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A magyar külgazdasági kapcsolatok helyzete Közép-Ázsiában
A jelenleg kialakult geopolitikai helyzetben (afganisztáni helyzet és az orosz-ukrán háború)
miatt az egész világnak példátlan biztonsági kihívásokkal kell szembesülnie. A világ geopolitikai
átrendeződése, a növekvő energiaárak és a változó világgazdasági dinamika mellett kiemelten
fontos a jó gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fenntartása. Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter három közép-ázsiai országot (Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán) érintő
munkakörútja is rávilágított arra, hogy hazánk kiemelt jelentőséget tulajdonít a közép-ázsiai
országokkal létrejött gazdasági együttműködéseknek.
A magyar delegáció többnapos közép-ázsiai körútjának első állomása Nur-Szultánba vezetett,
ahol Szijjártó Pétert Kazahsztán elnöke, Kasszim-Zsomart Tokajev fogadta. A nur-szultáni
találkozón szó esett a kazah-magyar stratégiai partnerség kereskedelmi, gazdasági és
kulturális fejlesztéseiről. Kazahsztánba 2005 óta 269 millió dollár értékben érkeztek
befektetések Magyarországról. A magyar külügyminiszterrel történő találkozón Tokajev arra
hívta fel a figyelmet, hogy Kazahsztánban majdnem harminc magyar cég működik, köztük
olyanok, mint a MOL, a Richter Gedeon, amelyek kiemelt helyet foglalnak el a kazah
gazdaságban. A találkozó során a kazah elnök tájékoztatta Szijjártó Péter külügyminisztert az
országban zajló politikai és gazdasági reformokról, az „Új-Kazahsztán” 1 gazdasági projekt
aktuális helyzetéről, valamint az alkotmánymódosításokról szóló népszavazás
előkészületeiről.
Kazahsztáni munkalátogatása során Szijjártó Péter külügyminiszter találkozott Muhtar
Tleuberdi kazah külügyminiszterrel, akivel a kazah export Magyarországra irányuló
diverzifikálásával kapcsolatos tárgyalásokat folytatott. Tleuberdi szerint a két ország közötti
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok dinamikusan fejlődnek, aminek bizonyítéka az is, hogy
a koronavírus járvány ellenére tavaly 23,2%-kal nőtt a Kazahsztán és Magyarország közötti
kétoldalú kereskedelem, ami így elérte a 138,7 millió dollárt. Az áruexport Kazahsztánból
Magyarországra 15,4 millió dollárt, a magyar export Kazahsztánba pedig 123,3 millió dollárt
tett ki.
Rövid látogatása során Szijjártó Péter hangsúlyozta Kazahsztánnak a magyar
külkereskedelemben betöltött fontos szerepét és elmondta, hogy az utóbbi időben
Magyarország növelte a Kazahsztánból származó kőolaj beszerzést, ami azt jelenti, hogy
jelenleg Magyarország kőolaj vásárlásainak 16%-át Kazahsztán fedezi. A munkalátogatás
végén Tokajev, kazah miniszterelnök bejelentette, hogy a közeljövőben Orbán Viktor
meghívására Magyarországra látogat.
A magyar külgazdasági és külügyminiszter közép-ázsiai országokat érintő munkakörútjának
második állomása Kirgizisztán volt. Itt részt vett a Biskekben megrendezett kétoldalú
kereskedelmi, gazdasági és kulturális együttműködésekkel foglalkozó Kirgiz-Magyar Stratégiai
Tanács második ülésén, amely találkozón a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap jövőbeli terveivel
kapcsolatban is egyeztetést folytatott. A tárgyalások eredményeként a kirgiz és a magyar fél
abban állapodott meg, hogy a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap tőkéjét a jelenlegi 16 millió
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Új Kazahsztán-egy átfogó gazdaságfejlesztési, politikai, gazdasági és társadalmi reform program, melyet a 2022
januári kazahsztáni események egyenes következménye.
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dollárról fokozatosan 50 millió dollárra emelik. Az ülésen további megállapodás született egy
Budapest – Biskek – Budapest repülőjárat indításáról.
Kirgizisztáni hivatalos látogatása keretében Szijjártó Péter további megbeszéléseket folytatott
Szadir Zsaparov kirgiz elnökkel, Jeebek Kulubajev kirgiz külügyminiszterrel, melyen Szijjártó
Péter és Szadir Zsaparov hansúlyozta, hogy a 2021-es kétoldalú kirgiz-magyar kereskedelmi
forgalom értéke meghaladta a 12 millió dollárt.
A biskeki látogatás eredményeként további két dokumentum aláírására is sor került. Az egyik
meghatározza a Kirgizisztán és Magyarország 2022-2025 közötti kétoldalú együttműködés
ütemtervét. A másik dokumentum pedig egy a 2022-2025 közötti időszakra szóló
memorandum, amely a két ország kulturális, oktatási és ifjúságpolitikai együttműködését
segíti elő.
Szijjártó Péter és a magyar delegáció munkakörútjának harmadik, s egyben utolsó közép-ázsiai
állomása Üzbegisztán volt, ahol Taskentben a magyar küldöttség részt vett az Üzbég-Magyar
Gazdasági Együttműködési és Kormányközi Bizottság ülésén. A megbeszélésen megvitatták a
két ország közötti kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi együttműködéseknek az aktuális
kérdéseit. A megbeszélések egyik fő területe a nukleáris energetika kérdése volt. Ezzel
kapcsolatban a magyar külügyminiszter jelezte, hogy az Üzbegisztánban tervezett újabb
atomerőmű magyar hűtési technológiával épülhet meg. E projekt keretösszege pedig
hozzávetőlegesen 300-400 millió euró lesz. Emellett Szijjártó Péter elmondta, hogy
Magyarországon képezhetik az üzbég atomenergetikai szakembereket, amit az is elősegít,
hogy Magyarország az eddigi 100 helyett mára 170 ösztöndíjasnak tud képzést biztosítani a
magyar felsőoktatásban. A tárgyaláson résztvevők egyetértettek abban, hogy a magyar cégek
és bankok sikeres projekteket valósítanak meg Üzbegisztánban. Ezenkívül megállapodás
született a tudományos szféra terén történő kapcsolatok elmélyítéséről. A taskenti
munkalátogatás végén a magyar és az üzbég delegáció aláírt egy, a Stipendium Hungaricum
ösztöndíjprogramról szóló kiegészítő jegyzőkönyvet, valamint egy Magyarország és
Üzbegisztán közötti turisztikai együttműködési szándéknyilatkozatot is.
Közép-Ázsia a világ egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, ezért a továbbiakban is fontos
helyet fog elfoglalni a magyar külgazdasági törekvésekben. Szijjártó Péter külügyminiszter
közép-ázsiai munkakörútja megerősítése volt annak, hogy az Európai Unió szomszédságában
zajló háborús konfliktus és a világban kialakult geopolitikai feszültségek ellenére
Magyarország továbbra is folytatja a keleti nyitás politikáját. Az elmúlt időben
bebizonyosodott, hogy ennek a külgazdasági lépésnek igenis van relevanciája. Magyarország
közép-ázsiai jelenléte a magyar gazdaság számára is kiemelt jelentőséggel bír. A magyar cégek
régiós szerepvállalása pedig tovább fokozza az ázsiai gazdasági kapcsolatok elmélyítését.
Az elemzést készítette: Veres Szabolcs
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Kelet Ázsia
Kishida délkelet-ázsiai udvarlásba kezdett
Richard Javad Heydarian, Asia Times, 2022. május 3.
Az elmúlt évtizedben Japán külpolitikájában észrevehető minta jelent meg. Mindhárom
legutóbbi japán miniszterelnök Délkelet-Ázsiát választotta első hivatalos útjaként,
hangsúlyozva a térség központi szerepét Tokió regionális stratégiájában. Japán, amely már az
ASEAN első számú kereskedelmi és befektetési partnere, számos délkelet-ázsiai ország, köztük
a Fülöp-szigetek, Indonézia, Vietnam és Malajzia számára is kulcsfontosságú védelmi és
stratégiai partnerré vált. A felmérések azt is mutatják, hogy a regionális politikai elit
folyamatosan Japánt az ASEAN legmegbízhatóbb külföldi partnereként értékelte. A régióba
tett utazása során Kishida arra törekedett, hogy megerősítse és kiterjessze a regionális
államokkal feltörekvő stratégiai kapcsolatait. Csaknem egy évszázada Japán volt DélkeletÁzsia iparosításának és gazdasági fejlődésének motorja, még Kína felemelkedése sem
csökkentette Japán gazdasági jelentőségét a régióban. Továbbra is Tokió a legnagyobb forrása
a jelentős infrastrukturális beruházásoknak Délkelet-Ázsiában. Az elmúlt években Japán
befektetési ígéretei a régióban 367 milliárd dollárt tettek ki, ami jóval nagyobb, mint Kína 255
milliárd dolláros, többnyire teljesítetlen ígérete.
Forrás: Kishida on a muscular charm offensive in SE Asia

