790851/double-digit-earnings-growth-bermaz-auto-2022-till-2024-says-affin-hwang
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A RCEP és az ASEAN: régi és új 

Jayant Menon, East Asia Forum, 2022. április 26. 

Az ASEAN és a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség (RCEP) közötti összefüggések 

megértéséhez hasznos elkülöníteni az újabb, kevésbé fejlett tagokat – Kambodzsa, Laosz, 

Mianmar és Vietnam (CLMV) – a régebbi, fejlettebb tagoktól – Brunei, Indonézia, Malajzia, 

Fülöp-szigetek, Szingapúr és Thaiföld (ASEAN 6). Az RCEP napirendje változatos, és a két 

csoportban eltérőek a lehetőségek és a kihívások. Ha különbséget teszünk a régi és az új 

ASEAN között, akkor a RCEP régi (vámokkal kapcsolatos) és új (nem vámokkal kapcsolatos) 

kérdésekre egyaránt kiterjed. A régi kérdések közé tartozik az árukereskedelem, a származási 

szabályok, a vámeljárások és a kereskedelmi jogorvoslatok. Az új kérdések a WTO+ vagy WTO-

x témakörökre vonatkoznak, és magukban foglalják a szolgáltatások kereskedelmét, az e-

kereskedelmet, a szellemi tulajdonjogokat és a versenyt. Bár ez még mindig kihívást jelent, az 

ASEAN 6 jobb helyzetben van ahhoz, hogy a RCEP keretében az új pontokat is érvényesítse. A 

CLMV-országok lemaradásban vannak, és még mindig a régi kérdésekkel küzdenek. Az ASEAN 

régi és új tagjai továbbra is agresszívan folytatják a szabadkereskedelmi megállapodások 

megkötését, melyek elburjánzása viszont akadályozhatja a kereskedelmet és a nyitott 

regionalizmus ellen hathat, de a szabadkereskedelmi megállapodások multilaterális jellege 

enyhíti ezeket a káros hatásokat. Ezért fontos, hogy a RCEP technikai és gazdasági 

együttműködési menetrendje tartalmazza a multilateralizációt.  

Forrás: RCEP and ASEAN: old and new 

A pénzügyminisztérium csökkentette a 2022-es GDP előrejelzéseket az ukrajnai 

háború miatt 

Reuters, Bangkok Post, 2022. április 27. 

A thai pénzügyminisztérium szerdán 3,5%-ra csökkentette a 2022-es gazdasági növekedésre 

vonatkozó előrejelzését a korábbi 4,0%-os előrejelzésről, az orosz-ukrán háborúnak a globális 

növekedésre és az inflációra gyakorolt hatása miatt – közölte a minisztérium egyik tisztviselője. 

Délkelet-Ázsia második legnagyobb gazdaságát várhatóan a magasabb belföldi kiadások és a 

turizmus fellendülése, valamint az export növekedése fogja támogatni. A minisztérium most 

arra számít, hogy az export, a thaiföldi növekedés egyik fő hajtóereje, idén 6,0%-kal emelkedik, 

szemben a korábban tervezett 3,6%-kal. Az idegenforgalomtól függő ország idén 6,1 millió 

külföldi látogatót fogadhat, ami a korábban tervezett 7 milliótól elmarad, részben az ukrajnai 

konfliktusnak az orosz turisták számára gyakorolt hatása és a kínai utazási korlátozások miatt. 

Az előre jelzett turistaforgalom messze elmaradna a 2019-es év során közel 40 millió 

látogatótól, de jelentős javulást jelentene a tavalyi 428 ezer külföldi turistához képest. 

Forrás: Finance Ministry cuts 2022 GDP outlook over Ukraine war 

  

https://www.eastasiaforum.org/2022/04/26/rcep-and-asean-old-and-new/
https://www.bangkokpost.com/business/2301286/finance-ministry-cuts-2022-gdp-outlook-over-ukraine-war
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Az acélipari vállalat áttér a megújuló energiára 

Philippine News Agency, Manila Times, 2022. április 29. 

