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Kőolaj és szankciók 

Az Európai Unió Oroszország ukrajnai inváziót követően a május végén meghozott hatodik 
szankciós csomagjával betiltotta az orosz kőolaj- és kőolajtermékek importjának nagy részét. 
A szankciós csomag értelmében a tengeren keresztül történő nyersolaj behozatalának tilalma 
hat hónapon, a tengeri finomított kőolajtermékek esetében pedig nyolc hónapon belül lép 
életbe. Ugyanakkor a csomag nem tartalmazza a kelet-európai és kelet-németországi 
finomítókat ellátó Barátság szárazföldi kőolajvezetéken keresztül történő szállítások 
korlátozását. Mindezen intézkedések ellenére több európai ország már korábban önként 
felfüggesztette az orosz kőolaj vásárlását vagy bejelentette, hogy fokozatosan megszünteti 
azt. 

Miközben a Nyugat folyamatosan az orosz kőolajra vonatkozó további embargók 
bevezetéséről tárgyal, Moszkva arra használja az időt, hogy folyamatosan átcsoportosítsa 
gazdasági és pénzügyi tevékenységét és felkészüljön az európai gazdasági kapcsolatainak a 
teljes megszűntetésére. Bár ezzel kapcsolatban többen is úgy gondolják, hogy a Kreml az 
európai gazdasági kapcsolatait képtelen megszakítani, az elhúzódó ukrajnai konfliktus és a 
nyugati szankciók kiterjesztése növeli annak valószínűségét, hogy Moszkva megteszi az első 
komolyabb válaszlépéseket a szankciókkal szemben. Ezt bizonyítja Moszkva azon lépése is, 
hogy már korábban leállította a gázszállítást Bulgária, Lengyelország és Finnország irányába, 
miután ezen országok megtagadták a rubelben történő fizetést a szállításért.  

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság még márciusban bejelentette, hogy azonnal 
felhagy az orosz kőolaj vásárlásával – itt hozzá kell tenni, hogy Oroszország egyik ország 
irányába sem jelentős energiaimportőr – és felszólította az európai országokat, hogy kövessék 
példájukat, melyhez áprilisban több európai ország is csatlakozott. Majd május elején az 
Európai Bizottság bejelentette a következő, a hatodik szankciós csomagot, amelynek az orosz 
kőolaj importjának tilalma a fő eleme. Ezt az európai bizottsági javaslatot május végén kisebb 
módosításokkal el is fogadták. 

Paradox szankciók? 

A nyugati országok által meghozott szankcióknak, amelyeknek meg kellett volna fosztaniuk 
Oroszországot a háború finanszírozásának alapvető eszközétől  paradox módon mégis az orosz 
államkasszát segítették. Hiszen időközben a kőolaj ára jelentősen megugrott és ezt többlet 
bevételekhez juttatta az orosz költségvetést. 

A szankciók kontraproduktivitása megnövelte az orosz költségvetés azon képességét, hogy 
átvészelje a devizabevételek hirtelen csökkenését. Az orosz lakosságot és elitet, valamint az 
exportőröket érintő devizakorlátozások sem érték el a tőlük várt hatást. Az orosz 
pénzügyminisztérium szerint a magas energiaárak ugyanakkor csak a katonai művelet első két 
hónapjában további 800 milliárd rubelt (13,6 milliárd dollárt) hoztak az állami költségvetésnek. 
Összességében az olaj- és gázbevételek pedig megduplázódtak január–áprilisban, 4700 
milliárd rubelre (76 milliárd dollár), szemben az egy évvel korábbi 2500 milliárd rubellel (40 
milliárd dollár).  

Ezen kívül az orosz kormány felfüggesztette a 2022-es költségvetési szabályokat, ami azt 
jelenti, hogy az olajból és gázból származó összes bevételt elköltik ahelyett, hogy a 
tartalékokba tennék. Ez egyben lehetővé tette más szektorok bevételcsökkenésének 
kompenzálását, valamint a lakosság és a vállalkozások támogatására történő összegek 