Mi történne, ha Kína és Japán is eladná az amerikai állampapírokat?
William Pesek, Asia Times, 2022. május 5.
Három hónap alatt a japán pénzintézményvezetők 60 milliárd dollárnyi amerikai kötvényt
dobtak piacra. Igaz, ez nem tűnik soknak azt figyelembe véve, hogy Japánnak 1,3 ezer milliárd
dollár értékű amerikai állampapírja van, de az eladás nagyságát egyre nehezebb figyelmen
kívül hagyni. A legvalószínűbb magyarázat a jen idei 13%-os esése. Ez a zuhanás megnehezíti
az Egyesült Államok adósságállományának felhalmozódását egy olyan pillanatban, amikor az
USA inflációja 40 éves csúcson van. Ez annak ellenére van így, hogy a befektetők
elhanyagolható, 0,22%-os hozamot kapnak a 10 éves lejáratú államkötvények után. Az igazi
aggodalom azonban az, hogy Fumio Kishida miniszterelnök visszafogja az amerikai dollár
vásárlást. Ez az aggodalom Kínára is vonatkozik, amely az Egyesült Államok második
legnagyobb adósságállományát birtokolja.
Forrás: What if China and Japan dump their US Treasuries?
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A vámcsökkentések nem oldják meg Kína széndilemmáját
Jeff Pao, Asia Times, 2022. április 30.
Elemzők szerint a Kínában életbelépő széntermékek vámcsökkentése nem segíti az árak
mérséklését, mivel továbbra is a logisztika jelenti a legnagyobb kihívást a megfelelő ellátás
biztosítása szempontjából. A Kínai Államtanács bejelentette, hogy Kína 2022. május 1. és 2023.
március 23. között nullára változtatja az összes szénvámot, hogy növelje a szénellátást és
csökkentse az árakat, hogy az erőművek olcsóbb energiát biztosíthassanak a vállalatoknak,
beleértve az exportorientált vállalatokat is. Elemzők szerint azonban a szénárak Kínában még
egy ideig magasak maradnak, mivel az importot befolyásolták a nagyvárosok Covid-19 járvány
miatti bezárásai az elmúlt két hónapban. Szerintük a logisztikai problémákat az okozta, hogy
április 28-tól hirtelen bezárták Qinhuangdao kikötői negyedét, Kína legnagyobb
szénkereskedelmi csomópontját.
Forrás: Tariff cuts won’t solve China’s coal dilemma