Egy Cebu-i székhelyű acélgyártó és ingatlanfejlesztő vállalat 2025-re szén-dioxid-semlegessé 

válhat, mivel teljesen átáll a megújuló energiára, energiaszolgáltatójának pedig a First Gen 

Corp. céget választotta. Csütörtöki nyilatkozatában a First Gen közölte, hogy a vállalat 

mostantól a Chioson Group of Co. 2100 kilowatt teljes energiaszükségletét az Energy 

Development Corp. geotermikus erőműveiből biztosítja. Mindezt úgy, hogy a Chioson Group 

újból megbízta a First Gen-et, hogy 600 kW tiszta energiát szállítson a Puresteel Manufacturing 

Corp. számára Cebun. Az energiaellátás az EDC Leyte-i geotermikus erőművéből származik. A 

Puresteel olyan acéltermékeket gyárt és forgalmaz, mint a hullámlemezek, négyszögletes 

csövek, merev acélcsövek és téglalap alakú csövek. 

Forrás: Steel company shifts to renewable energy 

  

https://www.manilatimes.net/2022/04/29/business/corporate-news/steel-company-shifts-to-renewable-energy/1841626
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Közel-Kelet 

Egyiptom exportja 34%-ot emelkedve 4 milliárd dollárra ugrott 

 .Al Arabiya, 2022. április 24 ,العربية

A legfrissebb hivatalos adatok szerint az egyiptomi export jelentősen nőtt januárban, 

megközelítve a 4 milliárd dolláros határt. A Központi Közszolgálati Mobilizációs és Statisztikai 

Ügynökség adatai szerint az egyiptomi export összértéke január hónapban mintegy 3,988 

milliárd dollárt tett ki, szemben az előző év azonos időszakában elért 2,965 milliárd dollárral, 

ami körülbelül 1,023 milliárd dolláros, vagyis 34,5%-os növekedést jelent. A Statisztikai Hivatal 

jelezte, hogy az üzemanyagexport áll a lista élén, összesen mintegy 1,245 milliárd dollár 

értékben, szemben az előző év azonos időszakában elért 693 millió dollárral, ami 552 millió 

dolláros (57,3%-os) növekedést jelent. Az arab ország késztermék-exportja 1,582 milliárd, 

nyersanyagexportja körülbelül 316 millió dollár volt. 

Forrás:  يناير   
 صادرات مرص تقفز 34 %لـ 4 مليارات دوالر ف 

Csökken a Covid-19 betegek száma Iraki Kurdisztánban 

العراق صوت , Sotaliraq, 2022. április 24. 

Az Iraki Kurdisztáni Régió egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy 24 óra alatt 22 új 

koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, így a teljes szám 43 074-re nőtt. Az április 24-én kiadott 

járványügyi jelentés szerint 18 beteg teljesen felépült, így a gyógyultak száma összesen 

429213-ra nőtt. A régióban az elmúlt 24 órában nem regisztráltak koronavírus okozta 

halálesetet, így a halálozások össz-száma továbbra is 7446. Iraki Kurdisztánban az elmúlt egy 

hétben nem történt a fertőzéshez köthető halálozás, ami az első ilyen periódus volt a járvány 

kitörése óta. Irakban a kezdetek óta összesen 2,32 millió megbetegedés történt és összesen 

25 204-en haltak meg a Covid-19 következtében. Az elmúlt hetekben 100 megbetegedés körül 

alakul a napi átlag. 

Forrás: بال وفيات  
ا
  كامل

 
   كورونا  ..إقليم كوردستان ُيتم   اسبوعا

 ألول مرة منذ تفش 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/04/24/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-34-%D9%84%D9%80-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://www.sotaliraq.com/2022/04/24/%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b0-%d8%aa%d9%81%d8%b4%d9%8a-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa/
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Folytatódnak Irakban a kapcsolatok helyreállításáról szóló iráni-szaúdi 

tárgyalások 

The Times of Israel, 2022. április 23. 