https://www.eureporter.co/world/russia/2022/06/03/eu-agrees-gradual-russian-oil-embargo-gives-hungary-exemptions/
https://www.eureporter.co/world/russia/2022/06/03/eu-agrees-gradual-russian-oil-embargo-gives-hungary-exemptions/
https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-oil-traders-cut-russian-oil-purchases-may-15-sources-2022-04-13/
https://www.reuters.com/world/europe/russian-gas-supplies-poland-halted-polish-media-reports-2022-04-26/
https://www.theguardian.com/world/2022/may/21/russia-halts-gas-supplies-to-finland-as-payments-row-with-the-west-escalates
https://www.ft.com/content/a29d2d7d-fb07-4976-bd76-45100df07bbf
https://drive.google.com/file/d/1FP3R-jMvO5zw5Jin8L8LTWqRLAQIhbgJ/view
https://drive.google.com/file/d/1FP3R-jMvO5zw5Jin8L8LTWqRLAQIhbgJ/view
https://drive.google.com/file/d/1FP3R-jMvO5zw5Jin8L8LTWqRLAQIhbgJ/view
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/05/31/eu-leaders-agree-on-partial-embargo-on-russian-oil_5985146_4.html
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/05/31/eu-leaders-agree-on-partial-embargo-on-russian-oil_5985146_4.html
https://minfin.gov.ru/ru/infomat/press-center/?id_4=37877-o_srednei_tsene_na_neft_i_eksportnoi_poshline
https://minfin.gov.ru/ru/infomat/press-center/?id_4=37877-o_srednei_tsene_na_neft_i_eksportnoi_poshline
https://nbj.ru/publs/neftegazovye_dokhody_federalnogo_byudzheta/58793/
https://www.rbc.ru/economics/02/03/2022/621f4ad49a794775be59fd4d
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kigazdálkodását. A meglévő rubeltartalékok és a magas energiaárak kombinációja pedig 
megengedte, hogy az orosz kormány legalább egy-két évig a jelenlegi szinten tartsa a szociális 
kiadásokat. Az orosz Statisztikai Hivatal, a Roszsztat jelentéséből látszik, hogy Oroszországban 
az infláció mértékét 17% körülire várják ellentétben a korábbi 24%-os várakozásokkal, ez 
részben a stabilizálódó árfolyamnak, illetve a visszaeső hazai keresletnek tudható be. 

Ugyanakkor a most meghozott szankciós csomaggal az orosz hatóságok júniusban az olaj- és 
gázexportból már kevesebb bevételre számítanak, mint májusban. Az orosz 
pénzügyminisztérium június eleji előrejelzése szerint a költségvetés többletbevétele 
várhatóan 392,9 milliárd rubel lesz az adott hónapban. 

Útkeresés 

Egyes uniós tagországok különösen érzékenyek az orosz energiahordozókhoz való hozzáférés 
hiányára1, más uniós országok pedig kevésbé függenek az orosz olajtól. A szankciók ellenére 
azonban Oroszország továbbra is értékesítheti energiahordozóit az Európán kívüli 
vásárlóknak. A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint márciusban Oroszország növelte 
kőolaj és földgáz szállítását Indiába és Kínába.  

Ez azt jelenti, hogy Oroszország lényegében Ázsiába utalta át a szankciók következtében 
elveszített európai kőolaj mennyiségeit. Ez a folyamat valószínűleg folytatódni fog, hiszen a 
jelenlegi 14 éves csúcsközeli magas olajárak miatt Moszkva jelentős kedvezményeket kínál 
ázsiai vásárlóinak. Ez nem jelenti azt, hogy a Kremlnek könnyű dolga lenne, ugyanis 
párhuzamosan Oroszország Ázsia felé fordulásával Oroszország és Irán vetélytárs lett az ázsiai 
kőolajpiacon. 

Mindezek mellett India megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat az orosz olajimport 
növeléséről és a Gazprom is tovább növelte a Kínába tartó gázszállítást és tovább építi a 
Szibéria Ereje-2 vezetéket is Kína irányába. 

Közép- és hosszú távú hatások  

Ha bevezetik az orosz olajra vonatkozó teljes körű embargót, akkor az Oroszországot és 
Európát érő gazdasági veszteségek attól függnek, hogy milyen gyorsan, mennyi ideig hajtják 
végre azokat és hogyan reagálnak erre majd az OPEC-országok. 

Emellett az európai és az orosz politikai vezetőkre több hasonló sürgős feladat vár, mint 
például az alternatív beszállítók vagy vevők keresése, az árak növekedésének magyarázata az 
otthoni választópolgárok számára, valamint az embargós hatások enyhítése is hasonló feladat 
mind Oroszország, mind pedig az Európai Unió számára. 

Oroszország jelentős katonai sikerek mellett azonban erős tárgyalási pozíciót harcolhat ki egy 
esetleges tűzszünet aláírásakor, de e pozíciója nem jelentené a szankciós intézkedések végét. 

Még ha holnap véget is érne az ukrajnai háború, Oroszország számára lehetetlen lenne 
visszatérni korábbi Európával fenntartott kereskedelmi és gazdasági kapcsolataihoz, amivel 
Moszkva is tisztában van és a kellő előkészületeket megtéve (új piacok után nézve) az sem 
kizárt, hogy a közeljövőben önként leállítja az olajellátást Európának. 

