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Elnökválasztás a Fülöp-szigeteken – A Marcos dinasztia 
visszatérése 

2022. május 9-én elnökválasztást tartottak a Fülöp-szigeteken, melynek során a leköszönő 
Rodrigo Duterte elnök helyére a 64 éves ifjabb Ferdinand „Bongbong” Marcos-t, az egykori 
diktátor fiát elsöprő többséggel választották meg, miközben az alelnöki pozíciót Duterte lánya, 
Sara Duterte-Carpio nyerte el. Az elmúlt években Duterte ellentmondásos politikai lépéseinek 
és nyilatkozatainak köszönhetően a 110 millió lakosú délkelet-ázsiai ország gyakran került a 
nemzetközi politika rivaldafényébe, ezért Duterte távozása és a Marcos család visszatérése 
okán érdemes közelebbről is megvizsgálni, hogy az államfőválasztás és az új korszak milyen 
következményekkel járhat az ország jövőjére nézve. 

Figyelemre méltó, hogy az elnökválasztás során a szavazatok 98%-ának feldolgozását 
követően Marcos több mint 31 millió szavazatot kapott, ez a voksok közel 59-%-át jelenti, 
lényegében a dupláját annak, amennyit a legközelebbi riválisa a jelenlegi alelnök Leni Robredo 
(14 800 000 szavazat) kapott. A harmadik helyet az egykori ökölvívó Manny Pacquiao szerezte 
meg, 3 600 000 szavazattal. Az alelnökválasztás esetében még nagyobb különbségek 
tapasztalhatóak az első és a második helyezett között: Sara Duterte-Carpio 61%-kal győzött 
(31 500 000 szavazat), miközben Kiko Pangilinan 18%-ot, illetve Vicente Tito Sotto 16%-ot ért 
el. Marcos az elnökválasztás során rekord támogatottságot szerzett, hiszen eddig csak Duterte 
– a hat évvel ezelőtti választáson – volt képes megszerezni a voksoláson részt vevők döntő 
többségének a támogatását. 

A választások előtt sokáig bizonytalanság övezte Duterte jövőbeli politikai ambícióit, de azt 
követően, hogy 2021 őszén bejelentette a politikától való visszavonulását és annak ellenére, 
hogy nyilvánosan egyetlen jelölt mellett sem vett részt a kampányban, a 
közvéleménykutatások Marcos egyértelmű fölényét jósolták riválisaival szemben. Duterte 
lánya szintén komoly népszerűségnek örvend az országban, így a Marcos-szal való 
szövetségkötését követően gyakorlatilag az ő megválasztására is számítani lehetett. Annak 
ellenére azonban, hogy látszólag a népesség túlnyomó része Marcos mellett áll, a társadalom 
meglehetősen megosztott az új elnök megítélésében, amely nem kis mértékben köszönhető 
a család vitatott politikai örökségének.  

Az idősebb Ferdinand Marcos 1965 és 1986 között állt az ország élén, melynek során a 
hadseregre támaszkodva diktatórikus rendszert épített ki, ezrek haláláért és bebörtönzéséért 
tekinthető felelősnek, nem is beszélve a hatalmas korrupcióról, az ország kifosztásáról. 
(Marcos-ék vezetésével becslések szerint 5-10 milliárd dollárt tulajdonítottak el a központi 
bankból). Miután 1986-ban a Néphatalom Forradalom megdöntötte uralmát, a család az 
amerikai kormányzat támogatásával Hawaii-ra költözött, de az apa 1989-es halálát követően 
ifjabb Ferdinand Marcos visszatérhetett az országba, ahol megőrizte politikai befolyását. Az 
ifjabb Ferdinand Marcos Ilocos Norte-n lett alkormányzó, kormányzó, majd pedig kongresszusi 
képviselő. 2010-ben szenátorrá választották, 2016-ban pedig Duterte oldalán indult az 
alelnöki székért, de végül minimális arányban vereséget szenvedett Leni Robredoval szemben. 
Duterte nem rejtette véka alá, hogy Marcos-ra követendő példaként tekint, miközben a néhai 
diktátor családjával is közeli viszonyt ápol. 

  

https://www.theguardian.com/world/2022/may/09/ferdinand-marcos-jr-triumph-philippines-presidential-election
https://ph.rappler.com/
https://thediplomat.com/2022/05/marcos-on-the-brink-of-victory-as-filipinos-vote-in-presidential-election/
https://www.economist.com/asia/2016/11/12/hail-to-the-thief
https://www.economist.com/asia/2016/11/12/hail-to-the-thief
https://www.bongbongmarcos.com/about/
https://www.bongbongmarcos.com/about/
https://www.bongbongmarcos.com/about/
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2016 októberében Marcos újratemetése a Libingan ng mga Bayani-ban (Hősök temetője) 
komoly társadalmi vitákat váltott ki a rendszere megítélése szempontjából, miközben a 
választási kampány során a fia a korszak pozitív eredményeit igyekezett kiemelni, egyúttal 
háttérbe szorítani annak árnyoldalát. Éppen ezért egyesek attól tartanak, hogy az autoriter 
kormányzás újból visszatérhet a Fülöp-szigeteken, ami egyúttal a Duterte idején megjelenő 
tendenciáknak is a betetőzését jelentené. 

Marcos mindvégig cáfolta ezeket a félelmeket, megválasztását követően pedig hangsúlyozta, 
hogy az ország egyesítésére törekszik és minden filippínó állampolgár képviseletét tartja szem 
előtt. Egyúttal arra is kérte a választópolgárokat, hogy ne az édesapja tettei alapján ítéljék meg 
őt. Bár a kampány során a dezinformáció is komoly szerephez jutott, népszerűsége 
vitathatatlan és az állampolgárok többsége a Duterte által megkezdett politikai irány 
folytatását várja tőle. 

A belpolitikát tekintve Marcos várhatóan a Duterte által megkezdett gazdaságpolitika 
folytatására törekszik, melynek kulcs eleme az „Építs, építs, építs Program”, amellyel az 
infrastrukturális fejlesztések felgyorsítását szeretnék elérni az országban. Ez részben a 
munkahelyteremtés problémáját is megoldaná, amelyre Marcos szintén ígéretet tett. A 
kampány során részletes gazdasági programot ugyan nem hirdetett, de a mezőgazdaság 
fejlesztésének szükségét kiemelte, továbbá a lakosság számára emelkedő megélhetési 
költségek csökkentésére is ígéretet tett. Fő célja, hogy a Covid-19-et követően a filippínó 
gazdaság tartós talpraállítása érdekében megtegye a szükséges lépéseket. 

Ehhez megfelelő kiindulási alap, hogy az első negyedévben a filippínó GDP a vártnál nagyobb 
mértékben, 8,3%-kal emelkedett, ugyanakkor óvatosságra int, hogy az orosz-ukrán konfliktus 
és a Kínában bevezetett koronavírus miatti lezárások könnyen újabb negatív 
következményeket eredményezhetnek, mivel a belső fogyasztás csökkenése és az infláció 
fékezheti a növekedést (utóbbi 2022 márciusban elérte a 4%-ot). Marcos az oktatás fejlesztése 
terén is elkötelezett, alelnökét Sara Duterte-Carpiot már ki is nevezte oktatási miniszterének 
bizonyítva mindkettejük elkötelezettségét az ügy iránt. 

