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Joe Biden ismételt „nyelvbotlása”? 

Joe Biden, amerikai elnök május 23-án egy sajtótájékoztatón ismét kijelentette, hogy az 
Egyesült Államok katonailag beavatkozik, ha Kína megkísérli erőszakkal elfoglalni Tajvant. A 
Fehér Ház ezek után gyorsan leszögezte, hogy ez a kijelentés nem tükrözi az Egyesült Államok 
politikájának álláspontját és abban nem történt változás. Ez immár a harmadik alkalom volt az 
elmúlt hónapokban, hogy Biden határozottan állította, hogy az Egyesült Államok fegyveresen 
beavatkozna, azonban a Fehér Ház ezeket a megjegyzéseket mindig nyelvbotlásnak 
minősítette és elhatárolódott tőlük. 

A Fumio Kishida japán miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón Tokióban Bident arról 
kérdezték, hogy az Egyesült Államok hajlandó lenne-e fegyveresen segíteni Tajvant egy invázió 
esetén, melyre Biden határozott igennel válaszolt. A problémát az okozza, hogy az Egyesült 
Államok által korábban elfogadott „Egy Kína” politika értelmében az ország elismeri Kína 
álláspontját, miszerint Tajvan Kína része, – habár hivatalosan soha nem ismerte el Peking 
igényét a szigetre. Az Egyesült Államok védelmi fegyvereket biztosít Tajvannak, de 
szándékosan kétértelmű maradt abban a tekintetben, hogy kínai támadás esetén 
beavatkozna-e katonailag. Biden kijelentése most közvetlenül Kína szomszédságában 
hangzott el, – az elnöki beiktatása után az első ázsiai útja alkalmával. A látogatás célja elve a 
szövetségesek és partnerek egyesítése, hogy ellenálljanak Kína növekvő befolyásának, 
valamint pont egy nappal azelőtt történt, hogy Biden részt vett a Quad - Quadrilateral Security 
Dialogue második személyes csúcstalálkozóján – az Egyesült Államok, Japán, Ausztrália és 
India között létrejött informális csoportosulás –, amely amúgy is nyugtalanította Pekinget. 

Biden több vezető adminisztrációs tisztviselőjét is váratlanul érte a kijelentése, az elnök 
megjegyzéseit követően a Fehér Ház egyik tisztviselője ki is jelentette, hogy az Egyesült 
Államok hivatalos álláspontja változatlan. Kína reakciója is megérkezett néhány órán belül, 
melyben elégedetlenségüket és határozott ellenállásukat fejezték ki Biden megjegyzéseivel 
szemben. Wang Wenbin, a kínai külügyminisztérium szóvivője felszólította az Egyesült 
Államokat, hogy tartsák tiszteletben az „Egy Kína” elvet és legyenek óvatosabbak a 
nyilatkozatokban és cselekedetekben a tajvani kérdést illetően és ne tegyenek félreérthető 
kijelentéseket, amelyek bátorítanák a tajvani szeparatizmust, különben nagy károkat okozva 
ezzel a Tajvan-szoros helyzetére, de a Kína-USA kapcsolatokra is. Majd úgy folytatta, hogy Kína 
határozottan ellenzi az Egyesült Államok effajta megnyilvánulásait. Csak egy Kína van a 
világon, Tajvan Kína része, és a Kínai Népköztársaság kormánya az egyetlen legitim kormány, 
amely egész Kínát képviseli. Ez nem csak a nemzetközi közösség konszenzusa, hanem az 
Egyesült Államok Kínával szembeni politikai kötelezettségvállalása is. A tajvani kérdés tisztán 
Kína belügye, és nem megengedett a külföldi beavatkozás. Végül leszögezte, hogy Kína 
határozott lépéseket fog tenni szuverenitásának és biztonsági érdekeinek védelme 
érdekében. 

Joanne Ou, a tajvani külügyminisztérium szóvivője viszont elmondta, hogy őszinte üdvözletét 
és háláját fejezik ki Biden elnöknek és az Egyesült Államok kormányának, amiért 
megismételték sziklaszilárd elkötelezettségüket Tajvan iránt. 

  

https://edition.cnn.com/2021/10/21/politics/taiwan-china-biden-town-hall/index.html
https://edition.cnn.com/2021/10/21/politics/taiwan-china-biden-town-hall/index.html
https://www.voanews.com/a/biden-meets-with-quad-leaders-in-tokyo-/6586173.html
https://www.voanews.com/a/biden-meets-with-quad-leaders-in-tokyo-/6586173.html
https://www.reuters.com/world/no-change-us-policy-towards-taiwan-says-white-house-official-2022-05-23/
https://www.fmprc.gov.cn/fyrbt_673021/jzhsl_673025/202205/t20220523_10691438.shtml
https://www.cbc.ca/news/world/us-china-taiwan-biden-1.6463080
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Felmerül tehát a kérdés, hogy egy ismételt nyelvbotlásról van-e szó és az amerikai elnök nincs 
teljesen tisztában az amerikai külpolitika irányelveivel, vagy esetleg szándékos provokáció áll 
a háttérben, ráadásul mindezt az orosz-ukrán háború közepette. Mivel ez az elszólás már 
harmadik alkalommal történt meg, ráadásul ez alkalommal Ázsiában, – Kína közvetlen 
szomszédságában – immáron nehezen magyarázható meg, és kétértelműség helyett már 
sokkal inkább stratégiai egyértelműségről van szó. Vagyis valószínűleg Biden ily módon kívánja 
támogatni Tajvant és a tudtára adni, hogy egy esetleges konfliktus során katonailag is 
beavatkozna. Az Egyesült Államok jelenlegi elnöke határozottan nyíltabban támogatta eddig 
is Tajvant, mint a korábbi elnökök: hivatalosan meghívott egy tajvani képviselőt a beiktatására, 
és többször is világossá tette, hogy Tajvant szövetségesének tekinti. 

A jelenlegi nemzetközi környezetben mindenképpen kerülni kellene, hogy bármilyen okkal 
provokálva Kína Tajvan megszállásának irányába terelődjön. Kína éveket és dollármilliárdokat 
költ az Övezet és Út kezdeményezésére, hogy megpróbálja elnyerni azt a fajta tiszteletet, 
amelyre oly régóta vágyik – és Tajvan fegyveres inváziója egy pillanat alatt megsemmisítené 
ezt. Továbbá Biden felelőtlen kijelentése nem csak Kínát hozza nehéz helyzetbe, de az Egyesült 
Államok szövetségeseit, emellett jelentősen instabilizálta a régió biztonságát is. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 

  

https://asiatimes.com/2022/05/in-tokyo-biden-puts-two-boots-into-china/
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Kelet-Ázsia 

Az Egyesült Államok és Dél-Korea erősítik katonai elrettentő erejüket 

Andrew Salmon, Asia Times, 2022. május 21. 

Dél-Korea és az Egyesült Államok vezetői számos közös intézkedésben állapodtak meg 

csúcstalálkozójuk alkalmával, de a legfontosabb pontjuk az elrettentés képesség kiterjesztése 

volt. Yoon Suk-yeol újonnan beiktatott dél-koreai elnök és Joe Biden amerikai elnök széles 

körű megbeszéléseket folytatott Szöulban, Biden dél-koreai látogatásának második napján. 