Az Oroszország és Európa közötti „energiaháború” erősen felgyorsította a globális inflációt, új 
szintre emelte az energiaárakat, nem beszélve egy súlyosabb, világméretű élelmiszerválság 

 

1 Szlovákia tavaly a teljes kőolajmennyiségének 96%-át Oroszországból, Magyarország 58 %-át, Csehország a 
50%-át Oroszországból importálta. 

http://www.cbr.ru/hd_base/infl/
https://rtvi.com/news/minfin-rossii-snizil-prognoz-na-iyun-po-dohodam-ot-nefti-i-gaza-posle-nevypolneniya-plana-na-maj/
https://rtvi.com/news/minfin-rossii-snizil-prognoz-na-iyun-po-dohodam-ot-nefti-i-gaza-posle-nevypolneniya-plana-na-maj/
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
https://www.hindustantimes.com/india-news/india-looking-for-even-bigger-discounts-on-purchase-of-russian-oil-report-101651648344051.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/india-looking-for-even-bigger-discounts-on-purchase-of-russian-oil-report-101651648344051.html
https://www.trtworld.com/magazine/us-sanctions-led-to-russia-and-iran-s-fight-for-asian-markets-57656
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/india-in-talks-to-increase-russian-oil-imports-from-rosneft#xj4y7vzkg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-06/india-in-talks-to-increase-russian-oil-imports-from-rosneft#xj4y7vzkg
https://oilcapital.ru/news/export/02-05-2022/gazprom-na-60-vyros-eksport-gaza-v-kitay-po-sile-sibiri
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lehetőségéről. Moszkvának már egyre kevesebb a vesztenivalója, azonban minden újabb 
nyugati szankcióval nő a radikális intézkedéseket támogatók száma az orosz kormányon belül. 

Globális szinten miután Szaúd-Arábia jelentősen megemelte a nyersolaj árát, a Brent nyersolaj 
június 5-i hordónkénti ára 120 dollár körül mozgott, ami nincs messze a korábbi 14 éves 
csúcstól (135 dollár). Ez az esemény rávilágított a szűkös globális kőolajkínálatra még azután 
is, hogy az OPEC+ beleegyezett a kitermelés gyorsításába. A piacok azonban továbbra is 
kételkedtek abban, hogy az orosz kőolaj nélkül ki lehet-e elégíteni a keresletet. Eközben a 
kereskedők értékelték azokat a jelentéseket, amelyek szerint az Egyesült Államok azt 
fontolgatja, hogy több szankcionált iráni és venezuelai olajat enged be a globális piacokra az 
orosz nyersolaj pótlására. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 

  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-05/saudis-raise-oil-prices-more-than-expected-amid-asia-rebound#xj4y7vzkg
https://www.aljazeera.com/economy/2022/6/2/opec-agrees-on-bigger-oil-output-hikes-for-coming-months
https://www.telegraph.co.uk/business/2022/06/05/joe-biden-ready-ease-sanctions-oil-iran-venezuela/
https://www.telegraph.co.uk/business/2022/06/05/joe-biden-ready-ease-sanctions-oil-iran-venezuela/
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Kelet-Ázsia 

Az ejüan betiltása az Egyesült Államokban pénzügyi háborút robbanthat ki 

Kínával 

Jeff Pao, Asia Times, 2022. május 30. 

Kína fokozza erőfeszítéseit digitális valutájának, az e-jüannak népszerűsítésére. A legfrissebb 

jelentések szerint azonban amerikai politikusok a hivatalos kriptovaluta betiltásának és 

szankcionálásának módozatait keresik. Tom Cotton, Mike Braun és Marco Rubio amerikai 

szenátorok május 26-án közösen javasolták, hogy az Egyesült Államokban tiltsák meg az online 

platformok számára az e-jüan használatával történő tranzakciókat. Azt mondták, hogy a 

digitális jüan egy eszköz lesz Kína számára, hogy beszivárogjon az Egyesült Államok 

gazdaságába, és hozzáférjen az amerikai állampolgárok személyes adataihoz. A kínai média 

elismerte, hogy minden ilyen jogszabály nagy akadályt jelentene a digitális fizetőeszköz 

népszerűsítésében és fejlesztésében, mivel a Google Play Store és az Apple Store, a világ két 

legnagyobb alkalmazásplatformja kénytelen lenne zárolni minden olyan alkalmazást, amely 

lehetővé teszi az e-jüan használatát. 

Forrás: US e-yuan ban could ignite financial war with China 

A leköszönő Li Keqiang 

Sanjay Pulipaka, Asia Times, 2022. június 3. 