Irán folytatta a tárgyalásokat a regionális rivális Szaúd-Arábiával, miután hónapokkal korábban 

felfüggesztették a Bagdad által közvetített titkos megbeszéléseket – jelentette ki az iráni 

állami média. A Nournews iráni hírportál, amelyet az ország Legfelsőbb Nemzetbiztonsági 

Tanácsához közelinek tartanak, közölte, hogy megtartották a tárgyalások ötödik fordulóját 

Bagdadban. Mindkét oldal biztonsági tisztviselői, valamint iraki és ománi tisztviselők vettek 

részt a találkozón. Arról nem közöltek információkat, hogy pontosan mikor zajlottak a 

tárgyalások. A negyedik fordulóra szeptemberben került sor. A Nournews arról számolt be, 

hogy a megbeszélések pozitív légkörben zajlottak, növelve a reményt a két nemzet közötti 

kapcsolatok helyreállításának sikerére. A Nournews közzétett egy fotót is két iráni és szaúdi 

tisztviselőről, akik Musztafa al-Kázimí iraki miniszterelnök mellett állnak. Irán, a világ 

legnagyobb síita muzulmán országa, akikkel a szunnita nagyhatalom Szaúd-Arábia 2016-ban 

szakította meg diplomáciai kapcsolatait, miután Szaúd-Arábia kivégzett egy prominens síita 

hitszónokot. A kivégzés ellen tiltakozó dühös irániak megrohamoztak két szaúdi diplomáciai 

képviseletet Iránban, és évekig tartó ellenségeskedés alakult ki a két ország között. 

Forrás: Iran-Saudi talks to resume in Iraq on restoration of ties 

Erősebb növekedés várható idén a szaúdi gazdaság nem olajszektorában 

ق االوسط الش  , Asharq Al Awsat, 2022. április 25. 

Mohammed bin Abdulláh al-Dzsadaan szaúdi pénzügyminiszter kijelentette, hogy a Királyság 

ebben az évben a vártnál erősebb gazdasági növekedést vár a nem olajszektorban, 

megjegyezve, hogy ezt a „Vision 2030” keretében végrehajtott strukturális reformok is 

alátámasztják. Hangsúlyozta, hogy a Királyság továbbra is elkötelezett a körültekintő politika 

mellett a monetáris és pénzügyi stabilitás fenntartása céljából, miközben felgyorsítja a 

strukturális reformokat a külső sokkokkal szembeni ellenálló képesség fokozása érdekében. 

Azt is elmondta, hogy Szaúd-Arábia a nehéz körülmények fényében továbbra is támogatja a 

nemzetközi erőfeszítéseket a globális béke és stabilitás helyreállítására, valamint az emberi 

szenvedések enyhítésére, többek között Ukrajnában is, megjegyezve, hogy a Királyság a 

harmadik helyen áll a világ legnagyobb humanitárius segélyezői között. 

Forrás: االقتصاد السعودي العام الجاري   
 نمو أقوى متوقع  للقطاع غي   النفط   ف 

  

https://www.timesofisrael.com/iran-saudi-talks-to-resume-in-iraq-on-restoration-of-ties/
https://aawsat.com/home/article/3609201/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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Idegenforgalmi fellendülés várható Törökország délkeleti részén 

Hürriyet Daily News, 2022. április 23. 