Ennek során a következő témákat érintették: kötelezettségvállalások a gazdasági és 

energiabiztonsági együttműködés elmélyítésére; a feltörekvő technológiák védelmének és 

népszerűsítésének erősítése, beleértve a félvezetőket, a környezetbarát elektromos járművek 

akkumulátorait, a mesterséges intelligenciát, a kvantumtechnológiát, a biotechnológiát, a 

biogyártást és a robotikát.- Kitértek az ellátási lánc rugalmasságának biztosítására és a 

nukleáris energia együttműködés fejlesztésére is. Majd a stratégiai kötelezettségvállalások 

kerültek előtérbe. Közös nyilatkozatuk egyik legfontosabb pontja, hogy a két vezető 

megállapodott abban, hogy „megbeszéléseket kezdeményeznek a Koreai-félszigeten és 

környékén a kombinált hadgyakorlatok és kiképzések hatókörének és léptékének 

kiterjesztésére”. 

Forrás: US, Korean leaders brandish extended deterrence 

Kína a hitelezést bővíti a gazdaság stabilizálása érdekében 

Xinhua, 2022. május 24. 

A kínai hatóságok ígéretet tettek a hitelkibocsátás növelésére és a kulcsfontosságú 

vállalkozások és területek pénzügyi támogatásának fokozására. Megerősített pénzügyi 

támogatásban részesülnek többek között a mikro-, kis- és középvállalkozások, zöld fejlesztések, 

tudományos és technológiai innovációk, energiaellátások, valamint a vízgazdálkodás és az 

infrastruktúra fejlesztések – derült ki a Kínai Népi Bank (People’s Bank of China - PBOC) és a 

Kínai Banki és Biztosítási Szabályozó Bizottság közös ülésén. Tovább fokozódik a gazdaságra 

nehezedő nyomás a váratlan bel- és külföldi tényezők miatt – hangzott el a tanácskozáson, 

felszólítva a pénzügyi rendszer szereplőit, hogy a szakpolitikai eszközöket maradéktalanul 

használják ki, és hitelbővítéssel támogassák a magas színvonalú gazdaságfejlesztést. A PBOC 

ígéretet tett arra, hogy megduplázza a kisebb vállalkozásoknak nyújtott inkluzív kölcsönök 

kvótáját, ösztönzi a helyi pénzintézeteket, hogy több hitelt nyújtsanak, és új politikákat vezet 

be a hiteltámogatás fokozása érdekében. 

Forrás: China pledges greater credit support to stabilize economy 

  

https://asiatimes.com/2022/05/us-korean-leaders-brandish-extended-deterrence/
https://english.news.cn/20220524/659d0eb829be46c08df36194d335991b/c.html
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A kínai szoftveripar sokat fejlődött az elmúlt évtizedben 

Yang Yang, China Daily, 2022. május 25. 

A kínai szoftveripar az elmúlt évtizedben felgyorsította az innovációt és megerősítette az 

ellenálló képességet. Az ország szoftveriparának bevétele körülbelül 2,5 ezer milliárd jüanról 

(370 milliárd dollár) cirka 9,5 ezer milliárd jüanra nőtt, 2012 és 2021 között 16,1 százalékos 

éves növekedési ütem mellett. A kínai szoftveripar innovációs képessége jelentősen megnőtt 

az elmúlt évtizedben, és 2013 és 2021 között a szoftveripari alkalmazottak száma 4,7 millióról 

8,09 millióra nőtt. Ugyanebben az időszakban a kínai szellemi tulajdon védelme lenyűgöző 

előrehaladást ért el, és jól védett innovációkat hozott létre. A számítógépes szoftverek szerzői 

jogi bejegyzéseinek száma a 2012-es 139 ezerről 2,28 millióra nőtt 2021-re. Az ország az elmúlt 

évtizedben előmozdította a szoftverek alkalmazását. A tavalyi év végére az ipari vállalkozások 

kulcsfontosságú folyamatainak digitális vezérlési aránya 55,3, illetve 74,7 százalékot ért el a 

digitális K+F és tervezési eszközök penetrációja. 

Forrás: China's software industry accelerates innovation and resilience over past decade 

A japán kormány növekvő árakra figyelmeztet 

Japan Today, 2021. május 25. 

Shunichi Suzuki, japán pénzügyminiszter elmondása szerint az orosz ukrajnai invázió miatt 

megugrott nyersanyagárak megzavarhatják Japán gazdaság koronavírus-járványból való 

kilábalását, így a kormány az országgyűlés elé terjesztette az infláció elleni küzdelemre 

irányuló extra költségvetési tervezetet. „A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság 

nőtt, a kőolaj és a gabona árának és kínálatának destabilizációja következtében” – mondta 

Suzuki, amikor kifejtette, hogy sürgősen életbe kell léptetni a 2700 milliárd jenes (kb. 21 

milliárd dolláros) többletköltségvetést az évre. A költségvetésből az április végén összeállított 

6,2 ezer milliárd jen értékű segélycsomag egy részét finanszírozzák. Közel 1200 milliárd jent 

irányoznak elő az olaj-nagykereskedők jelenlegi támogatási programjának szeptember végéig 

történő meghosszabbítására és a benzin kiskereskedelmi árának csökkentésére. A kormány 

már döntött arról, hogy tartalékalapjából mintegy 1500 milliárd jent használ fel a 

segélycsomagban szereplő intézkedések végrehajtására, például gyermekenként 50 000 jen 

összegű készpénzkiosztásra az alacsony jövedelmű háztartások számára. 

Forrás: Gov't warns of rising prices as extra budget submitted to Diet 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202205/25/WS628dcd9aa310fd2b29e5ee99.html
https://japantoday.com/category/business/japan-warns-of-rising-prices-as-extra-budget-submitted-to-parliament
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Dél-Korea új elnöke máris kihívásokkal találja szemben magánt, mind bel- és 

külföldön 

Michael Mitsanas, The Diplomat, 2022. május 25. 

Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök e hónap elején letette a hivatali esküt Dél-Korea elnöki 

posztján, ami lezárta a vezetőváltást. Az elnök az ország rövid demokratikus történelmének 

legkevésbé népszerű elnökeként kezdi meg mandátumát, hozzátéve, hogy kevesebb mint 1 

százalékponttal ért el győzelmet. Yoon a keményvonalas konzervatív párt élén várhatóan 

szorosabb kapcsolatokra törekszik majd az Egyesült Államokkal, és puhább megközelítést fog 

alkalmazni Észak-Koreával és Kínával szemben – miközben számos hazai kihívással kell 

szembenéznie. Akkor kezdi meg ötéves mandátumát, amikor a Koreai-félszigeten fokozódik a 

feszültség, és a Korea-közi diplomácia továbbra is zsákutcában van. Fokozódik a diplomáciai 

vita Dél-Korea védelmi garanciájával kapcsolatban, az Egyesült Államok és Kína, az ország 

legnagyobb kereskedelmi partnere között; valamint mindkét hatalom igyekszik elnyerni Szöul 

kegyeit. 