Kína igyekszik biztosítani a zökkenőmentes szállítást
Xinhua, 2021. május 4.
Kína komoly erőfeszítéseket tesz a kulcsfontosságú ágazatok és az emberek megélhetésének
zökkenőmentes logisztikai ellátásának biztosítására, a közlekedési vállalatok támogatására és
a modern közlekedési infrastruktúra kiépítésének előmozdítására. A kínai közlekedési ágazat
folyamatos növekedést könyvelhetett el az év első negyedévében, a teherszállítás volumene
1,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és az állóeszköz-befektetések 9,8
százalékkal nőttek – mondta Xu Chengguang, a Kínai Közlekedési Minisztérium magas rangú
tisztviselője. Ebben az időszakban a kínai kikötők rakományforgalma éves szinten 1,6
százalékkal, Kína konténerkezelési volumene 2,4 százalékkal, a külkereskedelmi útvonalak
konténerforgalma pedig 5 százalékkal nőtt, mondta Xu. Figyelembe véve a COVID-19
világjárvány okozta fennakadásokat és a geopolitikai konfliktusokat a kínai közlekedési
ágazatban március óta, Xu elmondta, hogy a minisztérium különféle intézkedéseket fog hozni
a stabil és zavartalan ellátás garantálása, a nehézségekkel küzdő szállítócégek segítésére és a
hatékony közlekedési beruházások bővítése érdekében.
Forrás: China to ensure smooth logistics, strengthen support for transport firms
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A japánok csaknem 80%-a igazságtalannak tartja Okinava amerikai bázis terhét
Japan Today, 2022. május 5.
A Kyodo News felmérése szerint Japánban a lakosság csaknem 80 százaléka úgy gondolja, hogy
az Okinawára háruló teher (az amerikai haderő zömének otthont adó terület) nem méltányos
a többi prefektúrához képest. A válaszadók 58 százaléka támogatta az egyes amerikai katonai
létesítmények áthelyezését a déli prefektúrán kívülre. De 69 százalék ellenezte, hogy a
bázisokat olyan területekre helyezzék át, ahol élnek, bár 79 százalékuk úgy véli, hogy az
Okinawára nehezedő teher egyenlőtlenül nagy. Okinava 1972-ig az Egyesült Államok
fennhatósága alatt maradt, még azután is, hogy Japán 1952-ben visszanyerte szuverenitását
az ország második világháborús vereségét követően. Okinava ad otthont az amerikai katonai
létesítmények 70 százalékának, amelyek Japán területén találhatóak. A közvéleménykutatásban a megkérdezettek 51 százaléka úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok okinawai
támaszpontjait jelentősen csökkenteni kellene, míg 6 százalék azt válaszolta, hogy teljesen fel
kellene őket számolni, 40 százalékuk pedig azon a véleményen van, hogy maradjon minden az
eddigiek szerint.
Forrás: Nearly 80% of Japanese think Okinawa's U.S. base-hosting burden unfair

Kínában Rekordot döntött az egyetemet végzettek száma a szűkös
munkaerőpiacon
Tan Xinyu, China Daily, 2022. május 5.
Az újonnan egyetemei diplomát szerzők száma Kínában idén rekordot döntött, és elérte a
10,76 millió főt, ami 1,67 millióval nőtt az előző évhez képest, és miközben a várható fizetések
a tavalyi havi 6711 jüanról (1015,37 dollár) 6295 jüanra csökkentek a Zhaopin legfrissebb
jelentése szerint. A Kínai Foglalkoztatási Kutatóintézet indexe, amely a munkaerő-piaci
kereslet-kínálati feszültség mértékét méri, a világjárvány 2020-as kitörése óta először ért el
mélypontot, és az év első három hónapjában 0,71 pontot ért el az új diplomások esetében,
ami azt jelenti, hogy minden álláskeresőre 0,71 betöltendő pozíció jutott. Az egyetemet
végzettek januártól márciusig tartó munkaerő-piaci helyzetét összefoglaló jelentés
negyedéves bontásban kimutatta, hogy a munkaerő-igény hat százalékkal csökkent, szemben
az állásra jelentkezők 16 százalékos növekedésével.
Forrás: Number of university graduates hits record high amid tight job market
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A dél-koreai hírszerző ügynökség elsőként Ázsiában csatlakozik a NATO
kibervédelmi központjához
Jo He-rim, The Korea Herald, 2022. május 5.
A dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (National Intelligence Service-NIS) a NATO
kibervédelmi központjának tagja lett – közölte a Dél-Koreai állami ügynökség. Az észtországi
tallinni székhelyű kibervédelmi csoport, a NATO Együttműködő Kibervédelmi Kiválósági
Központ közreműködő résztvevője lett, ez az első alkalom, hogy egy ázsiai ország csatlakozik
a csoporthoz. A NATO CCDCOE egy 2008 májusában létrehozott kiberbiztonsági kutatásra,
képzésre és gyakorlatokra összpontosító kiberismereti központ. A NIS 2019-ben nyújtotta be
csatlakozási kérelmét a csoporthoz. Dél-Korea tagságával a NATO CCDCOE-nek immár 32
ország a hivatalos tagja – 27 NATO-tagország, amelyek a szponzor nemzetek közé tartoznak,
és öt közreműködő résztvevő, amelyek nem NATO-országok.
Forrás: South Korea’s intelligence agency joins NATO’s cyber defense center as first in Asia
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Dél-Ázsia
India súlyos áramellátási válsággal néz szembe
K. S. Kumar, Asia Times, 2022. május 02.
India az elmúlt hat év legsúlyosabb energiaválságával néz szembe. Egyrészt az ország ipara a
Covid-19 korlátozások feloldása után az élénkülés jeleit mutatja, másrészt a hőhullám sok
államban korán beköszöntött. Ez a két tényező megnövelte az energia iránti keresletet. A
szénbányák most nyomás alatt vannak, mivel az országban a szén a domináns tüzelőanyag a
villamosenergia-termelésben, és a legtöbb hőerőmű szénkészletének csökkenése súlyos
probléma. India legnagyobb széntermelője és -szállítója, a Coal India Limited azt állítja, hogy
áprilisban 14,2%-kal növelte a hőerőművek ellátását, de ez nem volt elég a megugró kereslet
kielégítésére, egyes erőművek jelentése szerint a készletek a 10%-os szint alá csökkentek. A
válság másik fő tényezője a szén világpiaci árának emelkedése. India tengerparti régióiban
számos hőerőmű az Indonéziához hasonló országokból importált szenet használta erőművei
működtetéséhez, de az árak emelkedésével ezek az erőművek vagy visszafogták a termelést,
vagy leálltak. További probléma, hogy az indiai vasutak sem bírják a terhelést, a szénszállítások
felgyorsítása érdekében már a személyszállítást is csökkenteni kellett.
Forrás: India facing a major power supply crisis

A miniszterek csoportja 28%-os áruk és szolgáltatások adóját javasolja a
kaszinókra, versenypályákra, online szerencsejátékokra kivetni | Exkluzív
Rahul Shrivastava, India Today, 2021. május 03.
Az indiai szövetségi pénzügyminisztérium által létrehozott miniszteri csoport hétfőn Delhiben
ülésezett, hogy megvizsgálja a kaszinókra, versenypályákra és online szerencsejátékokra
vonatkozó adózási rendszerrel kapcsolatos kérdéseket. Az ülésen a csoport a források szerint
széles körű konszenzusra jutott, és valószínűleg azt fogja javasolni, hogy a kaszinók, a
versenypályák és az online szerencsejátékok a 28 százalékos adókulcs alá tartozzanak. A
csoport május 18-án ismét összeül, hogy véglegesítse a különböző tevékenységek és
szolgáltatások adóztatásának értékelési módszerét. Jelenleg a fogadásokkal járó online
szerencsejátékokra 28%-os általános forgalmi adó vonatkozik, míg a fogadásokat vagy
szerencsejátékokat nem tartalmazó játékok 18%-os adókulcs alá tartoznak.
Forrás: Group of Ministers to recommend 28% GST on casinos, racecourses, online gaming |
Exclusive