A járvány gyengülésével Törökország délkeleti régiójában a turisztikai szakemberek abban 

reménykednek, hogy idén fellendülésnek lehetünk tanúi, és mind hazai, mind külföldi turisták 

beáramlására számítanak. A Milliyet című napilap április 21-i híradása szerint a régió 

szállodáinak kihasználtsága áprilisban 90% körül van. A május eleji Eid al-Fitr ünnepek idejére 

az arány várhatóan eléri a 100%-ot. „Ma már szinte lehetetlen üres szobát találni hétvégén a 

szállodákban” – mondta a napilapnak Kayahan Köse, a régió utazási irodáinak egyik 

tulajdonosa. A belföldi turisták elsősorban Isztambulból, a fővárosból, Ankarából és a nyugati 

Izmir tartományból érkeznek – tette hozzá. „Most főleg helyi turistákat látunk. De a járvány 

vége után külföldiekre is számítunk” – mondta Soner Bacaksız, a Török Utazási Irodák 

Szövetségének (TÜRSAB) elnökségi tagja. „2019-ben, egy évvel a járvány kitörése előtt óriási 

volt az igény a turizmus iránt a régióban. Idén a számok felülmúlják a 2019-eseket” – tette 

hozzá Bacaksız. 

Forrás: Tourism boom expected in Turkey’s southeast this season 

Egyiptom, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek nyugalomra szólítanak fel 

Jeruzsálemben 

Asharq Al Awsat English, 2022. április 25. 

Egyiptom, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek hangsúlyozták a jogi és történelmi status 

quo tiszteletben tartásának fontosságát a kelet-jeruzsálemi al-Aksza mecsetben, és hathatós 

erőfeszítésekre szólítottak fel a nyugalom helyreállítását illetően. Abd el-Fattáh esz-Szíszi 

egyiptomi elnök a szövetségi palotában fogadta a jordán királyt, II. Abdullah-ot és Mohamed 

bin Zayed Al Nahyan-t, Abu Dzabi trónörökös hercegét, hogy megvitassák a közelmúlt 

fejleményeit. Esz-Szíszi elismerését fejezte ki a három országot összekötő szoros, történelmi 

együttműködés kapcsán, hangsúlyozva Egyiptom azon törekvését, hogy fokozza közöttük a 

kooperációt. Az egyiptomi elnök kiemelte az együttműködés és partnerség jelentőségét a 

térség előtt álló kihívások, valamint a regionális és nemzetközi fejleményekből adódó 

gazdasági és társadalmi válságok tükrében. A megbeszéléseken áttekintették a közel-keleti 

békefolyamat legfrissebb fejleményeit, és ezzel összefüggésben a három ország közötti 

koordinációt, a jeruzsálemi helyzet eszkalációjának fényében, hangsúlyozva a nyugalom 

helyreállítására irányuló erőfeszítések fenntartásának fontosságát. Továbbá felhívták a 

figyelmet minden olyan izraeli intézkedés leállításának fontosságára, amelyek aláássák a 

kétállami megoldást. A három fél egyetértett abban, hogy komoly és hatékony tárgyalások 

szükségesek az izraeli-palesztin feszültségek nemzetközi jog szerinti megoldása érdekében. 

Forrás: Egypt, Jordan, UAE Call for Restoring Calm in Jerusalem 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/tourism-boom-expected-in-turkeys-southeast-this-season-173171
https://english.aawsat.com/home/article/3610956/egypt-jordan-uae-call-restoring-calm-jerusalem
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Çavuşoğlu: Brazília Törökország legnagyobb kereskedelmi partnere Latin-

Amerikában 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. április 25. 

Mevlut Çavuşoğlu török külügyminiszter elmondta, hogy Brazília számít Törökország 

legnagyobb kereskedelmi partnerének a latin-amerikai régió országai közül. Ez egy 

beszédében hangzott el, amelyet a délkelet-brazíliai São Paulóban található török 

főkonzulátus új épületének felavatásakor mondott. A török külügyminiszter hangsúlyozta, 

hogy a két ország között mélyen gyökerező baráti és stratégiai partnerségi kapcsolatok 

vannak, valamint azt közölte, hogy a két fél közötti jelenlegi kereskedelmi forgalom volumene 

eléri az 5 milliárd dollárt. 