Forrás: For South Korea’s New President, Challenges Mount at Home and Abroad 

Kína amerikai kötvényei, hogyan tovább? 

Yu Yongding, Guancha, 2022. május 20. 

Yu Yongding szerint Kína 3300 milliárd USD tartalékot halmozott fel az elmúlt néhány 

évtizedben, azonban szakértők szerint ez a politika már elavultnak számít, és kiigazításra szorul. 

Az orosz-ukrán konfliktus közepette az Egyesült Államok 300 milliárd dollár értékű orosz 

tartalékot fagyasztott be büntetésképpen. Yo Yongding, a Kínai Társadalomtudományi 

Akadémia tagja, a Központi Bank Monetáris Politikai Bizottságának volt tagja úgy véli, hogy az 

incidens azt is jelzi, hogy az USA teljes mértékben lefoglalhatja Kína tengerentúli eszközeit, 

különösen a devizatartalékokat, ha szükségesnek tartja. Az USA inflációja és a külföldi adósság 

felhalmozódása a dollár leértékelődéséhez vezet. A szakértő szerint Kínának kevesebb 

amerikai kincstári kötvényt kellene halmoznia és helyette több nyersanyagot és stratégiai 

fontosságú eszközt kellene vásárolnia, és át kellene térnie az exportorientált gazdaságról a 

belföldi fogyasztás felé. Valamint elő kell segíteni a jüan nemzetközivé válását, ami javítaná 

Kína tengerentúli eszközeinek biztonságát. 

Forrás: 我们用高成本借来了没收益的美国债，接下来怎么办？ 

  

https://thediplomat.com/2022/05/for-south-koreas-new-president-challenges-mount-at-home-and-abroad/
https://www.guancha.cn/YuYongDing/2022_05_20_640575_s.shtml
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Dél-Ázsia 

A külföldi befektetők szabadulnak az indiai részvényeiktől 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. május 23. 

Az orosz-ukrán háború okozta bizonytalanság, az amerikai jegybank agresszívabb 

kamatemelésének kilátásai és az amerikai dollár felértékelődése miatt a külföldi befektetők 

széles körben kockázatkerülővé váltak a feltörekvő piacokon, és sokan inkább a nyereség 

azonnali realizálása mellett döntöttek, minthogy tartósan megőrizzék befektetéseiket. A 

külföldi befektetők 2022 áprilisáig hét egymást követő hónapban nettó eladói voltak az indiai 

részvényeknek, így több mint 1,65 billió rúpiát (21,22 milliárd USD) vontak ki az indiai 

tőkepiacokról. A rúpia elmúlt hónapokban tapasztalt gyengülése fokozta a befektetők 

menekülését. Amikor február 24-én az orosz tankok bevonultak Ukrajnába, az indiai rúpiát 73-

74 körül jegyezték az amerikai dollárhoz képest. A rúpia azonban nemrégiben áttörte a 77-es 

határt, és sok elemző további csökkenésre számít. Az üzemanyagok és a nyersanyagok árának 

emelkedése szintén nem tesz jót a rúpiának. 

Forrás: Foreign investors dumping their Indian equities 

Áremelkedés kontra gazdasági növekedés: Az adócsökkentés segíteni fog a 

Modi-kormánynak az infláció elleni küzdelemben? 

India Today Web Desk, India Today, 2021. május 24. 

A központi kormánynak az exportvámok emelésére és az adók csökkentésére irányuló lépése 

valószínűleg árt a gazdasági növekedésnek és feltehetően növelni fogja a költségvetési hiányt, 

de kevéssé járul hozzá ahhoz, hogy a kiskereskedelmi árak a központi bank tűréshatárán 

belülre csökkenjenek – idézte a Reuters közgazdászok és iparági tisztviselők véleményét. A 

kormány szombaton a benzin jövedéki adóját literenként 8 rúpiával, a gázolajét pedig 6 

rúpiával csökkentette, hogy enyhítse a fogyasztóknak a magas üzemanyagárakat. Áprilisban 

az indiai központi bank a korábbi 4,5 százalékos becslésről 5,7 százalékra emelte a folyó 

pénzügyi évre vonatkozó inflációs előrejelzését és 7,8 százalékról 7,2 százalékra csökkentette 

a 2022-23-as GDP-előrejelzését, az orosz-ukrán háború által kiváltott fokozódó geopolitikai 

feszültségek hatására hivatkozva. Habár a központi bank és a kormány is számos intézkedést 

hozott az infláció csökkentése érdekében – a jegybank részéről újabb kamatemelés várható – 

ennek hatásairól megoszlanak a vélemények, hiszen a költségvetési hiány növekedése mellett 

a kamatemelések miatti magasabb hitelfelvételi költségek és az olyan intézkedések, mint az 

exportadók, amelyek lassíthatják a beruházási kiadásokat, egyben a növekedési kilátásokat is 

rontják. 

Forrás: Price rise vs economic growth: Will tax cuts help Modi government fight inflation? 

 

  

https://asiatimes.com/2022/05/foreign-investors-dumping-their-indian-equities/
https://www.indiatoday.in/business/story/price-rise-vs-economic-growth-will-tax-cuts-help-modi-government-1953461-2022-05-24
https://www.indiatoday.in/business/story/price-rise-vs-economic-growth-will-tax-cuts-help-modi-government-1953461-2022-05-24
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Kína szerint a kínai-pakisztáni kapcsolatok a globális változásoktól függetlenül 

stabilok  

Mian Abrar, Pakistan Today, 2022. május 23. 

Wang Wenbin, a kínai külügyminisztérium szóvivője a sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 

Bilawal Bhutto Zardari külügyminiszter nemrégiben tett kínai látogatása – amely az első 

külföldi útja volt kinevezését követően – teljes mértékben azt mutatja, hogy az új pakisztáni 

kormány elkötelezett a teljeskörű stratégiai partnerség fejlesztése mellett. Wang Wenbin 

elmondta, hogy a két fél fontos konszenzusra jutott a következő öt kérdésben. Először is, 

mindkét fél egyetértett abban, hogy a kínai-pakisztáni barátság hosszú ideje fennáll és a 

kétoldalú kapcsolatok sziklaszilárdak, a két fél közötti szolidaritás és együttműködés pedig 

fontos stabilizáló tényezővé vált a viharos és változó világban. Másodszor, a pakisztáni kínai 

állampolgárok elleni terrortámadás elfogadhatatlan és a Karachi-ban lévő Konfuciusz Intézet 

elleni terrortámadáshoz hasonló incidensek nem ismétlődhetnek meg. Harmadszor, mindkét 

fél egyetértett abban, hogy a Kína és Pakisztán közötti átfogó együttműködés gyümölcsöző 

eredményekkel és széleskörű kilátásokkal rendelkezik. Negyedszer, arról is konszenzus alakult 

ki, hogy a nemzetközi közösség minden eddiginél jobban vágyik a békére és a fejlődésre. 

Ötödször, mindkét fél egyetértett abban, hogy az ázsiai béke, stabilitás, együttműködés és 

fejlődés a regionális országok közös erőfeszítéseinek köszönhető, és ezt még inkább meg kell 

becsülni. 