9

Az inflációs ráta soha nem látott magasságba szökött, 13,4 százalékot ért el
News Desk, Pakistan Today, 2022. május 02.
Pakisztánban az áprilisi inflációs ráta 13,4%-ra szökött fel, ami 2020 januárja óta a
legmagasabb érték, szorult helyzetbe hozva az új kormányt, amely a Nemzetközi Valutaalappal
már elkötelezte magát az üzemanyagárak emelése mellett, hogy megkapja a 6 milliárd
dolláros (most 8 milliárd dolláros) mentőcsomagot. A pakisztáni statisztikai hivatal jelentése
szerint a fogyasztói árindex alapján mért inflációs ráta 13,4%-os volt, ami meghaladta a
pénzügyminisztérium várakozásait is. Az áremelkedés üteme felgyorsult az élelmiszerek és a
közlekedési áruféleségek árának emelkedése miatt. Az üzemanyagok esetében a kabinet az
IMF követelései ellenére sem volt hajlandó megszüntetni az állami támogatást, ennek ellenére
az árak az egy évvel korábbihoz lépest 39%-kal emelkedtek. Az állandó kétszámjegyű infláció
az országban jelentős mértékben csökkentette az emberek vásárlóerejét, a Világbank egy
nemrégiben készült jelentése szerint a szegény családok keresetük felét már
élelmiszervásárlásra költötték.
Forrás: Inflation rate soars to unprecedented height, skyrocketed to 13.4pc

India azt szeretné, hogy Oroszország 70 dollárnál alacsonyabb hordónkénti
áron adja el az olajat
Chandrashekar Srinivasan, Hindustan Times, 2022. május 04.
India megpróbálja meggyőzni Oroszországot, hogy nagyobb árengedményeket kínáljon a
nyersolajra – Delhi 70 dollárnál kevesebbet szeretne fizetni hordónként – hogy ellensúlyozza
az OPEC+ termelővel való üzletkötés kockázatait, tekintettel a Moszkva ellen az ukrajnai
invázió miatt bevezetett egyre keményebb pénzügyi szankciókra. A Bloombergnek nyilatkozó
források szerint az árengedményeket azért kérik, hogy kompenzálják az olyan akadályokat,
mint a vásárlások finanszírozásának biztosítása. Az indiai finomítók több mint 40 millió
hordónyi kedvezményes árú orosz nyersolajat vásároltak azóta, hogy Vlagyimir Putyin február
24-én elindította az Ukrajna elleni "különleges katonai műveletét" – írta a Bloomberg.
Oroszország a múlt hónapban is kedvezményeket kínált Indiának egy 15 millió hordónyi
egyszeri, fix összegű vásárlásra. India – a becslések szerint a világ harmadik legnagyobb
elsődleges üzemanyag-fogyasztója, napi mintegy ötmillió hordóval – kőolajszükségletének
mintegy 85 százalékát importálja, de az orosz nyersolaj hozzájárulása alapvetően marginális.
Az S&P Global Commodity Insights becslése szerint 2021-ben kevesebb mint három százalék
volt.
Forrás: India wants Russia to sell its oil at less than $70 per barrel: Report
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India központi banki repókamatlábai 40 bázisponttal emelkedtek
K. S. Kumar, Asia Times, 2022. május 04.
Az Indiai Központi Bank szerdán úgy döntött, hogy azonnali hatállyal 40 bázisponttal emeli a
repókamatlábat az infláció megfékezése érdekében. A monetáris politikáért felelős bizottság
május 2-án és 4-én tartott ülésein a tagok egyhangúlag a kamatemelés mellett szavaztak.
Shaktikanta Das jegybankelnök szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a bizottság úgy
döntött, hogy "továbbra is akkomodatív marad, miközben az akkomodáció visszavonására
összpontosít" annak érdekében, hogy az infláció a célon belül maradjon. A központi bank az
április 6-8-án tartott legutóbbi ülése után változatlanul hagyta a kamatlábakat, de elismerte,
hogy az inflációt ellenőrzés alá kell vonni. A folyó pénzügyi évre vonatkozó kiskereskedelmi
inflációs előrejelzést a korábbi 4,5%-os előrejelzésről 5,7%-ra emelte. A repókamatláb 2018.
augusztus 1. óta nem emelkedett, és ezzel a meglepő lépéssel jelenleg 4,40%-on áll.
Forrás: India central bank repo rates up 40 basis points
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Délkelet-Ázsia
Május elsejei gyűlés: Lee miniszterelnök szerint Szingapúrnak a gazdaság
átalakítása érdekében a járvány utáni lendületre kell építenie
Goh Yan Han, The Straits Times, 2022. május 01.
A köztársaságnak a Covid-19 világjárványból származó lendületre kell építenie, és folytatnia
kell a gazdaság átalakítását – jelentette ki Lee Hsien Loong szingapúri miniszterelnök vasárnap
a május elsejei gyűlésen. Szingapúrnak nyitva kell tartania a szemét az új lehetőségek előtt,
folytatnia kell az átalakítási erőfeszítéseket, és meg kell erősítenie ellenálló képességét a
jövőre nézve – hangsúlyozta a politikus a Downtown Eastben összegyűlt mintegy 900
szakszervezeti taghoz és további 1000 virtuálisan jelenlévőhöz szólva. Hozzátette, hogy a
szakszervezeti mozgalom mélyen részt vett a gazdaság átalakításában és korszerűsítésében,
valamint a vállalkozások és a munkavállalók termelékenységének javításában. A
miniszterelnök arról is beszélt, hogy a gazdasági átalakulás nem csak a megfelelő
nemzetstratégián múlik, ahhoz, hogy ez megtörténjen, minden vállalkozásnak és minden
munkavállalónak erőfeszítéseket kell tennie az üzleti átalakulás és a szakképzés terén. Pozitív
példaként pedig a Certact Engineering, az Oriental Remedies Group és a Wah & Hua esetét
idézte fel.
Forrás: May Day Rally: S'pore must build on post-pandemic momentum to transform economy,
says PM Lee