Köztudott, hogy Xi Jinping elnök jelentős ellenőrzést gyakorol a kormányzási és a politikai 

keretek felett. A közelmúltban azonban a nemzetközi médiában megjelentek olyan hírek, 

amelyek növekvő szakadásra utalnak Xi és Li Keqiang miniszterelnök között, ami hozzájárulhat 

a politikai disszonanciához. A jelentések megjegyzik, hogy a kínai hivatalos média nagyobb 

teret ad a miniszterelnöknek, és egyre több a spekuláció, hogy Li átveszi-e a gazdaságpolitika 

irányítását. A Kínai Kommunista Párt 20. Nemzeti Kongresszusa még ebben az évben 

megrendezésre kerül, és ez vezetőváltást jelenthet. Ezért Li Keqiang közelmúltbeli lépései 

egyre nagyobb figyelmet kapnak a hazai és nemzetközi megfigyelők körében. Bár nincs szigorú 

szabály, de a gazdaságpolitikáért általában a kínai miniszterelnök a felelős, Xi elnök azonban 

nagyrészt mellőzte Li miniszterelnököt ebben. A Covid-19 újabb hulláma és az azt követő 

gazdasági kihívások teret adtak Li Keqiang számára, hogy visszaszerezze az irányítást a 

gazdaságpolitikai döntéshozatal felett. A 20. Pártkongresszuson várhatóan jelentős hatalmi 

játszma zajlik majd a párt különböző frakciói között. 

Forrás: Advantage Li Keqiang? 

  

https://asiatimes.com/2022/05/us-e-yuan-ban-could-ignite-financial-war-with-china/
https://asiatimes.com/2022/06/advantage-li-keqiang/
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Dél-koreai közvéleménykutatás 

Andrew Salmon, Asia Times, 2022. május 31. 

A szöuli székhelyű Asan Institute for Policy Studies közvéleménykutatást készített a dél-koreai 

lakosság körében, melynek 60 oldalas eredményeit május 31-én tettek közzé az újságírók 

számára. Az Asan által 1000 dél-koreai felnőtt bevonásával végzett felmérés szerint 88,9%-uk 

bízik az Egyesült Államok megbízhatóságában katonai konfliktus esetén. A Dél-Koreában 

állomásozó amerikai erők támogatottsága 82,1%, míg a válaszadók 62,3%-a gondolja úgy, 

hogy az amerikaiaknak a két Korea egyesülése után is a félszigeten kellene maradniuk (ha ez 

megtörténik). Ráadásul a dél-koreaiak 60,2%-a támogatja azt az elképzelést, hogy a kétoldalú 

szövetséget olyan alapvető értékekre kell kiterjeszteni, mint a demokrácia és az emberi jogok. 

Az Asan felmérése szerint a válaszadók 86,1%-a támogatja Dél-Korea részvételét a Quadban. 

A felmérés talán legmeglepőbb eredménye volt, hogy a megkérdezettek 83%-a válaszolta azt, 

hogy támogatna egy Dél-Korea-Japán-USA háromoldalú együttműködést. 

Forrás: Survey: Korean confidence in America running on high 

Újraindult a sanghaji autószektor 

Zhao Shiyue, China Daily, 2022. június 2. 

Számos sanghaji járműgyártó várhatóan e hónap elején visszaállítja a normál termelést, mivel 

a városban jelentősen csökkent a Covid-19-es esetek száma, és fokozatosan enyhítik a 

megelőző intézkedéseket – közölte a China Securities Journal. A SAIC Motor lingangi gyára 

gyártási kapacitásának mintegy 80 százalékát újraindította, és május 28-ig több mint 10 000 

jármű gördült le a gyártósorról. Az IM Motors május 27-től kezdte meg a két műszakos gyártást, 

és a tervek szerint június közepén adják át a vevőknek az első autókat. A Tesla két műszakban 

folytatja a termelést, és a becslések szerint a termelési kapacitása a járvány előtti szintre áll 

vissza. A Shanghai Beite Technology Co Ltd. szerint a vállalat zökkenőmentesen működik, a 

szállítási volumen 20 százalékkal nőtt az áprilisi és májusi átlaghoz képest. A Shanghai Baolong 

Automotive Cooperation, az autóérzékelőket, abroncsnyomás-ellenőrző rendszereket és a 

fejlett vezetőtámogató rendszereket gyártó cég visszaállította normál kapacitásának 80 

százalékát. 

Forrás: Shanghai's auto sector kicks back into gear  

  

https://asiatimes.com/2022/05/survey-korean-confidence-in-america-running-on-high/
http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/02/WS62984ca7a310fd2b29e6080e.html
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Kína kapui szélesebbre nyílnak a külföldi befektetések előtt 

Xinhua, 2021. június 2. 