Forrás: كيا بأمريكا الالتينية يك  تجاري لير ازيل أكي   ش   تشاووش أوغلو :الي 

Az elmúlt tíz év leggyorsabb gazdasági növekedése zajlik az Öböl-menti arab 

országokban 

 .Al Khaleej, 2022. április 26 ,الخليج

A Reuters kutatása arra az eredményre jutott, hogy az Öböl-menti Együttműködési Tanács 

országainak gazdaságai idén az elmúlt tíz év leggyorsabb növekedését produkálják, de a magas 

infláció és a világgazdaság lassulása jelenthet némi kockázatot. A nyersolaj az Öböl-menti 

gazdaságok fő mozgatórugója, amelynek az ára a februári ukrajnai események után emelkedni 

kezdett, ami jelentős lökést adott az olajban és gázban gazdag régiónak. Az Öböl-menti 

Együttműködési Tanács hat gazdaságának együttes növekedése idén átlagosan 5,9% lesz, ami 

2012 óta a leggyorsabb ütemnek számít. Azonban ezt befolyásolhatja egy esetlegesen 

elhúzódó háború vagy a koronavírus-mutánsok újbóli terjedésre. 

Forrás: « 10 سنوات   
ز :«أشع نمو القتصاد اإلمارات ف   رويير

Az Egyesült Arab Emírségek és Törökország célja a kétoldalú kereskedelem 

megduplázása 

Al Arabiya English, 2022. április 27. 

Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) és Törökország hivatalosan megkezdte a tárgyalásokat a 

Átfogó Gazdasági Partnerségi Megállapodásról (CEPA), amely várhatóan megkétszerezi a két 

nemzet közötti kereskedelmet – írta Thani al-Zeyoudi, az emírségek kereskedelmi minisztere 

kedden a Twitteren. „A vámok csökkentésével, az áruk szabad mozgásának előmozdításával, 

a tőkeáramlás megkönnyítésével és a kereskedelmi akadályok csökkentésével minden 

eddiginél könnyebbé tesszük az üzletkötést. Ez egyben az együttműködés új korszakának 

alapja lesz” – írta. 

Forrás: UAE and Turkey aim to double bilateral trade: Minister 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/2571969
https://www.alkhaleej.ae/2022-04-26/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2022-04-26/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/04/27/UAE-and-Turkey-aim-to-double-bilateral-trade-Minister
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Azerbajdzsán és Kína külügyminiszterei a további együttműködés kérdéseiről 

tárgyaltak 

SNG Today, 2022. április 22. 

Jeyhun Bayramov Azerbajdzsán külügyminisztere telefonos tárgyalást folytatott Wang Yi kínai 

külügyminiszterrel, aki az azeri-kínai diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából 

köszöntötte kollégáját. A tárgyaláson Bayramov kiemelte az azeri-kínai kétoldalú 

együttműködések sikerességét és felhívta a figyelmet a két ország közötti kapcsolatok további 

fejlesztésének lehetőségére. 

Forrás: Министры иностранных дел Азербайджана и Китая обсудили вопросы 

дальнейшего сотрудничества 

Üzbegisztán és Japán a gazdasági partnerség bővítésének lehetőségeiről 

tárgyalt 

UzDaily, 2022. április 23. 

Tokióban folytatott tárgyalásokat Szardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes, aki 

egyben az Üzbég Köztársaság befektetési és külkereskedelmi minisztere és Koichi Hagiuda 

Japán gazdasági, kereskedelmi és ipariügyi minisztere. A tárgyaláson mindkét fél kiemelte az 

Üzbegisztán és Japán közötti kiváló gazdasági partnerséget. Ezt a tendenciát támasztja alá az 

idei év első három hónapjában történt kereskedelem megkétszereződése is a két ország 

között. Az Üzbegisztánból Japánba irányuló exportban főként színesfémek, textiltermékek, 

élelmiszertermékek, míg a közép-ázsiai országba érkező Japán importtermékek között  

járművek, műanyag termékek és építőipari gépek szerepelnek. Üzbegisztánban jelenleg 46 

vállalkozás működik japán befektetések részvételével. Emellett áttekintették a 2019-ben, 4,3 

milliárd dollár értékben aláírt projekt jelenlegi helyzetét is. A találkozó eredményeként 

megállapodás született a jelenlegi projektek felgyorsított végrehajtásáról és a folyamatban 

lévő projektek jóváhagyásáról szóló szoros közös munkáról, valamint az üzbég-japán 

együttműködés elmélyítése melletti kölcsönös elkötelezettségről. 