Duterte drogellenes háborúja bár komoly hazai és nemzetközi kritikát kapott, az országban 
továbbra is népszerű – Marcos korábban el is kötelezte magát ennek folytatása mellett – ezért 
ennek jövője egyelőre kétséges. 

A külpolitikát tekintve korábban Marcos-t egyes elemzők Kína barátjának tekintették, aki 
Dutertéhez hasonlóan várhatóan a Kínával való szoros partnerséget tekinti prioritásnak, 
jelenleg azonban ez az érvelés már nem tűnik megalapozottnak. Noha Marcos a Kínával való 
gazdasági kapcsolatok megerősítését fontos céljának tekinti, de érzékelve a társadalmi 
nyomást, a dél-kínai-tengeri érdekeltségek védelmét sem adhatja fel, továbbá a 
nyilatkozataiból az is kiolvasható, hogy az ország érdekében az Egyesült Államokkal teljes 
mértékben hajlandó együttműködni, hiszen a biztonsági garanciákat csupán tőle remélhet. 
Lényegében tehát az USA-tól való eltávolodás, ami a Duterte korszakot jellemezte várhatóan 
lekerül a napirendről a politikai elit nagy részének örömére. Egyes vélemények szerint az EU-
val való viszony is rendeződhet. 

  

https://www.aljazeera.com/news/2016/11/18/outrage-as-marcos-gets-heros-burial-in-the-philippines
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/ferdanand-marcos-jr-bonbong-philippines-president-promises-unity
https://www.theguardian.com/world/2022/may/10/ferdanand-marcos-jr-bonbong-philippines-president-promises-unity
https://www.bworldonline.com/top-stories/2022/05/12/447924/marcos-likely-to-focus-on-infrastructure-but-funding-remains-unclear/
https://time.com/6176006/marcos-philippines-economy/
https://time.com/6176006/marcos-philippines-economy/
https://www.rappler.com/business/inflation-rate-philippines-march-2022/
https://newsinfo.inquirer.net/1596690/marcos-camp-on-sara-duterte-as-education-chief-lets-give-her-a-chance
https://mb.com.ph/2022/01/26/marcos-to-continue-war-on-drugs/?amp
https://www.benarnews.org/english/news/philippine/philippines-if-marcos-jr-wins-he-may-have-pro-china-stance-but-not-robredo-05022022130008.html
https://foreignpolicy.com/2022/05/10/marcos-bongbong-philippines-election-president-duterte-china-us-foreign-policy/
https://foreignpolicy.com/2022/05/10/marcos-bongbong-philippines-election-president-duterte-china-us-foreign-policy/
https://frontline.thehindu.com/dispatches/philippines-can-ferdinand-marcos-jr-as-president-mend-eu-ties/article38488260.ece
https://frontline.thehindu.com/dispatches/philippines-can-ferdinand-marcos-jr-as-president-mend-eu-ties/article38488260.ece
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A fülöp-szigeteki elnökválasztás eredményei azt mutatják, hogy a megválasztott elnök ifjabb 
Ferdinand Marcos a választópolgárok nagy többségének a támogatását bírja, ami megfelelő 
alapot szolgáltat az általa megvalósítani kívánt tervek végrehajtásához. A nemzet egyesítése 
azonban nem tűnik könnyű feladatnak, az idősebb Marcos rendszerének megítélése ma is 
vitatott, így az új államfő részéről az édesapa tetteinek kedvező színben való feltüntetése 
sokak számára nem elfogadható. A világgazdasági folyamatok tükrében Marcos számára esély 
nyílik arra, hogy a Fülöp-szigetek gazdasági fejlődését hosszú távon is biztosítsa, de ezt számos 
tényező befolyásolja. A külpolitikában továbbra is a Kínához és az Egyesült Államokhoz fűződő 
kapcsolatoknak lesz a legnagyobb jelentősége, ezen a téren viszont az USA-val való szövetség 
megerősítése várható, a Kínával való gazdasági együttműködés folytatása mellett. 

Az elemzést készítette: Klemensits Péter 
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Kelet-Ázsia 

Xi Jinping meghívta Yoon Suk-yeolt, Dél-Korea új elnökét 

Yonhap, The Korea Herald, 2022. május 10. 

Xi Jinping kínai elnök meghívta Yoon Suk-yeol dél-koreai elnököt, hogy egy mindkettőjük 

számára megfelelő időpontban látogasson el Kínába. Wang Qishan kínai alelnök a Yoonnal 

folytatott megbeszélésen adta át a meghívást, miután részt vett Yoon beiktatási ceremóniáján. 

Yoon üdvözölte a kínai delegáció szöuli látogatását, és részvételét a beiktatásán, és köszönetét 

fejezte ki Xinek, választási győzelmét követő leveléért és telefonhívásáért. Wang, akit Xi egyik 

legközelebbi bizalmasaként ismernek, a legmagasabb rangú kínai tisztviselő, aki valaha részt 

vett dél-koreai elnök beiktatási ceremóniáján. Wang elmondta, hogy Kína szeretné 

előmozdítani Dél-Koreával a stratégiai együttműködési partnerségüket, melyre öt javaslatot 

tett, többek között: a stratégiai kommunikáció erősítése és a zavartalan kommunikáció 

fenntartása, az ipari ellátási láncok és a kereskedelem gyakorlati együttműködésének 

elmélyítése, valamint népeik közötti barátság elősegítése. 

Forrás: Xi invites Yoon to visit China at convenient time 

Yoon, Dél-Korea új elnöke reméli, hogy hamarosan találkozhat Kishidával 

Japan Today, 2022. május 10. 

Yoon Suk Yeol, újonnan beiktatott dél-koreai elnök reméli, hogy hamarosan alkalom nyílik egy 

találkozóra Fumio Kishida japán miniszterelnökkel, ezzel is jelezve, hogy hajlandó javítani a két 

ország közötti megromlott kapcsolatokon. Yoshimasa Hayashi japán külügyminiszterrel 

Szöulban tartott találkozóján Yoon kijelentette, hogy hajlandó együttműködni Japánnal a jobb 

kapcsolatok érdekében, és kifejezte készségét, hogy ennek érdekében kommunikációt 

folytasson. Mindkét fél megerősítette az Egyesült Államokkal való háromoldalú biztonsági 

együttműködés fontosságát az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetésekkel kapcsolatban 

Phenjan idei sorozatos ballisztikusrakéta kilövéseit követően. A két nemzet vezetői 2019 

decembere óta nem tartottak személyes találkozót. 

Forrás: New S Korean President Yoon says he hopes to meet with Kishida soon 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220510000829
https://japantoday.com/category/politics/urgent-s.-korea's-yoon-says-he-hopes-to-meet-with-japan's-kishida-soon
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Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Biden csapata újjáéleszti Ázsia fókuszát 

Shuan Tandon, Japan Today, 2022. május 10. 

Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépése pillanatától kezdve egyértelmű volt: Kína a fő 

nemzetközi versenytárs, és az Egyesült Államok külpolitikája erre kell hogy fókuszáljon, viszont 

ezután Oroszország megtámadta Ukrajnát és a fókusz ismét Európára helyeződött. Az 

amerikai elnök azonban ezekben a nehéz hetekben sem feledkezett meg Ázsiáról. Biden 

csütörtökön a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének vezetőivel találkozik egy kétnapos 

csúcstalálkozón, ami az Egyesült Államok személyes elkötelezettségének a jele a Kínával 

folytatott vitákkal teli régióban. Egy héttel később Biden Japánba és Dél-Koreába, az Egyesült 

Államok két szerződéses szövetségeséhez utazik, és Tokióban négyoldalú, „QUAD” 

csúcstalálkozót tart Ausztrália, India és Japán miniszterelnökével. 

Forrás: As Ukraine war rages, Biden team revives Asia focus 

A Huawei előrelépési lehetőséget lát a mesterséges intelligencia fejlesztésében 

Ma Si, China Daily, 2021. május 10. 

A kínai technológiai óriás a Huawei Technologies Co. komoly lépéseket tesz a mesterséges 

intelligencia alkalmazására a kereskedelmi ökoszisztéma felépítésében. E fejlesztések révén a 

mesterséges intelligencia fokozatosan behatol az emberek munkájának és életének minden 

területére, és alkalmazási köre az internetes szektortól több ezer iparágra bővül, a működési 

hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében. A Huawei szerint az Ascend 

mesterségesintelligencia-processzorok sorozatán alapuló Huawei Atlas AI számítástechnikai 

megoldás a termékek széles portfólióját kínálja. A Huawei Ascend AI chipjeinek technológiája 

és kereskedelmi ökoszisztémája jelenleg kialakulóban van. Az Ascend AI eddig több mint 500 

partnerrel fogott össze, hogy több mint 900 ipari megoldást közösen inkubáljon. A szakértő 

szerint a Huawei saját fejlesztésű AI számítástechnikai keretrendszere, kritikus fontosságú az 

AI-alkalmazások fejlesztésének megkönnyítésében, az AI-alkalmazások áthatóbbá és 

elérhetőbbé tételében, valamint a magánélet védelmében. 

Forrás: Huawei sees progress in AI computing 

  

https://japantoday.com/category/politics/as-ukraine-war-rages-biden-team-revives-asia-focus
http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/10/WS627a1e40a310fd2b29e5bc5d.html
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Kínában a Covid-19 elleni küzdelemhez csúcstechnológiás berendezéseket 

használnak 

China Daily, 2022. május 10. 

A kelet-kínai Anhui tartományban, Hefeiben élvonalbeli technológiákat alkalmaznak a Covid-

19 elleni küzdelemhez, beleértve a big data-t, az 5G-t és a mesterséges intelligenciát. 

Tudományos és technológiai szakemberek kifejlesztettek egy „AI általános orvosi 

járványmegelőző robotot”, amely segíti az orvosokat a Covid-19 megelőzésében és 

leküzdésében. A fertőzések kockázatának csökkentése érdekében mobil mintavevő kabinokat 

és érintés nélküli egészségügyi önkiszolgáló kioszkot kerültek használatba. Ezeknek a 

csúcstechnológiás termékeknek az alkalmazása hozzájárulhat a járványvédelmi képesség 

fokozásához a kutatás és a döntéshozatal, az innovatív kezelési modellek, a szolgáltatások 

hatékonyságának javítása, valamint a járványmegelőzés és a járványvédelem normalizálása 

terén. 

Forrás: High-tech equipment used in COVID-19 fight 

A szakértők alábecsülik a jüan értékcsökkenését 

Zhou Lanxu, China Daily, 2022. május 13. 

Bár a jüanra az elkövetkező hetekben továbbra is nagy nyomás nehezedhet az erős amerikai 

dollár miatt, a kínai fizetőeszköz megerősödhet a stabilizáló Covid-19 helyzet és a lassabban 

végbemenő amerikai monetáris szigorítás miatt – mondták a szakértők csütörtökön. Az 

offshore jüan dollárral szembeni árfolyama csütörtök délután 6,80 alá süllyedt, amelyre 2020 

szeptembere óta nem volt példa, így az éves leértékelődés mintegy 7 százalékos volt. A 

szárazföldi jüan eközben 6,79 körül járt csütörtök délután, mintegy 600 bázisponttal gyengült 

a szerdai záráshoz képest. Wang Youxin, a Bank of China vezető kutatója szerint a jüan 

csütörtöki zuhanása az amerikai infláció vártnál gyengébb lassulása által kiváltott további 

amerikai monetáris szigorítási várakozásoknak tudható be. A jüan dollárral szembeni gyors 

leértékelődése ellenére szakérők szerint a kínai fizetőeszköz nagyjából stabil maradt a 

valutakosárhoz képest, és általában véve ésszerű tartományon belül van. 

Forrás: Experts downplay yuan's depreciation 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/10/WS627a0f95a310fd2b29e5bc19.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/13/WS627dad8da310fd2b29e5c617.html
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Xi Jinping gratulációt küldött Novák Katalin, új magyar köztársasági elnöknek 

FMPRC, 2022. május 10. 

Xi Jinping kínai elnök 2022. május 10-én telefonon gratulált Novák Katalinnak Magyarország 

köztársasági elnökévé való beiktatásához. Xi Jinping rámutatott, hogy az elmúlt években a 

Kína-Magyarország kapcsolatok magas szinten fejlődtek. A két ország között gyakori a magas 

szintű eszmecsere, valamint szilárd az együttműködésük a nemzetközi és regionális ügyekben 

is. Xi Jinping elmondta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a kínai-magyar kapcsolatoknak, és 

tovább szeretné fejleszteni azokat, nem csak bilaterális, de az Övezet és Út kezdeményezés 

keretein belül is. 

Forrás: 习近平向匈牙利新任总统诺瓦克致贺电 

  

https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202205/t20220510_10684020.shtml
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Dél-Ázsia 

India kiskereskedelmi inflációja 8 éves csúcsra emelkedett 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. május 13. 

India kiskereskedelmi inflációja áprilisban nyolcéves csúcsra emelkedett, amit az élelmiszer- 

és üzemanyagárak emelkedése okozott. A fogyasztói ár alapú infláció áprilisban 7,79% volt, 

szemben a márciusi 6,95%-kal és a tavaly áprilisi 4,43%-kal. A korábbi csúcs 2014 májusában 

8,33% volt. A Nemzeti Statisztikai Hivatal által közzétett adatok szerint az élelmiszer termékek 

inflációja áprilisban 8,38%-ra emelkedett az előző havi 7,68%-ról és az egy évvel korábbi 

1,96%-ról. Az „üzemanyag és világítás” kategóriában a kiskereskedelmi infláció idén áprilisban 

10,80%-ra ugrott az előző havi 7,52%-ról. Az „olajok és zsírok” kategóriában az infláció a hónap 

folyamán 17,28%-os (2022 márciusában 18,79%) emelkedett szinten maradt, mivel India a 

napraforgóolaj jelentős részét Ukrajnából importálja. Indonézia szintén korlátozásokat 

vezetett be a pálmaolaj exportjára. A zöldségfélék kategóriája szintén 15,41%-ra emelkedett 

áprilisban a márciusi 11,64%-kal szemben, mivel a szállítási költségek az üzemanyagárak 

emelkedése miatt nőttek. A műtrágyaárak is emelkedtek, mióta Oroszország megszállta 

Ukrajnát. 