„Továbbra is várjuk a külföldi befektetőket, hogy tovább bővítsék üzleteiket Kínában, és hogy 

részesülhessenek a kínai fejlődésből származó előnyökből.” – közölte a Kereskedelmi 

Minisztérium. Gao Feng, a minisztérium szóvivője elmondta, hogy a termékek és 

szolgáltatások gyorsan fejlődnek Kínában, ami egy gyorsan növekvő fogyasztói piac, és amely 

a világon a második legnagyobb. Arra a kérdésre válaszolva, hogy az Egyesült Államok újabb 

kínai vállalatokat kíván felvenni a gazdasági szankciókkal kapcsolatos „feketelistájára”, Gao 

elmondta, hogy az Egyesült Államok súlyosan aláásta a nemzetközi gazdaság és kereskedelem 

rendjét, valamint a kereskedelmi szabályokat, és veszélyeztette a stabilitást a globális ipari és 

ellátási láncokban. Gao szerint az Egyesült Államoknak azonnal fel kell hagynia jogellenes 

cselekedeteivel, és többet kell tennie a globális gazdaság stabilizálása és talpra állása 

érdekében.  

Forrás: China's doors open to more foreign investment: commerce ministry 

Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán készen áll a váratlan helyzetek 

kezelésére 

Jo He-rim, The Korea Herald, 2022. június 3. 

Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán szoros együttműködésre törekszik, hogy 

felkészüljenek minden eshetőségre, mivel Észak-Korea a hetedik nukleáris kísérletére készül - 

közölte pénteken az Egyesült Államok észak-koreai különmegbízottja. A szöuli háromoldalú 

találkozón az Egyesült Államok észak-koreai különleges képviselője, Szung Kim, Dél-Korea 

Koreai-félsziget Béke- és Biztonsági Ügyekért felelős különleges képviselője, Kim Gunn és 

Takehiro Funakoshi, a japán külügyminisztérium Ázsiai és Óceániai Ügyek Irodájának 

főigazgatója megvitatta az intézkedéseket, hogy elrettentse a Phenjan felől érkező növekvő 

nukleáris fenyegetettséget, és megfogadták, hogy megerősíti a háromoldalú együttműködést. 

A pénteki összejövetel volt az első személyes találkozó a három ország között Yook Suk-yeol 

dél-koreai elnök május 10-i beiktatása óta. 

Forrás: S. Korea, US, Japan ready to handle contingencies as Pyongyang prepares 7th nuke test 

  

https://english.news.cn/20220602/ef3ef157f6344af8a745530251b9c48d/c.html
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220603000516
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Soha nem látott szintre esett vissza 2021-ben a Japánban született újszülöttek 

száma 

Japan Today, 2022. június 3. 

A pénteken közzétett adatok szerint 2021-ben 811 604-re esett vissza a Japánban született 

újszülöttek száma, ami még a kormány által vártnál is gyorsabb csökkenést jelent. Ez az előző 

évhez képest 29 231 fős visszaesést jelentett, így az  újszülöttek száma éves szinten már olyan 

mértékben csökkent, amelyet a kormány 2027-re prognosztizált egy 2017-es tanulmányában. 

A 30 és 34 év közötti nők korcsoportjában 292 435 gyermek született, és ez a legmagasabb 

érték a felmérésben szereplő különböző korcsoportok közül. Az első gyermek megszületésénél 

az anyák átlagéletkora 30,9 év volt. A 40 és 44 év közötti nők voltak az egyetlen korcsoport, 

amelynél a születések száma a tavalyi évhez képest nőtt, 48 516-re. Ez 617 fős növekedést 

jelent, ami arra utal, hogy az országban egyre több nő dönt úgy, hogy idősebb korában vállal 

gyermeket. 

Forrás: Number of babies born in Japan falls to record low 811,604 in 2021 

  

https://japantoday.com/category/national/japan-logs-record-low-811-000-newborns-in-2021
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Dél-Ázsia 

A Reuters felmérése szerint az RBI idén valószínűleg további kamatemeléseket 

hajt végre 

India Today Web Desk, India Today, 2021. június 02. 

A Reuters közgazdászok körében végzett felmérése szerint az Indiai Központi Bank (RBI) a 

következő hónapokban a kamatot fog emelni. A közgazdászok többsége arra számít, hogy a 

repókamatláb a jövő év elején eléri a végső szintjét. Ez a vélemény tükröződött a  május 26. 