Forrás: Узбекистан и Япония обсудили возможности для расширения экономического 

партнерства 

  

https://sng.today/baku/22598-ministry-inostrannyh-del-azerbajdzhana-i-kitaja-obsudili-voprosy-dalnejshego-sotrudnichestva.html
https://sng.today/baku/22598-ministry-inostrannyh-del-azerbajdzhana-i-kitaja-obsudili-voprosy-dalnejshego-sotrudnichestva.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68495
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68495
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A Japán Nemzetközi Együttműködési Bank továbbra is támogatja a 

magánszektort Üzbegisztánban 

UzDaily, 2022. április 22. 

Szardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes, az Üzbég Köztársaság befektetési és 

külkereskedelmi minisztere megbeszélést folytatott Tadashi Maedával, a Japán Nemzetközi 

Együttműködési Bank elnökével, akivel a két ország közötti együttműködések 

továbbfejlesztéséről folytatott tárgyalásokat. Üzbegisztánban a japán bank 1,4 milliárd 

dolláros támogatásával összesen 11 projekt megvalósítása van folyamatban. Ezenkívül az 

Energy de France konzorcium és a Nebras Power Investment Management mellett a Japán 

Nemzetközi Együttműködési Bank és japán vállalkozások is részt vesznek egy 1600 MW 

teljesítményű és kombinált ciklusú villamosenergiát előállító erőmű építési projektben a 

Szirdarja régióban. 

Forrás: Японский банк международного сотрудничества продолжит поддержку проектов 

частного сектора в Узбекистане 

Az Azerbajdzsán-Grúzia folyosón jelentősen megnőtt a rakományforgalom 

Day.az, 2022. április 25. 

Az ukrajnai háborús események miatt jelentősen megnövekedtek az áruszállításban történő 

késések, így alternatív útvonalként az Azerbajdzsán-Grúzia kereskedelmi folyosó 

rakományforgalma is jelentősen megnövekedett, jelentette ki David Ebralidze, a Poti Szabad 

Ipari Zóna főigazgatója. Véleménye szerint az ukrán és orosz tengeri kikötők bezárása a 

Fekete-tengeren aktualizálta az alternatív közlekedési folyosók megtalálásának kérdését. 

Ezenkívül Ebralidze megjegyezte, hogy a Közép-Ázsián keresztül Grúziába irányuló áruszállítás 

növekedésére számít, ami pozitívan befolyásolja az új logisztikai központok fejlesztését a 

régióban. 

Forrás: Грузооборот по азербайджано-грузинскому коридору значительно вырос 

Baku és Tbiliszi elmélyítheti a regionális gazdasági integrációt 

Day, 2022. április 24. 

Az Azerbajdzsánnal való együttműködés révén Grúzia lehetőséget kaphat a regionális 

gazdasági integráció elmélyítésére. Erről Elshad Mammadov, az Azerbajdzsáni Gazdasági 

Egyetem professzora nyilatkozott. Szerinte Azerbajdzsán kiegyensúlyozott és pragmatikus 

külgazdasági politikát folytató országként pozícionálja magát, ezért a Grúzia és Azerbajdzsán 

közötti együttműködés pozitív eredménnyel járhat. Ugyanakkor hozzátette, hogy a regionális 

együttműködésnek inkább a gazdaság reálszektorának fejlesztéséhez kapcsolódó, közös 

nagyberuházási projektekre kell irányulnia, mert a regionális láncok és átrakodóközpontok 

létrehozása nélkül nehéz fenntartható versenyképességet elérni. A közgazdász szerint 

nagyobb léptékű regionális gazdasági integrációt kell végrehajtani, amelyben Grúziának és 

Azerbajdzsánnak is célszerű lenne részt vennie. 