Forrás: India’s retail inflation hits an 8-year high 

Három ok, amiért a rúpia esik a dollárral szemben 

India Today Web Desk, India Today, 2021. május 10. 

Az indiai rúpia amerikai dollárral szembeni árfolyama kedden rekordalacsony szinten volt, 

77,24-nél volt, és ezzel harmadik napja gyengült a valuta. A rúpia hétfőn 54 paise-zel (a rúpia 

századrésze) zuhant, és 77,44-es rekordalacsony szinten zárt az amerikai dollárral szemben, 

az amerikai valuta tengerentúli erősödése és a külföldi pénzek kiáramlása miatt. Pénteken a 

rúpia 55 paise-t esett, és 76,90 ponton zárt. A devizakereskedők és piacfigyelők szerint a 

kockázati étvágy gyengült az amerikai kötvényhozamok emelkedése és az inflációval 

kapcsolatos növekvő aggodalmak közepette, amelyek a globális központi bankok agresszívabb 

kamatemeléseit válthatják ki. Elemzők szerint alapvetően 3 tényező – a dollár erősebb 

pozíciója, a részvénypiacokon megnyilvánuló erőteljes eladási kedv, a megemelkedett 

nyersolajárak és a növekvő hazai infláció – nevezhető meg a rúpia árfolyamcsökkenésének 

legfőbb okaként. 

Forrás: Three reasons why Rupee is falling against Dollar 

 

  

https://asiatimes.com/2022/05/indias-retail-inflation-hits-an-8-year-high/
https://www.indiatoday.in/business/story/rupee-to-dollar-inr-to-usd-value-today-1947558-2022-05-10
https://www.indiatoday.in/business/story/rupee-to-dollar-inr-to-usd-value-today-1947558-2022-05-10
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Kína hozzájárulása a 100 százalékos villamosenergia-ellátottság eléréséhez 

Bangladesben 

Shaifat Shakhaoat, Pakistan Today, 2022. május 10. 

A Kína által finanszírozott, környezetbarát, 1320 millió wattos megaerőmű megnyitásával a 

Patuakhali kerületben található Payrában Banglades lett az első dél-ázsiai ország, amely elérte 

a 100 százalékos villamosenergia-ellátottságot. Ez a megaprojekt a részét képezi Kína „Övezet 

és út” kezdeményezésének, ráadásul Banglades 100 millió dollárt takarított meg azzal, hogy a 

Payrai hőerőmű projektet a tervezettnél korábban fejezte be. Banglades az elmúlt 50 évben 

nem vállalkozott ilyen nagyszabású, korszerű projektre, miközben a Payra erőmű Ázsiában a 

harmadik, a világon pedig a tizenkettedik olyan erőmű, amely ún. „ultra-szuperkritikus 

technológiát” alkalmaz. Az energiatermelési kapacitás a 2009. januári 4 942 MW-ról 2022 

februárjára 25 514 MW-ra nőtt. Banglades ezzel megelőzte Indiát és Pakisztánt azon dél-ázsiai 

országok közül, amelyek a Világbank adatai szerint lakosságuk 98, illetve 74 százalékát vonták 

be az elektromos hálózatba. 

Forrás: China’s Contribution to Bangladesh’s achievement of 100 percent electricity coverage 

Az export 30,7%-kal 40,2 milliárd dollárra nőtt áprilisban 

Special Correspondent, The Hindu, 2022. május 13. 

India áruexportja áprilisban 30,7%-kal, 40,19 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos 

időszakához képest, ami kétmilliárd dollárral magasabb a hónap elején közzétett becsléseknél 

– közölte a kereskedelmi minisztérium pénteken. Az árubehozatal a hónap folyamán szintén 

kétmilliárd dollárral több, 60,3 milliárd dollár volt a korábbi becsléseknél, ami 31%-os 

növekedést tükröz. Az áprilisi kereskedelmi deficit a korábbi becsléseknél alig magasabb, 

20,11 milliárd dollár, és szélesebb a márciusi 18,5 milliárd dolláros hiánynál. A minisztérium 

tájékoztatása szerint a kivitel növekedését a kőolajtermékek (127,69%), az elektronikai 

termékek (71,69%), a gabonafélék (60,83%), a kávé (59,38%), a feldolgozott élelmiszerek 

(38,82%) és a bőrtermékek (36,68%) vezették. 

Forrás: Exports up 30.7% in April to $40.2 billion 

  

https://www.pakistantoday.com.pk/2022/05/10/chinas-contribution-to-bangladeshs-achievement-of-100-percent-electricity-coverage/
https://www.thehindu.com/business/Economy/exports-up-307-in-april-to-402-billion/article65410258.ece
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Délkelet-Ázsia 

A nyersanyagexport konjunktúra Indonéziát a növekedési pályán tartja, de az 

árak nyomása fenyegető 

Reuters, The Straits Times, 2022. május 09. 

A nyersanyagárak történelmi emelkedése és a gazdaságnak a Covid-19-ből való kilábalása 

segített Indonéziának abban, hogy az első negyedévben a fellendülés útjára lépjen, de 

elemzők szerint a globális monetáris szigorítás és az ukrajnai háború egyre nagyobb ellenszelet 

jelent. Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdasága január-március folyamán 5,01 százalékkal nőtt az 

egy évvel korábbihoz képest, ami a negyedik egymást követő negyedévben jelent bővülést. Ez 

megegyezik a Reuters felmérésében szereplő 5 százalékos előrejelzéssel és az október-

december negyedévi 5,02 százalékos növekedéssel. A fogyasztás, a beruházások és az export 

élénkülése támogatta a növekedést, miközben az olyan globális nyersanyagok, mint a szén, a 

pálmaolaj és a nikkel emelkedő árai szintén hozzájárultak ahhoz, hogy Indonézia, amely ezen 

erőforrások egyik fő szállítója, az első negyedévben 9,33 milliárd dollár kereskedelmi többletet 

könyvelhetett el. A geopolitikai feszültségek, a kínai gazdaság lassulása és a globális infláció 

azonban hosszú távon az indonéz gazdaság helyzetét is negatívan érintheti. 

Forrás: Commodity export boom keeps Indonesia on growth path but price pressures loom 

A Moody's szerint Malajzia gazdasága 1,1 százalékkal bővült 2022 első 

negyedévében, az egynapos piaci kamatláb 1,75 százalékon áll 

Bernama, New Straits Times, 2022. május 09. 