és június 1. közötti időszakra vonatkozó felmérésben, amely szerint a központi bank a 

következő időszakban legalább 100 bázisponttal emeli az irányadó kamatlábat. A május 4-i 

meglepetésszerű kamatemelést követően a Monetáris Politikáért Felelős Bizottság több tagja 

további emelés mellett érvelt, hogy megfékezzék az árnyomást, amely a múlt hónapban 

nyolcéves csúcsot ért el. Az RBI a májusi 40 bázispontos, 4,40 százalékra történt, nem tervezett 

repókamat-emelés után a várakozások szerint a június 8-i kamatdöntő ülésen ismét kamatot 

emel. Az RBI múlt heti éves jelentésében a fenntartható gazdasági növekedés érdekében 

strukturális reformokat sürgetett a növekvő inflációs nyomás közepette, és arra felszólította a 

bankokat, hogy továbbra fordítsanak külön figyelmet az átstrukturált hitelekből származó 

problémákra. 

Forrás: RBI likely to go for more interest rate hikes this year: Report 

A Moody's stabilról negatívra változtatta Pakisztán kilátásait 

News Desk, Pakistan Today, 2022. június 02. 

A Moody's Investor Service csütörtökön stabilról negatívra rontotta Pakisztán kilátásait, 

„fokozott külső sebezhetőségére” és az ország szükségleteinek kielégítéséhez szükséges külső 

finanszírozás biztosításával kapcsolatos bizonytalanságra hivatkozva. A Moody's értékelése 

szerint Pakisztán külső sebezhetőségének kockázatát felerősítette a növekvő infláció, amely 

rontja a folyó fizetési mérleget, gyengíti a valutát és felemészti a devizatartalékokat. Pakisztán 

gyenge intézményei és kormányzati ereje növeli a makrogazdasági politika jövőbeli iránya 

körüli bizonytalanságokat, beleértve azt is, hogy az ország befejezi-e az IMF jelenlegi kibővített 

alapprogramját (EFF), és fenntartja-e a további finanszírozást támogató hiteles politikai pályát. 

Ugyanakkor a B3 besorolás a Moody's értékelése szerint Pakisztán gazdaságának méretét és 

robusztus növekedési potenciálját is magában foglalja, ami a gazdaságnak bizonyos fokú 

ellenállóképességet biztosít. 

Forrás: Moody’s changes Pakistan’s outlook to negative from stable 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/rbi-repo-interest-rate-2022-home-loan-emi-fd-1957438-2022-06-02
https://www.indiatoday.in/business/story/rbi-repo-interest-rate-2022-home-loan-emi-fd-1957438-2022-06-02
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/06/02/moodys-changes-pakistans-outlook-to-negative-from-stable/
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A kereskedelmi hiány rekordszintre, 23,33 milliárd dollárra nőtt  

Vikas Dhoot, The Hindu, 2022. június 02. 

India áruforgalmi deficitje májusban havi rekordot jelentő, 23,33 milliárd dollárra nőtt, mivel 

az export 15,5%-kal 37,3 milliárd dollárra nőtt, míg az import 56,1%-kal 60,62 milliárd dollárra 

ugrott a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium előzetes adatai szerint. Az előző időszakban a 

legmagasabb havi kereskedelmi hiányt tavaly novemberben regisztrálták, amely 22,91 milliárd 

dollár volt. Az áruexport 7,2%-kal zsugorodott az áprilisi 40,19 milliárd dolláros 

külkereskedelmi forgalomhoz képest, aminek következtében a 2022-2023-as pénzügyi év első 

két hónapjának áruforgalmi deficitje 41,73 milliárd dollárra nőtt. A múlt hónapban az ICRA 

hitelminősítő intézet 2022-2023-ra rekordméretű, 250-255 milliárd dolláros áruforgalmi 

hiányt prognosztizált, figyelembe véve, hogy az export növekedése az év során mintegy 9%-ra 

lassul, az import pedig várhatóan 16%-kal emelkedik.  

Forrás: Trade deficit widens to record $23.33 bn 

  

https://www.thehindu.com/business/Economy/trade-deficit-widens-to-record-2333-bn/article65488487.ece
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Délkelet-Ázsia 

Khairy Jamaluddin malajziai egészségügyi miniszter optimista abban a 

tekintetben, hogy hamarosan újraindul a csirkeexport Szingapúrba 

Tham Yuen-C, The Straits Times, 2022. június 02. 