Forrás: Баку и Тбилиси могут углубить региональную экономическую интеграцию 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/68494
https://www.uzdaily.uz/ru/post/68494
https://news.day.az/economy/1456290.html
https://news.day.az/economy/1456077.html


 
 

 
 

22 

Az EAEU egységes piacot alakít ki a biotermékek számára 

Tatiana Kudrjavtseva, 24.kg, 2022. április 22. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) megállapodástervezetet dolgoz ki a biotermékek EAEU-

n belüli forgalmáról, amely az unió egységes piacának kialakítására vonatkozó ütemtervnek 

megfelelően történik. A dokumentum előírja a biotermékek EAEU-n belüli akadálytalan 

áramlását, az érintett nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatfelvételeket valamint a 

nemzetközi piacokhoz való hozzáférésre vonatkozó megállapodások előkészítését. 

Forrás: В ЕАЭС формируют единый рынок органической продукции 

A két ország diplomáciai kapcsolatának 30. évfordulója alkalmából 

Magyarország miniszterelnöke köszöntötte Szadir Zsaparovot 

AKIpress, 2022. április 22. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a két ország diplomáciai kapcsolatainak 30. évfordulója 

alkalmából gratulált Szadir Zsaparov kirgiz államfőnek. A magyar miniszterelnök elmondta, 

hogy örül annak, hogy a Kirgizisztán és Magyarország közötti kapcsolatokat sikerült a stratégiai 

partnerség szintjére emelni és a magyar-kirgiz baráti kapcsolatok sarokkövének tartja a biskeki 

Magyar Nagykövetség és a budapesti Kirgiz Nagykövetségének megnyitását. Ezenkívül a 

magyar miniszterelnök kiemelte a közös érdekeken alapuló erőfeszítések jelentőségét is. 

Forrás: Премьер Венгрии направил Садыру Жапарову послание по случаю 30-летия 

дипотношений между двумя странами 

Dorogi Sándor: Megtettük az első lépést az elektromobilitás terén 

Bakyt Basarbek, Vecsernij Biskek, 2022. április 22. 

A Kirgiz Köztársaság Miniszteri Kabinete és a Szellemi Tulajdon és Innovációs Állami 

Ügynöksége adott otthont Az elektromos mobilitás fejlesztése Kirgizisztánban című 

konferenciának, amelyen Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Dorogi 

Sándor és Vig Zoltán magyar vendégelőadó is részt vett. A hibrid formában megrendezett 

eseményen elhangzott, hogy Kirgizisztán kiemelt figyelmet fordít a zöld gazdaságra és a 

kreatív ipar fejlesztésére, ezért egyre nagyobb lendületet kap az elektromobilitás fejlesztése 

az országban. A konferencián Vig Zoltán beszélt Magyarország tapasztalatairól az elektromos 

járművekre való átállásban, a hatályban lévő magyarországi törvényekről és az állami 

támogatásokról, melyek az elektromos térnyerést szolgálják. Dorogi Sándor, magyar 

nagykövet kiemelte a két ország közötti kapcsolatok 30 éves történelmét és elmondta, hogy 

véleménye szerint minden feltétel adott a két ország közötti további együttműködéshez és 

fejlődéshez. 

Forrás: Шандор Дороги: Мы сделали первый шаг в сфере электромобильности 

  

https://24.kg/ekonomika/231666_veaes_formiruyut_edinyiy_ryinok_organicheskoy_produktsii/
https://kg.akipress.org/news:1776744/?from=kgnews&place=search&sth=4a14d9e9fb5cbab9b7365998459f39bb
https://kg.akipress.org/news:1776744/?from=kgnews&place=search&sth=4a14d9e9fb5cbab9b7365998459f39bb
https://www.vb.kg/doc/417207_shandor_dorogi:_my_sdelali_pervyy_shag_v_sfere_elektromobilnosti.html
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Kirgiz-pakisztáni kereskedelmi és befektetési fórumot rendeztek 

Iszlámábádban és Lahore-ban 

Kabar, 2022. április 23. 