A Moody's Analytics előrejelzése szerint Malajzia gazdasága 2022 első negyedévében 1,1 

százalékkal nőtt negyedéves összehasonlításban, a 2021 negyedik negyedévi 6,6 százalékos 

bővülés után. A robusztus külső pozícióból származó nyereség nagyrészt 2022 első hónapjaira 

is kiterjedt. „Emellett a magánfogyasztás növekedése a COVID-19 korlátozások enyhítése és a 

vírussal való együttélés irányába történő elmozdulás után valószínűleg elősegítette a márciusi 

negyedévi növekedést” – áll a mai közleményben. A Moody’s azt is közölte, hogy a Bank 

Negara Malaysia (BNM) májusi ülésén várhatóan változatlanul 1,75 százalékon tartja az 

egynapos piaci kamatlábát. 

Forrás: Moody's Malaysian's economy to expand 1.1pct in Q1 2022, OPR at 1.75pct 

  

https://www.straitstimes.com/business/economy/commodity-export-boom-keeps-indonesia-recovery-intact-in-q1
https://www.straitstimes.com/business/economy/commodity-export-boom-keeps-indonesia-recovery-intact-in-q1
https://www.nst.com.my/business/2022/05/794668/moodys-malaysians-economy-expand-11pct-q1-2022-opr-175pct
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A hántolt rizs exportja közel 15 százalékkal ugrott meg 

Hin Pisei, The Phnom Penh Post, 2022. május 07. 

Kambodzsa hántolt rizs exportja az év első négy hónapjában több mint 220 ezer tonnát ért el, 

ami közel 15 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A 

Kambodzsai Rizsszövetség (CFR) sajtóközleményében közölte, hogy januártól áprilisig a teljes 

hántolt rizsexport 221 138 tonna volt, ami 14,88 százalékos növekedést jelent. A hántolatlan 

rizs kivitele összesen 1 648 474 tonna volt. A hántolt és hántolatlan rizs együttesen 516,21 

millió dollár jövedelmet eredményezett. Lun Yeng, a CRF főtitkára szerint a növekedés mögött 

a következő tényezők állnak: „Az első tényező a megnövekedett európai kereslet, mivel az 

Európai Unió januárban megszüntette a termék megadóztatását. A második tényező az, hogy 

a szállítási költségek alacsonyabbak, mint a korábbi években. A kínai kereslet is stabil. Ezek jó 

jelek arra, hogy az export tovább fog növekedni” közölte a főtitkár. 

Forrás: Milled rice exports jump nearly 15 per cent 

Új Marcos-korszak született a Fülöp-szigeteken 

Richard S. Erlich, Asia Times, 2022. május 10. 

A 2022. május 9-én megtartott elnökválasztást a néhai diktátor Ferdinand Marcos fia 

Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nyerte meg, alelnöknek pedig a hivatalban lévő elnök 

Rodrigo Duterte lányát Sara Duterte-Carpio-t választották. Marcos külpolitikájában várhatóan 

a Kínával való szorosabb együttműködés mellett kötelezi el magát, folytatva Duterte Peking 

felé való nyitását, ezért számos elemző az új államfőt Kína emberének tekinti. Az egykori 

diktátor politikai öröksége ugyan máig vitatott, de a családja évek óta jelen van a politikában, 

miközben Duterte elnök is szövetségre lépett velük. A 64 éves ifjabb Marcos 1998-ban lett 

kormányzó, 12 évvel azután, hogy apja elnökségét megdöntötték, majd 2010-ben szenátor. A 

Fülöp-szigeteken a politikában ma is a befolyásos klánok hatalma érvényesül, a Marcos család 

pedig sokak szemében – főleg a fiatalok körében – nagyon népszerű. 

Forrás: New Marcos era emphatically born in the Philippines 

  

https://www.phnompenhpost.com/business/milled-rice-exports-jump-nearly-15-cent
https://asiatimes.com/2022/05/new-marcos-era-emphatically-born-in-the-philippines/
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A délkelet-ázsiai magántőke-piac rekordot döntött 

Faye Almazan, Manila Times, 2022. május 11. 

A Bain and Co. szerint a délkelet-ázsiai magántőke-piac tranzakcióinak értéke tavaly minden 

korábbi évet felülmúlt. A vállalat egy keddi virtuális tájékoztatón osztotta meg éves délkelet-

ázsiai magántőke-befektetési jelentésének eredményeit, amelyekből kiderült, hogy a régió 

tranzakcióértéke 2021-ben elérte a 25 milliárd dollárt, ami több mint kétszerese a 2020-as 

értéknek. A cég szerint a délkelet-ázsiai térségben megugró befektetői bizalom az ázsiai-

csendes-óceáni térség országai közül a legnagyobb üzletkötési volumen-növekedést is 

eredményezte tavaly. A Bain and Co. szerint a tranzakciók volumenét és értékét tekintve az 

elmúlt évekhez hasonlóan az internetes és technológiai szektorok hozzájárulása volt a 

legjelentősebb. 

Forrás: Southeast Asian private equity market hits record 

  

https://www.manilatimes.net/2022/05/11/business/top-business/southeast-asian-private-equity-market-hits-record/1843240
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Közel-Kelet 

Gazdasági problémák Törökországban 

 .Al Arabiya, 2022. május 08 ,العربية

A török líra péntek óta 0,5%-ot esett az amerikai dollárral szemben, így közel két hónapja a 

legalacsonyabb szintre került és további inflációja várható, ami áprilisban már elérte a 70%-

ot. Ez komoly kihívás elé állítja a török kormányt, amely a jövő évben tartandó elnök- és 

parlamenti választáson a megbuktatásukra törekvő ellenzéki pártokkal való nézeteltérések 

közepette próbálja megőrizni helyi valutájának értékét. Egy török gazdasági elemző szerint a 

török líra leértékelődése a devizákhoz képest elsősorban a társadalom sérülékeny csoportjait, 

különösen a szegényeket érinti negatívan, főként azért, mert a koronavírus-járvány 

következtében az alapvető árucikkek árai világszerte a többszörösére nőttek. A török 

fizetőeszköz az idei évben mintegy 12%-ot, az elmúlt évben pedig 44%-ot veszített az 

értékéből. Ez nagyrészt a nem szokványos kamatcsökkentések sorozata által okozott 

valutaválságnak köszönhető. Múlt csütörtökön az adatok azt mutatták, hogy Törökország éves 

inflációja április végén 69,97%-ra ugrott. Ez meghaladja a várakozásokat, és az elmúlt két 

évtized legmagasabb inflációját jelenti, amelyet az orosz-ukrán konfliktus, valamint a török líra 

tavaly év végi összeomlása utáni nyersanyagárak emelkedése okozott. 