Khairy Jamaluddin malajziai egészségügyi miniszter csütörtökön kijelentette, hogy bízik abban, 

hogy országa képes lesz csökkenteni a csirke belföldi árát, és hamarosan újraindíthatja a 

baromfi exportot Szingapúrba. Négynapos szingapúri látogatása során újságíróknak úgy 

nyilatkozott, hogy a tilalom valószínűleg nem fog hónapokig tartani. A június 1-jén életbe 

lépett kiviteli tilalom felvitte az árakat, és hiányt okozott a friss csirkehúsból Szingapúrban, 

amely jelentős mértékben függ Malajziától ebben tekintetben. Az elmúlt napokban a 

szupermarketekben és a piacokon hiány alakult ki, mivel az emberek a rendelkezés bevezetése 

előtt igyekeztek felvásárolni a készleteket. Ismail Sabri Yaakob malajziai miniszterelnök a hazai 

ellátás stabilizálása érdekében a múlt héten jelentette be  a csirkeexport tilalmát havonta 3,6 

millió csirke kivitelére vonatkozóan. Az elmúlt időszakban Malajziában a csirketenyésztés 

költségei jelentős mértékben megugrottak a klímaváltozás és az ellátási láncok akadozása 

miatt. 

Forrás: Malaysia's Health Minister Khairy Jamaluddin 'optimistic' chicken exports to S'pore 

would resume soon 

A MyOri platformot indít a hamisítások elleni küzdelem jegyében Malajziában 

Sharen Kaur, New Straits Times, 2022. június 02. 

A MyORI Services Sdn Bhd Malajziában elindított egy biztonságos termékcímkézési platformot, 

amely segít a hamisítással kapcsolatos fenyegetések elleni küzdelemben. A csomagolásra 

nyomtatott hologramok és biztonsági/gyártási szabványokra vonatkozó címkék helyett a 

címkézési rendszer felhőalapú adatbázist és a termékadatok egyszerű, okostelefonon 

keresztül történő ellenőrzését biztosítja. A mobilalkalmazás használatával a fogyasztók 

okostelefonjukon keresztül egyszerű érintéssel és szkenneléssel ellenőrizhetik az olyan 

termékek eredetiségét, mint a motorolajok, fékbetétek, kozmetikumok, parfümök, 

gyógyszerek, elektromos és elektronikai termékek, szeszes italok, tejtermékek. A legfontosabb 

funkciók közé tartozik a termék státuszával, visszahívásával ,szabályozásával, vagy a termék 

szabványoknak való megfelelésével kapcsolatos információk ellenőrzése. Ez a 

mobilalkalmazás megkönnyíti a felhasználók számára a hamisítványok vagy egyéb problémák 

bejelentését. 

Forrás: MyOri launches platform to fight counterfeit threats in Malaysia 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/malaysias-health-minister-khairy-says-export-ban-on-chickens-unlikely-to-last-too-long
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/malaysias-health-minister-khairy-says-export-ban-on-chickens-unlikely-to-last-too-long
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/malaysias-health-minister-khairy-says-export-ban-on-chickens-unlikely-to-last-too-long
https://www.nst.com.my/business/2022/06/801762/myori-launches-platform-fight-counterfeit-threats-malaysia
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Vietnám jelentősen javítaná az energiaellátás biztonságát a nettó nulla 

kibocsátás elérése révén 

Ly Ly Cao, Viet Nam News, 2022. június 03. 

Az olyan energiaimporttól függő országokat, mint Vietnám, súlyosan érinti a szén és a 

nyersolaj nemzetközi piaci árának emelkedése. A csütörtökön közzétett 2021-es Việt Nam 

Energy Outlook jelentése alapján az ország üzemanyagimportra való támaszkodása jelentősen 

csökkenni fog a 2050-re elérendő nettó nulla károsanyag-kibocsátás elérése érdekében. A 

korábban nettó energiaexportőrnek számító Vietnám 2015 után nettó energiaimportőrré vált, 

mivel jelentősen nőtt az erőművek fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslete és ez átalakította a 

teljes primerenergia-ellátás tüzelőanyag-összetételét. 2019-et követően a nap- és szélenergia 

növekvő részedése az energiarendszerben lehetőséget teremtett az energiaszektorba 

irányuló tüzelőanyag-import csökkentésére az üzemanyagárak emelkedése közepette, 

amelyet geopolitikai feszültségek és a pandémiát követő világgazdasági fellendülés miatt  

megnövekedett kereslet tett lehetővé. Bár a nap- és szélenergia olyan tényezőktől függ, mint 

a szélsebesség, napsugárzás és csapadék, ezek a kockázatok az energiarendszer hatékony 

tervezésével mérsékelhetők. Vietnám földrajzi adottságai révén jelentősen profitálhat a 

tengeri szélenergia hasznosításából, ebben a törekvésében az a Dánia is támogatja, amely 

1991 óta világelső a tengeri szélenergia területén. 

Forrás: Energy supply security would strongly improve after reaching net-zero emissions 

Laosz pénzügyi vihar előtt 

David Hutt, Asia Times, 2022. május 31. 