Az MNHB jó helyzetben van, hogy megnyerjen néhány nagyszabású
napenergia-projektet
Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. április 28.
A földalatti közművek és alállomások tervezésével foglalkozó MN Holdings Bhd (MNHB) több
nagyszabású napelemes (LSS) alállomási projektre nyújtott be pályázatot
projektmenedzsment-koordinátorként, valamint a mérnöki tervezési munkálatokra. Loy Siong
Hay ügyvezető igazgató elmondta, hogy a vállalat jó helyzetben van a pályázatok elnyeréséhez,
mivel bizonyítottan rendelkezik az LSS-projektek kivitelezéséhez szükséges képességekkel. Loy
elmondta, hogy a vállalatnak három mérnöki, beszerzési, építési és üzembe helyezési (EPCC)
projektje volt az LSS2 keretében alvállalkozóként. Az MNHB szerint a potenciális új megbízások
az idén március 9-én 172,2 millió ringgit összegű megrendelésállományát gyarapítanák. Az
MNHB 15 éves múltra tekint vissza a malajziai energiaipari közművek építésében. A
növekedési stratégia részeként Loy elmondta, hogy a vállalat azt tervezi, hogy az LSS-projektek
tulajdonosai számára is egyértelművé tegye, hogy az MNHB a fővállalkozói szerepre teljes
mértékben alkalmas.
Forrás: MNHB well positioned to win some large-scale solar projects
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Sihanoukville
kikötője
16%-os
növekedést
konténerforgalomban az első negyedévben
Hin Pisei, The Phnom Penh Post, 2022. május 02.

könyvelhet

el

a

Az állami tulajdonban lévő Sihanoukville-i Autonóm Kikötő 16,32 százalékos növekedést
regisztrált a konténerforgalomban idén január és március között, köszönhetően annak, hogy
Kambodzsa és a világgazdaság a fellendülés útjára lépett – közölte az illetékes minisztérium.
A konténerek mennyisége összesen 198 182 TEU (húsz láb egyenértékű egység) volt, szemben
a tavalyi év hasonló időszakának 170 370 TEU-jával. A növekedés Kambodzsa gazdasági
fejlődését és a világ országaival folytatott erősödő kereskedelmet tükrözi. A Kambodzsa-Kína
szabadkereskedelmi megállapodás és a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség
hatálybalépése várhatóan szintén hozzá fog járulni a nemzetközi piacokra való könnyebb
eljutáshoz a jövőben.
Forrás: S’ville port books 16% rise in container throughput for Q1

Az áprilisi infláció az előrejelzésnél kisebb mértékben 4,65%-kal emelkedett
éves összevetésben
Reuters, Bangkok Post, 2022. május 05.
A thaiföldi fogyasztói árindex áprilisban 4,65%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest,
a magasabb energia- és élelmiszerárak miatt – közölte csütörtökön a kereskedelmi
minisztérium, bár az adat elmaradt az előrejelzésektől. A Reuters felmérése szerint a
fogyasztói árindex 4,98%-os emelkedésére számítottak, és a márciusi 5,73%-os ugrás után 13
év óta a leggyorsabb ütemben emelkedett. A minisztérium szerint az áprilisi árcsökkenés
ellenére, amelyet a bázishatások is segítettek, a következő hónapokban az infláció
valószínűleg meghaladja az 5%-ot, miután megszűnt a gázolajárakra vonatkozó felső határ. A
minisztérium szerint a kormány intézkedései, köztük az alapvető termékek árszabályozása és
a támogatások segítettek lelassítani az infláció növekedését. A kormányzat fenntartja az idei
évre vonatkozó 4-5%-os inflációs előrejelzését, amely meghaladja a központi bank 1-3%-os
célsávját.
Forrás: April headline inflation rises 4.65% y/y, less than forecast
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A belföldi kereskedelem megélénkült 2021-ben
Anna Leah E. Gonzales, Manila Times, 2022. május 03.
A Fülöp-szigeteki Statisztikai Hivatal hétfői jelentése szerint a belföldi kereskedelem 2021-ben
kétszámjegyű növekedést ért el, ami az egy évvel korábbi meredek visszaesés után komoly
előrelépés. Konkrétan a belföldi kereskedelem tavaly 20,22 millió tonnát tett ki, ami 24,6
százalékkal magasabb a 2020-as 37,3 százalékos csökkenéshez képest, ami 16,23 millió tonnát
jelentett. A Statisztikai Hivatal szerint 2021-ben az áruk szinte teljes (99,9 százalékát) részét
vízi úton, szállították. A főleg anyag szerint osztályozott feldolgozott termékek mennyiségileg
vezető szerepet töltötték be, 27,4 százalékkal, azaz 5,54 millió tonnával. Ezt követték az
élelmiszerek és élő állatok (4,68 millió tonna vagy 23,1 százalék). Területileg a Közép-Visayas
és a főváros térsége volt a legaktívabb a belföldi kereskedelemben.
Forrás: Domestic trade recovers in 2021
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Közel-Kelet
Közös nyilatkozat: Megerősítették
együttműködés elmélyítését
العربية, Al Arabiya, 2022. május 01.

a

szaúdi-pakisztáni

befektetési

A Szaúd-Arábiai Királyság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti szoros történelmi
kapcsolatok keretében Muhammad Shahbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök hivatalos
látogatást tett Szaúd-Arábiában. A két fél hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a SzaúdiPakisztáni Legfelsőbb Koordinációs Tanácson keresztül fokozzák a munkát, diverzifikálják a két
testvéri ország közötti kereskedelmet, és javítsák a kommunikációt a két fél magánszektora
között, ami hozzájárulna a kereskedelmi és befektetési lehetőségek bővítéséhez, valamint
azok kézzelfogható partnerségekké való alakításához. A két ország kifejezte azon szándékát,
hogy befektetési fórumokat tartsanak, hogy mindkét fél üzleti szféráját megismertessék a
kínálkozó lehetőségekkel, és ösztönözzék őket a különböző befektetési területeken partneri
kapcsolatok kialakítására, valamint a befektetők előtt álló kihívások közös megoldására.
ر
Forrás: وتية التعاون االستثماري السعودي الباكستان
تأكيد تعميق ورفع ر: بيان مشيك