Forrás:  
 
كية تير اجع مجددا ة الير  ضاعفت أسعار المواد األساسية 4 مرات.. اللير

Az Egyesült Arab Emírségek szolidaritását fejezi ki Egyiptommal 

 .Al Khaleej, 2022. május 08 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek határozottan elítéli azt a terrortámadást, amely a Szuezi-csatorna 

keleti részén, az Egyiptom Arab Köztársaságban egy vízi felvonó állomást célzott meg, és amely 

számos katona halálához és sérüléséhez vezetett. A Külügyminisztérium és a Nemzetközi 

Együttműködési Minisztérium közleményében megerősítette, hogy az Egyesült Arab 

Emírségek határozottan elítéli ezeket a bűncselekményeket, és tartósan elutasítja a biztonság 

és stabilitás tönkretételét célzó, a humanitárius értékekkel összeegyeztethetetlen erőszak és 

terrorizmus minden formáját. A minisztérium egyben őszinte részvétét és együttérzését 

fejezte ki az áldozatok családjainak, és mielőbbi felépülést kívántak minden sérültnek. Az 

egyiptomi hadsereg meghiúsított egy, a Szuezi-csatornától keletre, a Sínai-sivatagban lévő 

vízszivattyúállomást célzó terrorista hadműveletet, de egy tiszt és tíz katona meghalt, öt másik 

pedig megsérült a terrorista csoporttal vívott összecsapás során. 

Forrás: اإلمارات تجدد تضامنها مع مرص ضد اإلرهاب 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/05/07/%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-4-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B
https://www.alkhaleej.ae/2022-05-07/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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Terrorcsoportok rakétacsapásokkal fenyegetnek, ha Izrael folytatja akcióit 

The Jerusalem Post, 2022. május 07. 

Az izraeli médiában egyre több szó esik arról, hogy az eládi terrortámadást követően Izrael 

meggyilkolhatja a Hamász vezetőjét, Yahya Sinwart. A „The Jerusalem Post” leírta, hogy 

„palesztin terrorcsoportok azzal fenyegetőztek, hogy terrortámadásokat indítanak izraeli 

városokban, ha a kormány folytatja a célzott gyilkosságok politikáját” - jelentette a 

Hezbollahhoz köthető al-Mayadeen tévéállomás. Az al-Mayadeen meg nem nevezett 

forrásokat idézett, akik közölték, hogy a Hamász nem aggódik amiatt, hogy Izrael a vezetői 

meggyilkolásával fenyegetőzik. Egyiptomi források a hétvégén azt mondták, hogy Kairó kizárja 

annak lehetőségét, hogy Izrael folytatja a célzott merényletek politikáját. A katari tulajdonú 

„Al-Araby Al-Jadeed” online hírportál egy cikkében azt írta, hogy egyiptomi közvetítők 

korábban figyelmeztették Izraelt, hogy Sinwar vagy a Hamász és a Palesztin Iszlám Dzsihád 

bármely más vezetőjének likvidálása azt jelentené, hogy a zsidó állam egy teljes katonai 

konfrontáció elindítása mellett döntött. A források hozzátették, hogy az amerikai kormányzat 

nemrég felvette a kapcsolatot az egyiptomiakkal abból a célból, hogy megakadályozzák az 

eszkalációt. 

Forrás: Terror groups threaten missile strikes if Israel resumes assassinations 

Porviharok Irakban 

 .Sotaliraq, 2022. május 08 ,صوت العراق

A porviharok nem jelentettek túlzott veszélyt Irak története során, de nem is voltak olyan 

intenzívek, gyakoriak és tartósak, mint manapság. E jelenség ijesztővé és aggasztóvá vált 

gazdasági, egészségügyi, szociális és biztonsági szempontból is. A sivatag homokját hordozó 

viharhullámok eredményeként a városok utcái, házai és fái vörössé változtak. Múlt 

csütörtökön az Egészségügyi Minisztérium 5000 fulladásos esetet és egy halálesetet regisztrált 

a porviharok következtében. Dzsászim al-Falahi környezetvédelmi miniszter tegnapelőtt 

nyilatkozataiban arra figyelmeztetett, hogy a városok peremén és a mezőgazdasági 

területeken élők a folyamatos porhullámok miatt kénytelenek elhagyni otthonaikat, és a 

nagyvárosokba költöznek. Al-Falahi hozzátette, hogy az elsivatagosodás és az éghajlati 

változások miatti porráta növekedés az egyik legfontosabb kihívás, amellyel szembe kell 

nézniük. 

Forrás: اب ء بـ»لون الير ي
 «العراق: كل ش 

  

https://m.jpost.com/middle-east/article-706080
https://www.sotaliraq.com/2022/05/08/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%83%d9%84-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a8%d9%80%d9%84%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%a8/
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Törökország célja, hogy növelje részesedését a luxusturizmus piacán 

Hürriyet Daily News, 2022. május 08. 

Törökország részesedése a világ felső szegmensének turisztikai célpontjait illetően napról 

napra növekszik, luxusszállodai beruházásaival erős alternatívákat teremt a magas jövedelmű 

turisták számára. Idén nyáron várhatóan magas lesz a brit turisták aránya ezekben a 

csúcskategóriás létesítményekben. Míg az ukrajnai háború miatt kétséges az orosz és ukrán 

turisták érkezése, addig Németországból, Franciaországból és az Egyesült Államokból is 

nagyszámú növekedésre számítanak. „Oroszország, Ukrajna és az egykori Szovjetunió országai 

adják a kihasználtságunk 15%-át. Ezekben a szegmensekben a veszteséget a hazai piacról, 

Európából és az Egyesült Királyságból tudjuk fedezni” – mondta Tunç Batum, a Hilton Dalaman 

Sarıgerme Resort & Spa, a törökországi Földközi-tenger partján fekvő Fethiye luxusszálloda 

vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a belföldi turisták, a britek és az európaiak vezetik a szálloda 

foglalási listáját. Az Amanruya Bodrum vezérigazgatója, Igor Barba globális trendet észlelt a 

magas jövedelmű turisták körében a járvány utáni időszakban. Elmondta, hogy a népszerű 

üdülőváros, Bodrum iránt fokozott érdeklődés mutatkozik majd. Ezen túlmenően más 

szállodák tulajdonosai is hasonló tapasztalatokról számoltak be. 

Forrás: Turkey aims to up its share in luxury tourism market 

Irak szerződést írt alá az Egyesült Államokkal és Franciaországgal fegyverek 

behozataláról 

Asharq Al Awsat English, 2022. május 09. 

Az iraki védelmi minisztérium szerződést írt alá az Egyesült Államokkal és Franciaországgal 

fejlett fegyverek importjáról és a tüzérség megerősítéséről - jelentette az iraki állami 

hírügynökség (INA) egy magas rangú katonai parancsnokra hivatkozva. Hozzátette, hogy a 

nagy hatótávolságú tüzérségi fegyverek az utóbbi időben hatékonynak bizonyultak az Iszlám 

Állam terrorszervezet elleni harcban. A jelentés nem tért ki a fegyverfajtákra, és a szerződések 

egyéb részleteit sem említette. 