Forrás: China-Pakistan relations will remain unshakable irrespective of global changes: China 

A kormány 10 millió tonnában maximálja a cukorexportot 

PTI, The Hindu, 2022. május 25. 

Az indiai Élelmezésügyi Minisztérium május 25-én bejelentette, hogy a szeptember végéig 

tartó gazdasági évben 10 millió tonnában maximálja a cukorexportot a belföldi kínálat és az 

árstabilitás fenntartása érdekében. A külkereskedelmi főigazgatóság értesítése szerint 

cukorexport idén június 1-jétől október 31-ig vagy további utasításig, attól függően, hogy 

melyik a korábbi időpont, az Élelmezésügyi Minisztérium alá tartozó Cukorigazgatóság külön 

engedélyével engedélyezett. A minisztérium szerint a döntés a cukor rekord mértékű 

exportjának fényében született. A 2021-22-es gazdasági évben a cukorexport „történelmi 

csúcsot” ért el, eddig mintegy 9 millió tonna cukor kiviteléről szerződtek le, a cukorgyárakból 

mintegy 8,2 millió tonna cukrot küldtek el exportra, és körülbelül 7,8 millió tonnát már 

exportáltak. A 2020-21-es export 7 millió tonna, a 2019-20-as 5,96 millió tonna volt. 

Forrás: Govt notifies capping of sugar exports at 10 million tonnes 

  

https://www.pakistantoday.com.pk/2022/05/23/china-pakistan-relations-will-remain-unshakable-irrespective-of-global-changes-china/
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Délkelet-Ázsia 

Gan Kim Yong szerint az APEC országoknak fokozniuk kell az éghajlatvédelmi 

intézkedéseket és támogatniuk kell a vállalkozások digitális fejlődését 

Shabana Begum, The Straits Times, 2022. május 22. 

Május 21-22-én Bangkokban rendezték meg az APEC kereskedelmi minisztereinek találkozóját, 

ahol a Szingapúrt képviselő Gan Kim Yong annak a véleményének adott hangot, hogy az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló tervek fokozása, mellett a vállalkozások és az 

emberek támogatására irányuló összehangolt erőfeszítések a digitális hullám 

meglovaglásában a legfontosabb az inkluzív és fenntartható növekedés biztosításához az 

ázsiai-csendes-óceáni térségben. A politikus hozzátette, hogy az APEC a digitális kereskedelem 

és a digitális gazdaság növekedését is kihasználhatja a pandémiát követő erősebb gazdasági 

fellendülés érdekében. Az APEC gazdaságoknak határozottan ösztönözniük kell a miniszteri 

konferenciát is, hogy adjon egyértelmű megbízást a WTO reformjának strukturált és 

szisztematikus végrehajtására. 

Forrás: Apec nations should enhance climate action and support businesses’ digital push: Gan 

Kim Yong 

Az MNRB fintech biztosítási technológiai díjat kapott 

Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. május 23. 

Az MNRB Holdings Bhd (MNRB) almárkáján, a GO by Takaful Ikhlas-on keresztül elnyerte az 

Insurtech-Finanszírozási technológia díjkategóriát a nemrégiben megrendezett Malaysia 

Technology Excellence Awards 2022 díjátadón. Az MNRB szerint ez a győzelem a vállalat azon 

törekvését bizonyítja, hogy digitális ökoszisztémát építsen ki a Takaful szolgáltatásaik 

összekapcsolására Malajziában. A GO by Takaful Ikhlas kapcsolódó brandként jött létre az 

ügynökök, partnerek és ügyfelek kiszolgálására. Alapvetően öt funkcióval rendelkezik, köztük 

a GO Partner a digitális ügynökök számára, a GO Serve az online ügyfél-ügynöki 

szolgáltatásokhoz, a GO Direct a Takaful tanúsítványok online kiválasztásához és 

megvásárlásához, a GO Connect, egy nyílt API platform a partneri integrációhoz, valamint a 

GO Financial, egy banki értékesítési és támogatási platform. 

Forrás: MNRB bags fintech insurance tech award 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/apec-nations-should-enhance-climate-action-and-support-businesses-digital-push-gan-kim-yong
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/apec-nations-should-enhance-climate-action-and-support-businesses-digital-push-gan-kim-yong
https://www.nst.com.my/business/2022/05/798740/mnrb-bags-fintech-insurance-tech-award
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A BOT szerint kamatemelés várható, de a bizonytalan fellendülés 

elhomályosítja az időzítést 

Reuters, Bangkok Post, 2022. május 25. 

Szerdán a Bank of Thailand (BoT) igazgatótanácsának elnöke úgy nyilatkozott, hogy a thaiföldi 

irányadó kamatlábnak emelkednie kell, de az időzítés a monetáris politikai bizottság 

véleményétől függ, mivel a gazdaság növekedése elmarad a benne rejlő potenciáltól, és a 

fellendülés bizonytalan. Ez azt követően következett be, hogy a thaiföldi központi bank 

monetáris politikáért felelős bizottsága 2020 májusban rekord alacsonyan 0,5%-on hagyta az 

alapkamatot, amelyet abban az évben háromszor is csökkentettek a Covid-19 világjárvány 

hatásainak enyhítése érdekében- A BoT 3,2%-os gazdasági növekedést és 4,9%-os inflációt 

prognosztizált az idei évre, ami meghaladja az 1% és 3% közötti célsávot. A múlt héten a 

Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Tanács a 2022-es GDP-növekedési előrejelzést 

3,5% és 4,5% közöttiről 2,5% és 3,5% közöttire csökkentette, az inflációs becslését pedig 

erőteljesen, 4,2% és 5,2% közöttire emelte. 

Forrás: Interest rate set to rise, but uncertain recovery clouds timing - BoT 

Indonézia pálmaolaj export tilalma világszerte visszhangot váltott ki 

Steffi Hamann, Asia Times, 2022. május 25. 

A klímaváltozás, a Covid-19 és a geopolitikai feszültségek miatt az ENSZ Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezete által összeállított adatok szerint mára az étolajok ára a szokásos 

árszint közel 250%-ára emelkedett. A repce, szója és napraforgóolajok a legdrágábbak, így 

megnövekedett a kereslet a pálmaolaj iránt. A globális pálmaolaj export kétharmada 

Indonéziából származik, ezért a termelőket és a világ többi részét hátrányosan érintette a Joko 

Widodo indonéz elnök által áprilisban bevezetett pálmaolaj export tilalom. A kormány lépése 

azonban logikusnak tekinthető, abban az értelemben, hogy az árak emelkedése végett a 

termelők alapvetően a külföldi piacokra adták el az árut, miközben otthon hiány alakult ki, 

amelyet az árak befagyasztása és az export megadóztatása sem oldott meg. Az azonnali 

következmények leginkább azokban az országokban voltak érezhetőek, amelyek a növényi 

olajok behozatalára támaszkodnak főzési szükségleteik kielégítéséhez, mint például India, 

Pakisztán, Banglades és Egyiptom. A tilalom feloldása hétfőtől várhatóan hozzájárul a helyzet 

normalizálásához, amelyre világszerte komoly igény mutatkozik. 