Marokkó az árak emelkedése miatt megemeli a minimálbért
العربية, Al Arabiya, 2022. május 01.
A marokkói kormány „társadalmi megállapodást” írt alá a nagy szakszervezetekkel és a
Munkaadók Szövetségével, amely különösen a minimálbér emelését írta elő a köz- és a
magánszférában. A megállapodás tartalmazza a minimálbér 10%-os emelését két év alatt az
ipari, kereskedelmi és szolgáltatási szektorban. A minimálbér a bejelentett emelés előtt adó
nélkül 2638 dirham volt (250 euró) – derül ki a Kormányelnökség közleményéből. A
megállapodás értelmében a minimálbér a közszférában nettó 3500 dirham lesz (kb. 330 euró),
szemben a jelenlegi 3362 dirhammal (körülbelül 320 euró). A kormány és a Munkáltatók
Szövetsége vállalta a negyedik, ötödik és hatodik gyermek után járó családi pótlék emelését is
a köz- és a versenyszférában dolgozók számára. A megállapodást a Marokkói Vállalkozások
Általános Szövetségével és a három legreprezentatívabb szakszervezettel, a Marokkói
Munkaszövetséggel, a Marokkói Dolgozók Általános Szövetségével és a Munkaügyi
Demokratikus Konföderációval kötötték. A Marokkói Munkaügyi Nemzeti Szövetség nem írta
alá az egyezményt. A Marokkói Központi Bank előrejelzése szerint 2022-ben a Királyságban
rekord magas infláció (+4,7%) és gyenge növekedés (+0,7%) várható.
Forrás: المغرب يزيد الحد األدن لألجور ف ظل ارتفاع األسعار
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Az Egyesült Arab Emírségek az első olyan arab állam, amely űrhajóst küld
hosszú távú űrmisszióra
The Jerusalem Post, 2022. május 01.
Az Egyesült Arab Emírségek 2023-ban egy űrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra, fél éves
küldetésre. Ezzel az első arab ország lesz, amely űrhajóst küld hosszú távú űrmisszióba –
jelentette a Mohammed Bin Rashid Űrközpont (MBRSC). Az MBRSC és az Axiom Space szerdán
megállapodást írt alá az Egyesült Arab Emírségek washingtoni nagykövetségén, hogy az arab
ország professzionális űrhajósát a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) repítsék. Az emirátusi űrhajós
2023 tavaszán csatlakozik a SpaceX Crew-6-hoz. Az űrhajósok nagyszabású tudományos
kísérleteket fognak végezni, amelyek hozzájárulnak az űrjelenségek jobb megértéséhez,
emellett együttműködnek különböző országokkal, hogy új adatokat kínáljanak a jövőbeli
küldetések támogatására. Egyébként Eytan Stibbe izraeli űrhajós tagja volt az Axiom Space Ax1 legénységének, amely nemrég tért vissza az ISS-ről. Az Ax-1 volt az első privát küldetés az
űrállomáson.
Forrás: UAE to be first Arab state to send astronaut on long-term space mission

Halálbüntetés várhat Irakban egy nyugdíjas brit szakértőre
صوت العراق, Sotaliraq, 2022. május 01.
Halálbüntetés várhat egy nyugdíjas brit geológusra Irakban, miután letartóztatták a bagdadi
repülőtéren, mert régiségeket próbált kicsempészni – közölte családja. A The Independent
című brit újság szerint a 66 éves Jim Fitton májusban fog egy iraki bíróság elé állni régiségek
országon kívülre irányuló csempészés vádjával. A brit kormányhoz intézett petícióban Witten
családtagjai azt mondták: „A körútja során Witten történelmi helyszíneket keresett fel szerte
Irakban, ahol a turistacsoportjával kövek és törött edények maradványait találták meg a
földön heverve.” Hozzátették, hogy ezeket a darabokat „kiszórták a szabadba, védőburkolatok
és táblák nélkül, amelyek figyelmeztették volna őket, hogy azokat tilos felvenni”. A
túracsoport más tagjai is gyűjtöttek hasonló tárgyakat, hogy emlékként magukkal vigyék őket
a dél-iraki Eridu helyszínről. Witten családtagjai megerősítették, hogy „a csoportnak azt
mondták, hogy nem lesz probléma, mert a törött daraboknak nincs gazdasági vagy történelmi
értéke.” Az újság a brit külügyminisztérium szóvivőjét idézte: „Konzuli támogatást nyújtunk
egy brit állampolgárnak Irakban, és kapcsolatban állunk a helyi hatóságokkal.”
Forrás: خبي بريطان متقاعد يواجه عقوبة اإلعدام ف العراق
ر
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Törökország és Szaúd-Arábia az egymással való kapcsolatok javításában
érdekelt
Hürriyet Daily News, 2022. április 30.
Törökország és Szaúd-Arábia közös akaratról tett tanúbizonyságot a bilaterális kapcsolatok
kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló fejlesztése iránt – mondta Recep Tayyip Erdoğan
elnök április 30-án. Erdoğan a Szaúd-Arábiából hazatérő elnöki gépen újságíróknak nyilatkozva
elmondta, hogy a két ország eltökélt szándéka, hogy fokozzák az erőfeszítéseket a térség közös
érdekeit és stabilitását szem előtt tartva. „Úgy gondolom, hogy látogatásom új korszakot fog
hirdetni a két ország közötti kapcsolatokban. Kimutattuk közös akaratunkat a kapcsolatok
erősítése iránt" – mondta. A török elnök bejelentette, hogy Törökország támogatni fogja
Szaúd-Arábia pályázatát a 2030-as rijádi világkiállítás megrendezésére. Továbbá Erdoğan
„győzelemként” üdvözölte Marine Le Pen szélsőjobboldali elnökjelölt franciaországi választási
vereségét. „A francia választásokon a szélsőségesek veresége véleményem szerint győzelem,
mert bármennyit is szenvedünk, az azbextémizmus miatt van” – mondta Erdoğan.
Forrás: Turkey, Saudi Arabia show common will to enhance relations: Erdoğan