Forrás: Iraq Signs Contracts with US, France to Import Advanced Weapons 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-aims-to-up-its-share-in-luxury-tourism-market-173593
https://english.aawsat.com/home/article/3634521/iraq-signs-contracts-us-france-import-advanced-weapons
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Iszlám Együttműködési Szervezet: Az iszlámról alkotott kép torz, egységre van 

szükség 

 .Anadolu Agency, 2022. május 09 ,وكالة االناضول

Az Iszlám Együttműködési Szervezet főtitkára, Hussein Ibrahim Taha hangsúlyozta, hogy az 

iszlámról alkotott kép torz, országainak és népeinek egységbe kell kovácsolódniuk, valamint 

az iszlám vallás valódi képét kell propagálniuk. Ez hangzott el beszédében, az Iszlám Egység 

Konferencián, amely vasárnap kezdődött Abu-Dzabiban, és amelyet a Muszlim Közösségek 

Világtanácsa szervezett. A főtitkár elmondta: „Az Iszlám Együttműködési Szervezet úgy véli, 

hogy a muszlim társadalmakban a felekezeti, kulturális és szellemi sokszínűség gazdagító 

tényező kell, hogy legyen, nem pedig a különbség és megosztottság faktora.” Elmondása 

szerint a sokszínűséget konstruktív elemként, nem pedig a rombolás és szabotázs kiváltó 

okaként kell megélni. Évek óta a térség számos országa volt tanúja háborúknak, válságoknak 

és zűrzavaroknak - köztük Jemen, Szíria és Líbia is -, és ezek a konfliktusok rendkívül negatívan 

hatottak az egész Közel-Kelet, valamint az iszlám megítélésére. 

Forrás: منظمة التعاون: صورة اإلسالم تشوه ودوله بحاجة للوحدة 

Szaúd-Arábia hangsúlyozza annak fontosságát, hogy véget kell vetni a globális 

légi közlekedés nehézségeinek 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. május 10 ,الش 

Abdulaziz Al-Duailej, a Polgári Repülési Főhatóság vezetője elmondta, hogy eljött az idő Szaúd-

Arábia számára, hogy véget vessen a globális légiközlekedési ágazatot sújtó gazdasági 

nehézségeknek, valamint kinyilvánította, hogy közösen kell dolgozni azon, hogy szembe 

tudjanak nézni a létfontosságú ágazat jövőbeli válságaival. A repülés jövőjéről szóló 

nemzetközi konferencián, amelyet a szaúdi fővárosban, Rijádban tartottak, Al-Duailej 

elmondta, hogy „ennek egyetlen módja az, hogy egy állandó együttműködést kell kialakítani, 

amely lehetővé teszi, hogy hatékonyan reagáljanak minden jövőbeli járványra és annak az 

üzletre gyakorolt hatásaira. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a hatóság a világ neves ipari 

szervezeteivel együttműködve dolgozik azon, hogy több területen is megvalósuljon az ipari 

működéshez szükséges légi közlekedés összehangolása a jövőbeni egészségügyi 

veszélyhelyzetek esetén. 

Forrás:  ان العالمي ي الطير
 السعودية تشدد عىل أهمية وضع حد للصعوبات االقتصادية ف 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9/2582216
https://aawsat.com/home/article/3637006/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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A közel-keleti utazási és turisztikai szektor várhatóan 246 milliárd dollárt 

termel 2022-ben 

Al Arabiya English, 2022. május 11. 

A közel-keleti utazási és turisztikai szektor várhatóan 246 milliárd dollár bevételt termel idén 

- közölték a dubaji Arabian Travel Market szervezői keddi közleményükben. Az utazási és 

turisztikai ágazat teljes hozzájárulása a közel-keleti országok GDP-jéhez 2028-ra várhatóan 

eléri a 486,1 milliárd dollárt, és a régió kormányai jelentős befektetéseket vonzanak az 

iparágba. Bahrein 2020-ban 492 millió dollár idegenforgalmi tőkebefektetést vonzott, míg 

Szaúd-Arábia 1 billió dollárt különített el utazási és idegenforgalmi szektorára 2030-ig. Az 

Egyesült Arab Emírségek és Katar is nagy fejlesztésekbe fogott. A közel-keleti turisztikai 

desztinációk egyre nagyobb vonzerővel bírnak, és a kínálat is folyamatosan bővül, amihez 

hozzájárulnak a közvetlen külföldi invesztálások is. 

Források: Middle East travel and tourism sector expected to generate $246 billion in 2022 

  

https://english.alarabiya.net/life-style/travel-and-tourism/2022/05/10/Middle-East-travel-and-tourism-sector-expected-to-generate-246-billion-in-2022
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Asgabatban kerekasztal beszélgetést tartottak, hogy megvitassák a türkmén 

vállalatok exportfejlesztési lehetőségeit 

Turkmenportal, május 6. 

Türkmenisztánban kerekasztal megbeszélést tartottak az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 

Bank (EBRD) támogatásával, melynek címe „Az export fejlődésének lehetőségei a 

türkmenisztáni vállalatok számára” volt. A találkozó során a türkmén Netijelilik civil szervezet 

a türkmenisztáni kis- és középvállalkozások exportpotenciáljára vonatkozó elemzésének 

eredményeit ismertette, mely az EBRD felkérésére készült. A kerekasztal beszélgetésen 

felszólaltak az EBRD képviselői is, akik a türkmén vállalatok exportpotenciáljának az 

előmozdításában érdekeltek. 

Forrás: В Ашхабаде прошел круглый стол по обсуждению перспектив развития экспорта 

для компаний Туркменистана 

Január-április: 42,5%-kal nőtt Türkmenisztán külkereskedelmi forgalma 

Business Turkmenistan, 2022. május 7. 

Türkmenisztán külkereskedelmi forgalma 2021 azonos időszakához képest az idei év első négy 

hónapjában 42,5%-kal nőtt. Ezt Muhammetgulij Muhammedov, türkmén miniszterelnök-

helyettes jelentette be. Hozzátéve, hogy az idei eredmények az új, nemzetközi 

együttműködések elvein alapuló külgazdasági stratégiának köszönhető, az idei év első négy 

hónapjában a kiskereskedelmi forgalom 10,5%-os növekedést produkált. A miniszterelnök-

helyettes azt is kiemelte, hogy az eddigi türkmén gazdaságba érkező beruházások összege 6,2 

milliárd manatot tett ki. 

Forrás: Январь-апрель: внешнеторговый оборот Туркменистана вырос на 42,5% 

Irak és Irán megállapodott a gázexportról 

Day.az, 2022. május 8. 

Bagdad megállapodást kötött Teheránnal a gázszállításról, ezt az iraki energiaügyi 

minisztérium képviselője, Ahmed Moussa jelentette be. A tisztviselő kijelentette, hogy az iráni 

féllel kötött megállapodás értelmében a napi 8 millióról 30 millió köbméterre nő az Iránból 

Irakba irányuló gázexport mennyisége. Moussa azt is elmondta, hogy Iránnal megállapodást 

írtak alá Irak energiaadósságának három éven belüli kifizetéséről. 

Forrás: Ирак и Иран договорились об экспорте газа 

  

https://turkmenportal.com/blog/46930/v-ashhabade-proshel-kruglyi-stol-po-obsuzhdeniyu-perspektiv-razvitiya-eksporta-dlya-kompanii-turkmenistana
https://turkmenportal.com/blog/46930/v-ashhabade-proshel-kruglyi-stol-po-obsuzhdeniyu-perspektiv-razvitiya-eksporta-dlya-kompanii-turkmenistana
https://business.com.tm/ru/post/8593/yanvaraprel-vneshnetorgovyi-oborot-turkmenistana-vyros-na-425
https://news.day.az/economy/1460231.html
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Azerbajdzsán és Ausztria multimodális szállítást biztosít Kína és Európa között 

Day.az, 2022. május 8. 