Forrás: Indonesia palm oil export ban reverberated globally 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2315638/interest-rate-set-to-rise-but-uncertain-recovery-clouds-timing-bot
https://asiatimes.com/2022/05/indonesia-palm-oil-export-ban-reverberated-globally/
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Az EGov Pay erőteljes növekedést mutat a tranzakciók terén 

Eireene Jairee Gomez, Manila Times, 2022. május 27. 

A kormányzati szolgáltatásokért való digitális fizetést lehetővé tevő EGov Pay rendszer 

használata 467 százalékkal, több mint 91 000 tranzakcióra ugrott 2021 végére az egy évvel 

korábbi mintegy 16 000 tranzakcióról – közölte a fülöp-szigeteki jegybank. A Bangko Sentral 

ng Pilipinas (BSP) csütörtöki közleményében arról is beszámolt, hogy az EGov Pay tranzakciók 

értéke 300 százalékkal nőtt, a 2020-as mintegy 61 millió peso-ról 2021-re közel 246 millió 

peso-ra. Az EGov Pay-en keresztül feldolgozott leggyakoribb kifizetések a hatósági engedélyek 

díjai és az adók. A számlázók között vannak tartományi és helyi kormányzati egységek, állami 

főiskolák és egyetemek, vízügyi körzetek, valamint más kormányzati ügynökségek és hivatalok. 

A folyamat összhangban van a kormány azon törekvésével, hogy a BSP 2020-2023-as digitális 

fizetési transzformációs ütemtervének és a 2022-2028-as pénzügyi integrációs nemzeti 

stratégiának megfelelően inkluzív digitális pénzügyi ökoszisztémát alakítson ki. 

Forrás: EGov Pay posts robust growth in transactions 

Adóreform a nők munkaerő-piaci részvételének előmozdítására Indonéziában 

Citra Handayani Nasruddin, East Asia Forum, 2022. május 25. 

Miközben a kormányok világszerte igyekeznek tompítani a COVID-19 hatásait, újra felmerült 

az adózás kérdése a nők szerepének erősítésében és a nemek közötti egyenlőtlenségek 

kezelésében. Az adózás és a nemek közötti egyenlőség kérdései Indonézia idei G20-

elnökségének napirendjén is szerepelnek. Indonézia jelenlegi adórendszere azonban nem 

támogatja a nőket megfelelő mértékben, így a nők munkaerő-piaci részvételének 

előmozdítása érdekében jelentős változtatásokra van szükség. Indonéziának el kellene 

mozdulnia a háztartási egységekre kivetett adóztatástól, és az egyéni jövedelemadózás 

igazságosabb megközelítését kellene alkalmaznia, ami segítene csökkenteni a nemek közötti 

a munkaerő-piaci részvételben megnyilvánuló egyenlőtlenségeket. Az egyéni jövedelemre 

összpontosító adórendszert a nemek közötti egyenlőség előmozdítására szolgáló egyéb 

eszközök kiegészítésére kell használni. Támogatnia kellene továbbá a meglévő egészségügyi, 

oktatási, infrastrukturális és szociális rendelkezéseket, amelyek elősegítették a nemek közötti 

egyenlőséget. 

Forrás: Tax reform to promote Indonesia’s female labour participation 

  

https://www.manilatimes.net/2022/05/27/business/top-business/egov-pay-posts-robust-growth-in-transactions/1845142
https://www.eastasiaforum.org/2022/05/25/tax-reform-to-promote-indonesias-female-labour-participation/
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Közel-Kelet 

Nemzetközi energia: Az olaj- és gázbevételek 2022-ben 4 billió dollárra fognak 

emelkedni 

 .Al Arabiya, 2022. május 22 ,العربية

A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint a gáz- és olajszektor bevétele 2022-ben 4 billió 

dollárra fog ugrani. Az amerikai energiakutató cég, a Rystad Energy pedig egy közelmúltbeli 

jelentése alapján azzal számol, hogy a kutatási és termelési szektorból származó kormányzati 

bevételek az idei évben történelmi csúcsra, 2,5 billió dollárra emelkednek, megdöntve a 

korábbi, 2011-ben felállított 2,1 billió dolláros rekordot. Az olajárak erőteljes ütemben 

emelkedtek, és meghaladták a 100 dolláros hordónkénti szintet, az erős keresletnövekedés és 

az ukrajnai orosz invázió következtében csökkent készletek következményeként. Az amerikai 

cég jelentése szerint idén Szaúd-Arábia lesz az olaj- és gázbevételek legnagyobb 

haszonélvezője, a második helyen az Egyesült Államok, a harmadik helyen Irak, a negyedik 

helyen pedig Norvégia (annak ellenére, hogy csak a világ tizedik legnagyobb olaj- és 

gáztermelője) szerepel majd. Általánosságban elmondható, hogy a kormányok olaj- és 

gázbevételei tekintetében a közel-keleti termelők uralják a top 10-es országok listáját. 

Forrás: 2022  ي
 الطاقة الدولية: إيرادات النفط والغاز ستقفز لـ 4 تريليونات دوالر ف 

Erdoğan felszólította Svédországot, hogy vessen véget a terrorszervezetek 

támogatásának 

 .Anadolu Agency, 2022. május 21 ,وكالة االناضول

Recep Tayyip Erdoğan török elnök felszólította Magdalena Andersson svéd miniszterelnököt, 

hogy vessenek véget a terrorszervezeteknek nyújtott mindenféle támogatásnak. A török 

elnökség kommunikációs osztályának közleménye szerint Erdoğan elnök és Andersson a 

bilaterális kapcsolatokról és országának az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO) való 

csatlakozási kérelméről tárgyalt telefonon. A hívás során Erdoğan elnök hangsúlyozta, hogy 

Svédországnak véget kell vetnie a terrorszervezetek számára nyújtott politikai és pénzügyi 

patronálásnak, valamint hozzátette, hogy a szíriai török invázió után a Törökország ellen 2019-

ben elrendelt fegyverexport-embargót is fel kell oldani. A török elnök hangsúlyozta, hogy 

országa mindig is támogatta a NATO ún. „nyitott ajtók” politikáját. 

Forrás: أردوغان يطالب السويد بإنهاء دعم التنظيمات اإلرهابية 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/05/21/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%89-4-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/05/21/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%89-4-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/2594116
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Biden a knesszeti zűrzavar ellenére Izraelbe látogat júniusban 

The Times of Israel, 2022. május 22. 

A Fehér Ház szombaton tájékoztatta Naftali Bennett izraeli miniszterelnök hivatalát, hogy Joe 

Biden amerikai elnök a jeruzsálemi politikai zűrzavar ellenére a jövő hónapban Izraelbe 

látogat. Az elnök múlt hónapban bejelentett útja a tervek szerint zajlik majd, és várhatóan 

június végén kerül rá sor – közölte a 12-es csatorna. Az út előkészületei már folyamatban 

vannak, beleértve az izraeli és amerikai tisztviselők közötti biztonsági koordinációt is. Bennett 

kormánykoalíciója megbomlott, így a 120 fős Kneszetben a mandátumaik száma 59-re 

csökkent, azonban a koalíció kisebbségi kormányként tovább működhet. A közelmúltban 

feszültségek támadtak Jeruzsálem és Washington között a telepek, a ciszjordániai belépési 

szabályok és az Al Jazeera újságírójának, Shireen Abu Aklehnak az izraeli csapatok és palesztin 

fegyveresek közötti tűzharc során bekövetkezett halála miatt. 