Libanon: aggodalmak az áramkimaradások miatt
Asharq Al Awsat English, 2022. május 02.
Egyre szaporodnak a figyelmeztetések Libanonban, mivel az ország elhúzódó villamosenergiaválsága a május 15-i parlamenti választások után súlyosbodhat, továbbá attól tartanak, hogy
a nem működő közszolgáltatások miatt teljes sötétségbe borul az ország. Walid Fayyad,
Libanon energiaügyi minisztere kijelentette, hogy az Egyiptomból Szíria területén keresztül
történő gázimportról szóló szerződés teljesítéséhez amerikai garanciákra van szükség, hogy az
ne essen a Szíriával szemben kiszabott Cézár-törvény hatálya alá. Libanon súlyos
villamosenergia-ellátási válságtól szenved, és ezt az Egyesült Államok által támogatott terven
keresztül próbálja megoldani az egyiptomi gáz importjával, amelyet Jordánián és Szírián
keresztül szivattyúznak át egy észak-libanoni erőmű működtetésére. Hivatalos források szerint
a megállapodás aláírására még nem került sor. Laury Haytayan energia- és olajszakértő azt
mondta Asharq Al Awsat hírportálnak: „A kormány kétértelműsége nem megnyugtató...” majd hozzátette, hogy a Világbank a libanoni villamosenergia-terv finanszírozását reformok
végrehajtásához köti, amelyek „sajnos csak ígéretek”.
Forrás: Lebanon: Concerns Rise of Total Darkness after the Polls
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Világszerte muszlimok milliói végezték el tegnap ünnepi imáikat
الخليج, Al Khaleej, 2022. május 03.
Világszerte muszlimok milliói végeztek ünnepi imát hétfőn (2022.05.02.), miután enyhítették
az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt bevezetett egészségügyi korlátozásokat. Az
Afganisztánt ellenőrző tálibok vasárnap ünnepelték az Eid al-Fitr első napját. A mozgalom
szóvivője azt mondta: a saríát követik, és nem utánoznak más országokat, ahogy például Niger
és Mali teszi. Kedden Irán, Pakisztán, Banglades, India és a Comore-szigetek ünneplik az Eid alFitr első napját. Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök is imádkozott az egyik kairói
mecsetben, valamint emberek ezrei vettek részt az Al-Azhar mecset rituáléin, amelynek
folyosói és udvara megteltek hívekkel. Az elmúlt két évben az Eid al-Fitr imán való részvételt
a koronavírus elleni intézkedések miatt korlátozták vagy tiltották, amit az országok most
részlegesen vagy teljes egészében feloldottak.
ن
ن
Forrás: المسلمي ن يف مختلف دول العالم يؤدون صالة العيد أمس
ماليي

Az iráni olajminiszter Caracasban találkozott Maduro venezuelai elnökkel
Al Arabiya English, 2022. május 04.
Irán olajminisztere hivatalos látogatást tett Venezuelában, ahol találkozott Nicolas Maduro
elnökkel, és megvitatták a két nemzet ellen bevezetett amerikai szankciók negatív hatásait és
azok leküzdésének módjait – közölték a tisztviselők. Irán jelentős olajtermelő, és a múlt
hónapban azt mondta, hogy a termelési kapacitás visszaállt az amerikai szankciók 2018-as
újbóli bevezetése előtti szintre. A két olajtermelő közötti bilaterális kapcsolatok Hugo Chavez
szocialista vezető (1999-2013) uralkodása alatt erősödtek meg, és tovább mélyültek utódja,
Maduro idején. A szigorú amerikai szankciók alatt álló Venezuelának erős szövetségesei
vannak Iránban, Oroszországban és Kínában. Az irániak az elmúlt két évben többször is
kijelentették, hogy Venezuela pártját fogják az Egyesült Államokkal szembeni konfliktusban.
Forrás: Iranian oil minister meets Venezuela’s President Maduro in Caracas
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Oroszország és a posztszovjet térség
Kirgizisztán és Kazahsztán kormányfői
kereskedelmi forgalom megkétszerezéséről
Mir 24, 2022. április 29.

megállapodtak

a

kölcsönös

Kirgizisztán és Kazahsztán a közeljövőben megduplázzák a kölcsönös kereskedelmi forgalmat,
jelentették ki az ország képviselői a 10. Kirgiz-Kazah Kormányközi Tanács biskeki ülésén. A
2021-es eredményeket követően a két ország közötti kölcsönös kereskedelem volumene 35%kal, egymilliárd dollárra nőtt. Az ülésen Akilbek Zsaparov, a Kirgiz Köztársaság Miniszteri
Kabinetjének elnöke elmondta, hogy a következő cél a kétoldalú kirgiz-kazah kereskedelem 2
milliárd dollárra való növelése. Az ülésen határozat született arról, hogy fel kell gyorsítani az
ipari, kereskedelmi és logisztikai központok létrehozását a Kara-Suu és Ak-Tilek ellenőrzőpont
területén.
Forrás: Главы правительств Кыргызстана и Казахстана договорились удвоить взаимный
товарооборот

Türkmenisztán is részt vállal az Iszlám Fejlesztési Bank tőkéjének növelésében
Business Turkmenistan, 2022. április 30.
Szerdar Berdimuhamedov, türkmén elnök javaslatát, mely szerint Türkmenisztán is részt vállal
az Iszlám Fejlesztési Bank (IDB) teljes tőkéjének növelésében a türkmén parlament is
jóváhagyta. Eszerint az IDB – melynek 57 tagországa van – össztőkéjének emelési
folyamatában való részvétel megkönnyíti majd a Türkmenisztánban végrehajtott
finanszírozási átalakításokkal kapcsolatos folyamatokat, amelyek elsősorban az ország
progresszív társadalmi-gazdasági fejlődését célozzák.
Forrás: Туркменистан примет участие в увеличении общего капитала Исламского банка
развития

A MIFT áttekintette a befektetési, kereskedelmi és gazdasági együttműködés
előrehaladását Magyarországgal, Kirgizisztánnal és Tádzsikisztánnal
Dunyo, 2022. április 30.
Szardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes Üzbegisztán befektetési és
külkereskedelmi minisztere vezetésével videokonferencia formájában találkozóra került sor.
A virtuális találkozón az üzbég ipari szövetségek, a kereskedelmi bankok, Karakalpaksztán és
Taskent régiók önkormányzatainak vezetői, Kirgizisztán és Tádzsikisztán üzleti köreinek
képviselői és Üzbegisztán magyarországi nagykövetsége is részt vett. A megbeszélés
eredményeként döntés született arról, hogy a gazdasági kapcsolatok felgyorsítása érdekében
mindegyik ország fokozza a a másik partnerrel történő együttműködéseket.
Forrás: В МИВТ рассмотрен ход инвестиционного и торгово-экономического
сотрудничества с Венгрией, Кыргызстаном и Таджикистаном
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Azerbajdzsán Grúzia negyedik legnagyobb kereskedelmi partnerévé vált
Day.az, 2022. május 1.
A Grúzia és Azerbajdzsán közötti kereskedelmi forgalom 2022. január-márciusban 355,3 millió
dollárt tett ki, ami a teljes grúz külkereskedelmi forgalom 9,2%-a, közölte a Grúz Nemzeti
Statisztikai Hivatal. A minisztérium szerint a Grúzia és Azerbajdzsán közötti kereskedelmi
forgalom 2021 azonos időszakához képest 2022. január-márciusban 42%-kal nőtt. Az
elszámolási időszakban Azerbajdzsán a negyedik helyen állt Grúzia fő kereskedelmi partnerei
között. Az Azerbajdzsánba irányuló grúz export ugyanebben az időszakban 125,3 millió dollárt
tett ki, ami 19,9%-kal haladja meg a 2021. január-márciusi értéket. Ezzel Azerbajdzsán Grúzia
fő exportpartnerei között a második helyet foglalja el. Grúzia külkereskedelmi forgalma (a be
nem jelentett kereskedelem nélkül) 2022. január-márciusban 3,8 milliárd dollár volt, ami
37,9%-kal haladja meg 2021-es azonos időszakot.
Forrás: Азербайджан стал четвертым по величине основным торговым партнером Грузии