Az Ausztriában munkalátogatáson tartózkodó Azerbajdzsán Vasutak CJSC (AR) elnöke, Javid 

Gurbanov találkozott az Osztrák Szövetségi Vasutak elnökével, Andreas Mattev el. A 

megbeszélésen szó esett a Kaszpi-tengeren átnyúló nemzetközi szállítási útvonal hatékonyabb 

kihasználása érdekében tett közös erőfeszítésekről és a multimodális vasúti áruszállítás 

lehetőségeinek növeléséről a Kína-Európa-Kína és Közép-Ázsia-Európa-Közép-Ázsia 

útvonalon. Emellett a találkozót követően egyetértési és együttműködési megállapodást írt 

alá az ADY Container LLC, az Azerbaijan Railways leányvállalata és az Austrian Rail Cargo, mely 

értelmében együtt dolgoznak majd a Baku-Tbiliszi-Kars vasútvonalon és egy az a romániai 

constancai kikötőből a grúz Poti kikötőbe érkező vasúti szállítási útvonal megépítésén is. 

Forrás: Азербайджан с Австрией обеспечат мультимодальные перевозки между Китаем 

и Европой 

Jelentősen nőtt az Azerbajdzsánon áthaladó kereskedelmi export és 

tranzitforgalom 

Day.az, 2022. május 9. 

A jelenlegi geopolitikai és gazdasági helyzettel összefüggő konténerforgalom földrajzi 

változása a rakományforgalom nyugatról keletre és délre történő átrendeződéséhez vezetett, 

ennek következtében pedig Azerbajdzsán szerepe fokozatosan kezd előtérbe kerülni. Ezen 

kívül megnövekedett szállítási kereslet figyelhető meg szinte minden olyan irányban, amely 

nem kapcsolódik az európai határok átlépéséhez. Megduplázódott a Kazahsztán és 

Fehéroroszország területén keresztül történő export- és tranzitszállítás iránti kérelmek száma 

is. Emellett a Kaszpi-tenger kikötőkben és az észak-déli közlekedési folyosó mentén is 

áruszállítási növekedés figyelhető meg. 

Forrás: Экспорт и транзитные перевозки через Азербайджан значительно выросли 

Tokajev: Kazahsztán és Törökország nagy jelentőséget tulajdonít a Kaszpi-

tengeren átnyúló nemzetközi útvonalban rejlő lehetőségeknek 

News.am, 2022. május 10. 

Kazahsztán és Törökország fontosnak tartja a Kaszpi-tengeren átnyúló nemzetközi szállítási 

útvonal lehetőségeinek kihasználását. Ezt Kasszim Zsomart Tokajev Kazahsztán elnök 

jelentette ki, miután Ankarában találkozott török kollégájával, Recep Tayip Erdogannal. A 

találkozót követően Tokajev elmondta, hogy több kétoldalú egyezmény aláírására is sor került, 

melyek a két ország közötti gazdasági és kereskedelmi területeket érintik. Továbbá a 

tárgyalások során kitértek az eurázsiai tér békéjének és stabilitásának biztosítására és a Kaszpi-

tengeri kereskedelmi útvonalaknak fontos szerepére is. 

Forrás: Токаев: Казахстан и Турция придают важность потенциалу Транскаспийского 

международного маршрута 

https://news.day.az/economy/1460186.html
https://news.day.az/economy/1460186.html
https://news.day.az/economy/1460317.html
https://news.am/rus/news/701132.html
https://news.am/rus/news/701132.html
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Kirgizisztán, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közös energetikai 

projektek megvalósításáról állapodott meg 

Elena Coj, Kabar, 2022. május 11. 

Kirgizisztán, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia közös energetikai projektek 

megvalósításáról állapodott meg, jelentette be Doskul Bekmurzaev, Kirgizisztán energiaügyi 

minisztere, aki részt vett az Egyesült Arab Emirátusokban megrendezett World Utilities 

Congress nemzetközi stratégiai konferencián. A projekt bejelentésre a Szuhail Mohamed Al-

Mazrouei-vel, az Egyesült Arab Emírségek energiaügyi és infrastrukturális miniszterével tartott 

kétoldalú találkozó után került sor. A tárgyaláson a megújuló energiaforrások kérdéseiről és a 

Kirgiz Köztársaság vízenergia iparában rejlő lehetőségekről is szó esett. 

Forrás: Кыргызстан, ОАЭ и Саудовская Аравия договорились о реализации совместных 

энергопроектов 

Tádzsikisztán az első negyedévben 93,3 millió dollár értékben importált árut 

Üzbegisztánból 

Avesta, 2022. május 11. 

Az Üzbegisztánból származó áruimport több mint kétszerese a Tádzsikisztánból származó 

termékek exportjának az idei év első negyedévében. Ez azt jelenti, hogy Tádzsikisztán az idei 

első negyedévben több mint 93,3 millió dollár értékben importált árut Üzbegisztánból. Míg 

2019-ig az Üzbegisztánba irányuló tádzsik termékek exportja volt túlsúlyban az importtal 

szemben. Az Üzbegisztánba importált tádzsik áruimport fő része az alumínium, réz, a só, a 

cement és a mész. 

Forrás: Таджикистан в первом квартале импортировал из Узбекистана товары на сумму 

$93,3 млн 

Tokajev és Erdogan a két ország közötti kereskedelem növeléséről egyeztetett 

Regnum, 2022. május 11. 

Kazahsztán és Törökország elnöke, Kasszim Zsomart Tokajev és Recep Tayip Erdogan ankarai 

találkozóján megállapodtak az országaik közötti kereskedelmi forgalom megnöveléséről. 

2021-ben a két ország közötti kereskedelmi forgalom meghaladta az 5 milliárd dollárt. A 

kormányfők elképzelése szerint az idei évben várhatóan ez a szám akár 10 milliárd dollárra is 

növekedhet, mondta Tokajev. Hozzátéve, hogy Törökország eddig 4 milliárd dollárt fektetett 

be a kazah gazdaságba. 

Forrás: Токаев и Эрдоган договорились увеличить товарооборот между странами вдвое 

  

https://kabar.kg/news/kyrgyzstan-oae-i-saudovskaia-araviia-dogovorilis-o-realizatcii-sovmestnykh-energoproektov/
https://kabar.kg/news/kyrgyzstan-oae-i-saudovskaia-araviia-dogovorilis-o-realizatcii-sovmestnykh-energoproektov/
file:///C:/Users/Szabolcs/Desktop/Таджикистан%20в%20первом%20квартале%20импортировал%20из%20Узбекистана%20товары%20на%20сумму%20$93,3%20млн
file:///C:/Users/Szabolcs/Desktop/Таджикистан%20в%20первом%20квартале%20импортировал%20из%20Узбекистана%20товары%20на%20сумму%20$93,3%20млн
https://regnum.ru/news/economy/3586979.html
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