Forrás: Biden reportedly still planning to visit Israel in June, despite Knesset turmoil 

Szaúd-Arábia elektronikus szolgáltatást indított a kőolajtermékek importjára 

és exportjára vonatkozó engedélyek megszerzésére 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. május 22 ,الشر

A szaúdi energiaügyi minisztérium elektronikus szolgáltatást indított a kőolajtermékek import- 

és exporttevékenységére vonatkozó engedélyek kiadására, a kőolajtermék-kereskedelmi 

rendszer elektronikus szolgáltatási platformján keresztül, amely a minisztérium hivatalos 

honlapján érhető el. A szaktárca kifejtette, hogy a kőolajtermék-kereskedelmi tevékenység 

gyakorlásának alapvető feltétele az engedélyek megszerzése, hangsúlyozva, hogy az új 

elektronikus platform hozzájárul e tevékenységek gyakorlásának szabályozásához, növeli az 

energiaforrás-felhasználás hatékonyságát, javítja a szolgáltatásokat, valamint azok 

minőségének ellenőrzését. A tárca szerint az általa jelenleg alkalmazott technikai és digitális 

fejlesztések hozzájárulnak a kőolajtermékek forgalmának és forgalmazásának szisztematikus 

nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez, valamint támogatják a hatékonyabb és 

fenntarthatóbb energiaellátást. 

Forrás: ولية اد وتصدير المنتجات البتر ونية للحصول عىل رخصة الستتر  السعودية تطلق خدمة إلكتر

  

https://www.timesofisrael.com/biden-reportedly-still-planning-to-visit-israel-in-june-despite-knesset-turmoil/
https://aawsat.com/home/article/3659371/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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Májusban enyhén javult a fogyasztói bizalom Törökországban 

Hürriyet Daily News, 2022. május 21. 

A fogyasztói bizalmi index 0,4%-kal, az áprilisi 67,3-ról májusban 67,6-ra emelkedett – derült 

ki a TÜİK adataiból. A háztartások jelenlegi pénzügyi helyzetük megítélését mérő alindex havi 

szinten 1,2%-kal csökkent májusban, ami az áprilisi 9,8%-os havi csökkenést követte. A TÜİK 

május 20-i adataiból az is kiderült, hogy a háztartások pénzügyi helyzetére vonatkozó 

várakozások a következő 12 hónapra vonatkozó prognózis alapján májusban 4%-kal javultak 

az áprilisi 8,5%-os zuhanás után. A TÜİK rendszeres felmérése szerint a fogyasztók továbbra 

sem voltak túl optimisták az előttünk álló időszak gazdasági kilátásait illetően. A háztartások 

általános gazdasági kilátásokkal kapcsolatos várakozásait mérő alindex a múlt hónapban 1,5%-

kos csökkenést mutatott az azt megelőző hónaphoz képest. A felmérés résztvevői ugyanakkor 

elmondták, hogy a fogyasztói árak csökkenésére számítanak a következő 12 hónapban az 

elmúlt 12 hónaphoz képest. Áprilisban 7,25%-kal nőttek a fogyasztói árak Törökországban – 

jelentette a TÜİK a hónap elején. Az éves infláció ennek következtében a márciusi 61,1%-ról 

áprilisra 69,97%-ra emelkedett. A múlt hónapban a jegybank felfelé módosította idei és 2023-

as inflációs előrejelzését. A bank inflációs jelentésében a 2022-re vonatkozó előrejelzését a 

korábbi 23,2%-ról 42,8%-ra emelte, míg a 2023-as előrejelzést 8,2%-ról 12,9-re. Azt is közölte, 

hogy az infláció 8,3%-ra csökken 2024 végére. 

Forrás: Consumer confidence improves slightly in May 

Egyiptom stratégiai nyersanyagtartalékai hat hónapra elegendők 

Asharq Al Awsat English, 2022. május 23. 

Ali Moselhy egyiptomi ellátási miniszter kijelentette, hogy az ország számára az 

élelmezésbiztonság a legfontosabb prioritás, és megjegyezte, hogy a stratégiai 

nyersanyagtartalékok hat hónapra elegendők. A mezőgazdasági termelést szolgáló „Egyiptom 

jövője” projekt megnyitója során Moselhy elmondta, hogy Egyiptomban vannak olyan silók, 

amelyek akár 3,4 millió tonna árut is képesek tárolni. A miniszter megjegyezte, hogy az állam 

több kezdeményezést is végrehajtott az áremelkedés megfékezése érdekében. Abd el-Fattáh 

esz-Szíszi egyiptomi elnök megapiacok létrehozását szorgalmazta Kairóban és Gízában. 

Elárulta, hogy nagy kihívás előtt áll az ország, mivel ki kell elégítenie a lakosság igényeit, de 

szerinte a magánszektor bebizonyította, hogy képes ezt a küldetést nagy hatékonysággal 

teljesíteni. Az országnak évente 900 ezer munkalehetőséget kell teremtenie – tette hozzá. 

Forrás: Egypt Says Reserves of Strategic Commodities Last for Six Months 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/consumer-confidence-improves-slightly-in-may-173941
https://english.aawsat.com/home/article/3659351/egypt-says-reserves-strategic-commodities-last-six-months
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Al-Huszajní: Az Egyesült Arab Emírségek továbbra is koordinálja az átfogó 

gazdasági fejlődést 

 .Al Khaleej, 2022. május 23 ,الخليج

Mohammed bin Hádí al-Huszajní emirátusi pénzügyminiszter a közelmúltban a 

pénzügyminisztérium dubaji székhelyén találkozott Abdul Hámid Al Khalifával, az OPEC 

Nemzetközi Fejlesztési Alap főigazgatójával. A találkozón megvitatták az Egyesült Arab 

Emírségek és az Alap közötti együttműködés és közös munka fejlesztését és kereteinek 

tágítását. A találkozó során a pénzügyminiszter megerősítette az Egyesült Arab Emírségek 

azon szándékát, hogy aktívan hozzájáruljon az alap által meghatározott stratégiai tervek és 

irányok támogatásához. Azt mondta: „Az Egyesült Arab Emírségek elkötelezett amellett, hogy 

folytassa a munkát és a koordinációt a különböző regionális és nemzetközi pénzügyi 

testületekkel, intézményekkel és szervezetekkel, beleértve az OPEC Nemzetközi Fejlesztési 

Alapját is, azzal a céllal, hogy gazdasági projekteket hozzanak létre, valamint, hogy segítséget 

és fejlesztési programokat nyújtsanak az átfogó és fenntartható gazdasági fejlődés elérése 

érdekében.” 