Iszlámábád és Lahore városában került megrendezésre a kirgiz-pakisztáni kereskedelmi és 

befektetési fórum, amelyen mindkét ország nagykövetsége és a USAID Regionális Gazdasági 

Integrációs Hivatala is részt vett. A fórumon a kirgiz vállalatok képviselői részletesen 

bemutatták portfóliójukat. A pakisztáni résztvevők tájékoztatást adtak a Pakisztánban 

folytatott üzleti tevékenység lehetőségeiről. A fórum eredményeként memorandumokat írtak 

alá A kölcsönös megértésről és együttműködésről és a „Bishkek” Szabadgazdasági Övezet és 

a Nemzetközi Különleges Gazdasági Övezet megteremtéséről. 

Forrás: В Исламабаде и Лахоре прошел кыргызско-пакистанский торгово-

инвестиционный форум 

A 2022-2026 közötti időszakra jóváhagyták Kirgizisztán kreatív gazdaságának 

fejlesztésére vonatkozó koncepciót 

Aizan Mambetalieva, Vecsernisj Biskek, 2022. április 25. 

Elfogadták a Kirgizisztán kreatív gazdaságának fejlesztési koncepcióját a 2022–2026-os 

időszakra vonatkozóan, jelentette be Akilbek Zsaparov, a kirgiz Miniszteri Kabinet elnöke. A 

jelenlegi koncepció Kirgizisztán 2018-2040 közötti gazdaságfejlesztési ütemtervének a része. 

A most bejelentett kreatív gazdaságfejlesztési koncepció célja pedig, hogy átfogó állami 

politika kialakításával növelje a kreatív iparágak hozzájárulását a gazdasághoz. 

Forrás: Утверждена концепция развития креативной экономики КР на 2022-2026 годы 

Taskentben rendezik meg az üzbég-szlovák Kormányközi Bizottság első ülését 

Dunyo, 2022. április 26. 

Pozsonyi látogatása során Üzbegisztán nagykövete, Abat Faizullajev találkozott a Szlovák 

Befektetési és Kereskedelmi Fejlesztési Ügynökség főigazgatójával, Robert Šimončič-al és a 

Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Peter Mihokkal. A találkozó során megvitatták 

szlovák vállalkozásoknak az üzbég gazdaságba történő befektetési lehetőségeit és javaslatot 

tettek egy az üzbég vállalkozások Szlovákiába irányuló exportjának növelésére szolgáló 

fejlesztési és befektetési alap létrehozására. Ezenkívül megállapodtak az első üzbég-szlovák 

kormányközi bizottsági ülés őszi, taskenti időpontjáról is. 

Forrás: В Ташкенте пройдет первое заседание узбекско-словацкой 

Межправительственной комиссии 

  

https://kabar.kg/news/v-islamabade-i-lakhore-proshel-kyrgyzsko-pakistanskii-torgovo-investitcionnyi-forum/
https://kabar.kg/news/v-islamabade-i-lakhore-proshel-kyrgyzsko-pakistanskii-torgovo-investitcionnyi-forum/
https://www.vb.kg/doc/417253_ytverjdena_koncepciia_razvitiia_kreativnoy_ekonomiki_kr_na_2022_2026_gody.html
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_tashkente_proydet_pervoe_zasedanie_uzbeksko-slovatskoy_mezhpravitelystvennoy_komissii_-zYz?fbclid=IwAR2WWEunM7d4zXdva_8DsmsvtPowaz3lAz7Po2xiNRA3HlA_k0SBJOdoaOc
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_tashkente_proydet_pervoe_zasedanie_uzbeksko-slovatskoy_mezhpravitelystvennoy_komissii_-zYz?fbclid=IwAR2WWEunM7d4zXdva_8DsmsvtPowaz3lAz7Po2xiNRA3HlA_k0SBJOdoaOc
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