Azerbajdzsán a globális ellátási láncok vezető logisztikai központjává válik
Eurázsiában – a Gazprombank
Day.az, május 2.
Az Európa és Kína között stratégiai központi helyet elfoglaló, fejlett légi, vasúti, csőszállítási és
tengeri infrastruktúrával rendelkező Azerbajdzsán új vezető logisztikai központtá válik, amint
a globális ellátási láncok újjáépülnek Eurázsiában, mondta Gulnara Khaidarshina, az orosz
Gazprombank piacelemzési osztályának helyettes vezetője. Középtávon pedig az azeri
gazdaság diverzifikációját új projektek segíthetik elő, amelyek magukban foglalják a
közlekedési és a szociális infrastruktúra, az ipari parkok építését. Mindezek a tényezők pedig
megteremtik az előfeltételeket Azerbajdzsán befektetési felminősítéséhez, mondta
Haidarshina.
Forrás: Азербайджан становится ведущим логистическим центром глобальных цепочек
поставок в Евразии – Газпромбанк
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Magyarország készségét fejezte
együttműködésre
Central Asia News, 2022. május 3.

ki

az

„Új-Kazahsztánnal”

történő

Roman Vaszilenko, a Kazah Köztársaság külügyminiszter-helyettese hivatalos budapesti
látogatása keretében találkozott Baranyi Andrással, a magyar Külügyminisztérium helyettes
államtitkárával. A tárgyaláson a kétoldalú kazah-magyar partnerség bővítéséről, a két ország
közötti gazdasági és kereskedelmi együttműködésekről esett szó. Az elmúlt év eredményei
alapján a Magyarország és Kazahsztán közötti kölcsönös kereskedelem volumene 138,7 millió
dollár volt. Az áruexport Kazahsztánból Magyarországra 15,4 millió dollár volt, a magyar
import a Kazahsztánba pedig 123,3 millió dollárt tett ki. Az ülésen felhívták a figyelmet arra is,
hogy a kazah régiókban mintegy harminc olyan magyar cég működik, mint a MOL, a Richter
Gedeon vagy az Egis.
Forrás: Венгрия выразила готовность к развитию сотрудничества с «Новым Казахстаном»

Kazahsztán elnöke munkalátogatásra érkezik Magyarországra
Kapital, 2022. május 3.
Kasszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke munkalátogatáson fogadta Szijártó Péter,
magyar külgazdasági és külügyminisztert, aki a közép-ázsiai országokat érintő munkakörútja
keretében érkezett Kazahsztán fővárosába. A találkozón szó esett a kazah-magyar stratégiai
partnerség kereskedelmi, gazdasági, befektetési és kulturális fejlesztéseiről. A kazah elnök
tájékoztatta a magyar külügyminisztert a Kazahsztánban zajló politikai és gazdasági reformok
végrehajtásáról, az „Új-Kazahsztán” projektről, valamint az alkotmánymódosításokról szóló
népszavazás előkészületeiről. A munkalátogatás végén Tokajev bejelentette, hogy a
közeljövőben Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívására Magyarországra látogat.
Forrás: Президент Казахстана посетит Венгрию с рабочим визитом
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Megvitatták az üzbég-magyar együttműködés kérdéseit
UzDaily, 2022. május 4.
Taskentben folytattak megbeszélést az Üzbég-Magyar Gazdasági Együttműködési és
Kormányközi Bizottság társelnökei, amely ülésen Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi
minisztere, Szardor Umurzakov és Magyarország külgazdasági és külügyminisztere Szijjártó
Péter is részt vett. A magyar külügyminiszter egy közép-ázsiai országokat érintő hivatalos
körútja keretében látogatott el Üzbegisztánba. A megbeszélésen megvitatták a két ország
közötti befektetési, kereskedelmi, gazdasági és pénzügyi együttműködésének aktuális
kérdéseit. A tárgyaláson részt vevő delegáció tagjai egyetértettek abban, hogy a magyar cégek
és bankok sikeres projekteket valósítanak meg Üzbegisztánban. Ezenkívül megállapodás
született a tudományos szféra terén történő kapcsolatok elmélyítéséről. A találkozót követően
a két ország közötti projektek előmozdítása érdekében Üzbegisztán és Magyarország
delegációvezetői további egyeztetéseket folytattak.
Forrás: Обсуждены вопросы узбекско-венгерского сотрудничества

50 millió dollárra emelik a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap tőkéjét
Akchabar, 2022. május 4.
Biskekben rendezték meg a kétoldalú kereskedelmi, gazdasági és kulturális
együttműködésekkel foglalkozó Kirgiz-Magyar Stratégiai Tanács második ülését, amelyen
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is részt vett, s amely találkozón a
Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap jövőbeli tevékenységéről is megbeszélést folytattak. A
tárgyalások eredményeként a kirgiz és a magyar fél abban állapodtak meg, hogy a MagyarKirgiz Fejlesztési Alap tőkéjét fokozatosan 50 millió dollárra emelik (jelenleg ez 16 millió
dollár). Az ülésen még megállapodás született a Budapest - Biskek - Budapest repülőjárat
indításáról. Hivatalos látogatása keretében Szijjártó Péter további megbeszéléseket folytatott
még Szadir Zsaparov kirgiz elnökkel, Jenbek Kulubajev kirgiz külügyminiszterrel és Daniyar
Amangeldijev kirgiz gazdasági és kereskedelmi miniszterrel.
Forrás: Капитал Венгерско-Кыргызского фонда развития доведут до $50 млн
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