Forrás:  اإلمارات تواصل التنسيق لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة : ي
 الحسين 

Al-Kázimí az Európai Parlament küldöttségét fogadta 

 .Sotaliraq, 2022. május 24 ,صوت العراق

Musztafa al-Kázimí iraki miniszterelnök fogadta a Biztonsági és Védelmi Bizottság elnöke, 

Nathalie Loiseau által vezetett európai parlamenti küldöttséget. Elmondta, hogy Irak nagy 

jelentőséget tulajdonít az Európai Unió országaival fenntartott kapcsolatoknak és elkötelezett 

az Unióval való közös együttműködés eszközeinek kidolgozására a terrorizmus elleni küzdelem 

terén. Hangsúlyozta az Európai Unió iraki tanácsadó missziója által végzett munka 

kiterjesztésének fontosságát az iraki biztonsági szolgálatok intézményi kapacitásainak 

kiépítésében és az illegális bevándorlás elleni harcban, valamint a szervezett bűnözés és a 

kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben. Loiseau a maga részéről jelezte, hogy az Európai 

Unió kulcsfontosságú partnernek és fontos közel-keleti országnak tekinti Irakot, valamint 

szerinte a térség stabilitásának fontos tényezője, hangsúlyozva, hogy Európa kész továbbra is 

segítséget nyújtani Iraknak. Az Európai Parlament Biztonsági és Védelmi Bizottságának 

vezetője Európa elkötelezettségét fejezte ki az iraki stabilitás fokozására vonatkozóan. 

Forrás:  ي لمان األوروب   من الت 
ً
 الكاظمي يستقبل وفدا

  

https://www.alkhaleej.ae/2022-05-23/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.sotaliraq.com/2022/05/24/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88/
https://www.sotaliraq.com/2022/05/24/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88/
https://www.sotaliraq.com/2022/05/24/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%88%d9%81%d8%af%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88/
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Az Egyesült Arab Emírségek egészségügyi szakértői óvatosságra intenek az első 

majomhimlős eset után 

Al Arabiya English, 2022. május 25. 

Az Egyesült Arab Emírségek Egészségügyi és Megelőzési Minisztériuma (MoHAP) kedden 

jelentette az első majomhimlős esetet, és lett az első Öböl-menti ország, ahol kimutatták a 

betegséget. Dr. Karthikeyan Dakshinamurthy, az NMC Royal Hospital Dubai Investment Park 

belgyógyász szakorvosa az Al Arabiya Englishnek elmondta, hogy bár az Egyesült Arab 

Emírségekben vannak óvintézkedések, valószínűleg több majomhimlős esetet találnak majd. 

„A majomhimlő betegség egy vírusos zoonózis, amely Közép- és Nyugat-Afrika országaiban 

fordul elő” - mondta az orvos. „Az esetek közelmúltbeli megugrása a nem afrikai országokban 

arra utal, hogy globális fenyegetést jelent. Mivel az Egyesült Arab Emírségek egy utazási 

csomópont sok turistával, figyelembe kell venni a betegség behozatalának valószínűségét.” 

Elmondta, hogy a majomhimlő tünetei általában a láz (többnyire 38,5-40,5 °C), hidegrázás, 

izzadás, erős fejfájás, hátfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, étvágytalanság, levertség, 

garatgyulladás, légszomj és köhögés. 

Forrás: UAE health experts urge caution after first case of monkeypox detected 

  

https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/05/25/UAE-health-experts-urge-caution-after-first-case-of-monkeypox-case-detected
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az EEC vezetője és az SCO főtitkára a további fejlesztési irányvonalakról 

egyeztetett 

Central Asia News, 2022. május 20. 

Mihail Mjasznikovics, az EEC (Eurasian Economic Commission) igazgatótanácsának vezetője és 

Zhang Ming, az SCO (Shanghai Cooperation Organization) főtitkára megbeszélést folytatott, 

melyen áttekintették az EAEU és az SCO közötti kapcsolatok fejlesztésének minden kérdését. 

Megállapították, hogy 2021-ben a szervezetek közötti árucsere negyedével nőtt 2019-hez 

képest, és mintegy 200 milliárd dollárt tett ki. Emellett pedig aláírták az EAEU és az SCO közötti 

2022 és 2025 közötti időszakra vonatkozó közös cselekvési tervet is, melyben kiemelt 

figyelmet fordítottak a változó geopolitikai helyzet adta világgazdasági változásokra és az 

EAEU államokra nehezedő szankciós nyomásokra és az európai szankciós politika miatt 

megnyílt új lehetőségekre. 

Forrás: Глава ЕЭК обсудил с генсеком ШОС направления для дальнейшего развития 

A tervek szerint ősszel megkezdik a Kína-Kirgizisztán-Üzbegisztán vasútvonal 

építését 

Ritmeurasia, 2022. május 21. 

A kirgiz miniszteri kabinet jóváhagyta a vasúti közlekedés fejlesztések fő irányvonalait a 2022-

2026-os időszakra vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy egyben döntés született a régóta vita 

tárgyát képező Kína-Kirgizisztán-Üzbegisztán vasútvonal megvalósításáról is. Ez a 

teherforgalmi útvonal kiemelt jelentőséggel bír a régióban, mivel ez a vasútvonal biztosítja 

majd az áruk szállítását Kínából Kirgizisztánba, valamint a Közel-Kelet országaiba, 

Törökországba és tovább az Európai Unióba. 

Forrás: Осенью планируется дать старт строительству железной дороги Китай – 

Кыргызстан – Узбекистан 

  

https://centralasia.news/15311-glava-ejek-obsudil-s-gensekom-shos-napravlenija-dlja-dalnejshego-razvitija.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-05-21--osenju-planiruetsja-dat-start-stroitelstvu-zhd-kitaj-kyrgyzstan-uzbekistan-59983
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-05-21--osenju-planiruetsja-dat-start-stroitelstvu-zhd-kitaj-kyrgyzstan-uzbekistan-59983
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A türkmén-üzbég kereskedelmi forgalom az idei év első négy hónapjában 

meghaladta a 254,5 millió dollárt 

Business Turkmenistan, 2022. május 23. 

Üzbegisztán Türkmenisztánnal folytatott külkereskedelmi forgalma az idei év január-

áprilisában 254,5 millió dollárt tett ki, közölte az üzbég Állami Statisztikai Bizottság. 

Összehasonlításként 2021-ben Üzbegisztán és Türkmenisztán közötti kereskedelmi forgalom 

881,9 millió USA dollárt tett ki. A jelentés szerint az idei év első négy hónapjában Üzbegisztán 

205,3 millió dollár értékben importált türkmén termékeket. A Türkmenisztánba irányuló 

üzbég export pedig 49,2 millió dollárt tett ki. Üzbegisztán további jelentős kereskedelmi 

partnerei ebben az időszakban Oroszország (több mint 2,5 milliárd USD), Kazahsztán (több 

mint 1,4 milliárd USD), Törökország (több mint 1,15 milliárd USD), Dél-Korea (912, 1 millió 

USD) és Németország (452,1 millió USD) volt. 

Forrás: Туркмено-узбекский товарооборот за 4 месяца превысил $254,5 млн 

Tádzsikisztán és Törökország 390 millió dollárt kerestek 2021-ben 

SNG Today, 2022. május 23. 

Tádzsikisztán Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Minisztériumának vezetője, Zavqi 

Zavqizoda munkalátogatáson fogadta Törökország Ipari és Technológiai Minisztériumának 

helyettes vezetőjét, Chetir Ali Donmezt. A tárgyalás során a tisztviselők kiemelt figyelmet 

fordítottak a két országok közötti kereskedelmi kapcsolatok kérdéseire. A megbeszélésen 

kiemelték, hogy a Tádzsikisztán és Törökország közötti kereskedelmi forgalom 2021-ben 

meghaladta a 390 millió dollárt, ami 21%-kal haladta meg a két ország közötti 2020-as 

kereskedelmi adatokat. A találkozó végén megállapodás született egy tádzsik-török 

szabadgazdasági övezet létrehozására irányuló kezdeményezésről. 

Forrás: В 2021 году Таджикистан и Турция наторговали на 390 млн долларов 

Türkmenisztán 2,87 milliárd dollár értékben exportált gázt Kínába 

Business Turkmenistan, 2022. május 23. 

Idén január-áprilisban Türkmenisztán 2,87 milliárd dollár értékben exportált földgázt Kínába, 

ami 1,53-szorosa az előző év azonos időszakának. Ez jól mutatja, hogy Türkmenisztán továbbra 

is vezető szerepet tölt be a Kínába irányuló vezetékes földgáz exportőrei között. A második 

helyen Oroszország áll (1,04 milliárd dollár). Őt Mianmar (224,6 millió dollár), Kazahsztán 

(270,6 millió dollár) és Üzbegisztán (132,8 millió dollár) követi. 

Forrás: Туркменистан экспортировал в Китай газ на сумму $2,87 млрд 

  

https://business.com.tm/ru/post/8656/turkmenouzbekskii-tovarooborot-za-4-mesyaca-prevysil-2545-mln
https://sng.today/dushanbe/23144-v-2021-godu-tadzhikistan-i-turcija-natorgovali-na-390-mln-dollarov.htmlű
https://business.com.tm/ru/post/8657/turkmenistan-eksportiroval-v-kitai-gaz-na-summu-287-mlrd
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Kuvaiti cégek érdeklődnek az Üzbegisztánból származó termékek iránt 

Dunyo, 2022. május 23. 

A kuvaiti üzbég nagykövetségen kerekasztal-beszélgetést szerveztek, amelyen részt vettek a 

legnagyobb kuvaiti importőr cégek is, mint az Al-Azraq Fruits, az Abdulla Gadnan, az Azimuth 

Gen TRD and Advance Technology Company, a Hawazin Regional Trading Co, valamint a 

Jazeera Airways. A kerekasztal beszélgetés során a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak 

Üzbegisztán társadalmi-gazdasági fejlődéséről és az ország exportpotenciáljáról. A résztvevők 

megállapították, hogy a jelenlegi időszakban a Perzsa-öböl országaiba irányuló export 

legoptimálisabb útvonala az Üzbegisztán-Türkmenisztán-Irán-Kuvait útvonal. A találkozó 

végén az Al-Azraq Fruits, az Abdulla Gadnan, a Hawazin Regional Trading Co, valamint a 

Jazeera Airways is komoly érdeklődést mutatott az üzbég termékek importja iránt. 

Forrás: Кувейтские компании заинтересованы в налаживании импорте продукции и 

товаров из Узбекистана 

Azerbajdzsán és Üzbegisztán kiszélesíti a gazdasági együttműködést 

Day.az, 2022. május 23. 

Laziz Kudratov üzbég befektetési és külkereskedelmi miniszter első helyettesének és Emil 

Majidov azeri gazdasági miniszter tanácsadója bejelentett egy az Üzbegisztán és Azerbajdzsán 

közötti gazdasági kapcsolatok bővítését célzó megállapodást. A két diplomata találkozójának 

napirendjén több kétoldalú azeri-üzbég együttműködések kérdés is szerepelt. A megbeszélést 

követően a felek megállapodtak abban, hogy felgyorsítják az Üzbegisztán és Azerbajdzsán 

közötti gazdasági együttműködés további bővítését célzó közös kezdeményezések és 

projektek megvalósítását. 

Forrás: Азербайджан и Узбекистан расширят экономическое сотрудничество 

Teherán az Ashgabattal folytatott energetikai együttműködés megerősítésére 

törekszik 

Central Asia News, 2022. május 25. 

Vepa Hadzsiev türkmenisztáni külügyminiszter helyettes találkozott Mehdi Safari iráni 

gazdaságdiplomáciáért felelős külügyminiszter helyettessel. A megbeszélések során Hadzsiev 

és Safari a két ország közötti gazdasági együttműködés bővítéséről tárgyalt, amely elsősorban 

az energiaszektort, a közlekedés és a tranzitforgalom területét érintette. A találkozón az iráni 

fél hangsúlyozta, hogy kész a további együttműködés fokozására az észak-déli kereskedelmi 

folyosó mentén, amelynek jelentősége egyre nő az Európában zajló háborús konfliktus miatt. 

Kollégája kijelentésével Hadzsiev is egyetértett.  

Forrás: Тегеран стремится укрепить энергетическое сотрудничество с Ашхабадом 

  

https://dunyo.info/ru/site/inner/kuveytskie_kompanii_zainteresovani_v_nalazhivanii_importe_produktsii_i_tovarov_iz_uzbekistana-kqI?fbclid=IwAR2A5x1o921rhqY-r4c4P2ukv1uAbGZ4OBGKqKGUYIivO8PB7SG-t9v14dM
https://dunyo.info/ru/site/inner/kuveytskie_kompanii_zainteresovani_v_nalazhivanii_importe_produktsii_i_tovarov_iz_uzbekistana-kqI?fbclid=IwAR2A5x1o921rhqY-r4c4P2ukv1uAbGZ4OBGKqKGUYIivO8PB7SG-t9v14dM
https://news.day.az/economy/1464115.html
https://centralasia.news/15393-tegeran-stremitsja-ukrepit-jenergeticheskoe-sotrudnichestvo-s-ashhabadom.html
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Kirgizisztán magyarországi nagykövete és a Magyar Országgyűlés korábbi 

alelnöke a két ország közötti együttműködés kérdéseiről tárgyalt 

AKIpress, 2022. május 26. 

Talantbek Kushchubekov, Kirgizisztán magyarországi nagykövete találkozott Lezsák Sándorral, 

a Magyar Országgyűlés korábbi alelnökével. A találkozó során Kushchubekov megjegyezte, 

hogy a két ország közötti stratégiai partnerség szintje rendkívül dinamikus és a kétoldalú 

együttműködés minden területén jó eredményeket értek el. A nagykövet reményét fejezte ki, 

hogy Magyarország parlamenti képviselői és állami szervei további támogatást nyújtanak a két 

ország együttműködésének erősítésére és fejlesztésére irányuló közös erőfeszítésekben.  

Forrás: Посол Кыргызстана и вице-спикер Национального собрания Венгрии обсудили 

вопросы сотрудничества 

  

https://kg.akipress.org/news:1782983/?from=kgnews&place=search&sth=f3a81ee596966d244d9676fc06fd902d
https://kg.akipress.org/news:1782983/?from=kgnews&place=search&sth=f3a81ee596966d244d9676fc06fd902d
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