A Laoszi Népi Forradalmi Párt, az ország kormányzó kommunista pártja az elmúlt három évben 

nehéz időszakon van túl. A gazdaság 2020-ban és 2021-ben alig növekedett, amelyet csak 

súlyosbított a globális járvány. Délkelet-Ázsiában csak Bruneiben, Thaiföldön és a Fülöp-

szigeteken magasabb az egy lakosra jutó Covid-19 okozta halálesetek arányaBár a  2022-es 

évben  fellendülésnek kellett volna következnie, de az ukrajnai háború, amely egekbe repítette 

az üzemanyag árát, ami különösen súlyosan érintette Laoszt. A laoszi statisztikai hivatal szerint 

áprilisban a benzin és a gázolaj ára 72%-kal, illetve 96,6%-kal emelkedett az előző évhez képest. 

Az üzemanyaghiány miatt a benzinkutaknál hosszú sorok alakultak ki országszerte. Az infláció 

a januári 6,25%-ról februárban 7,3%-ra, márciusban pedig 8,5%-ra emelkedett, a Laoszi 

Statisztikai Hivatal legutóbbi becslése szerint pedig áprilisban elérte a 9,9%-ot. Az 

árfolyamválságot mutatja, hozg tavaly ilyenkor a laoszi kipet körülbelül 9,430 dolláron 

jegyezték, idén május 24-én 13,271 volt, ami 40%-os leértékelődést jelent. A laoszi gazdaság 

már évek óta komoly strukturális problémákkal küzd, ezért nagy kérdés, hogy az állampárt – 

amely nem hajlandó a reformokra – ebben a helyzetben képes lesz-e stabilizálni az ország 

gazdaságát. 

Forrás: Perfect storm of turbulence for indebted little Laos 

A RCEP és a CCFTA jótékony hatással van a Kínával folytatott kereskedelemre 

https://vietnamnews.vn/economy/1207780/energy-supply-security-would-strongly-improve-after-reaching-net-zero-emissions.html
https://asiatimes.com/2022/05/perfect-storm-of-turbulence-for-indebted-little-laos/
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May Kunmakara, Phnom Penh Post, 2022. június 02. 

A Kambodzsa és Kína közötti kétoldalú kereskedelem 2022. január és április között több mint 

30 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami feltehetően a januárban 

hatályba lépett Kambodzsa-Kína Szabadkereskedelmi Megállapodás (CCFTA) és a Regionális 

Átfogó Gazdasági Partnerség (RCEP) kereskedelemre gyakorolt pozitív hatását tükrözi. A 

kereskedelmi minisztérium jelentése szerint a két ország közötti kereskedelem a négy 

hónapos időszakban megközelítette a 4 milliárd dollárt., ami 31 százalékos növekedést jelent 

az előző évhez képest. Kambodzsa exportja közel 424 millió dollárt tett ki, míg a teljes import 

3,5 milliárd dollárt ért el, ami 35 százalékos növekedést jelent. A kereskedelmi minisztérium 

szerint a CCFTA értelmében a Kínába irányuló kambodzsai export 98 százaléka és a 

Kambodzsába irányuló kínai export 90 százaléka vámmentes. Kína a harmadik legnagyobb 

exportpiac Kambodzsa számára, 2021-ben a királyság teljes exportjának nyolc százalékát 

jelentette. 

Forrás: RCEP, CCFTA bring boons to China trade 

A thaiföldi feldolgozóipar sorozatban ötödik hónapja bővült 

Janine Phakdetam, Bangkok Post, 2022. június 03. 

A thaiföldi feldolgozóipar májusban a kereslet visszaesése ellenére az ötödik egymást követő 

hónapban növekedett, ennek egyik legfontosabb tényező a biztonsági készletek növelése volt.  

Az S&P Global Thailand beszerzésimenedzser-indexe (PMI) májusban 51,9-et mutatott, ami 

nem változott áprilishoz képest. A PMI-szám a feldolgozóipari teljesítményt mutatja, és az 50 

feletti érték bővülést jelez. A pontos számot a thaiföldi beszerzési vezetők új megrendelésekre, 

termelésre, foglalkoztatásra, a beszállítók szállítási idejére és a beszerzési készletekre 

vonatkozó kérdésekre adott válaszai alapján számítják ki. Az indexnövekedése azonban nem 

tükrözte igazán a kereslet javulását, mivel az új megrendelések volumene, beleértve a 

külföldről érkező új üzleteket is, a magasabb termékköltségek miatt nem tudtak növekedni. 

Az ellátási problémák is fennmaradtak, miközben hosszabb átfutási idők és növekvő árak 

jellemezték a piacot. Ez összességben megnövekedett alkatrész beszerzésekhez vezetett. Ami 

a régiót illeti, a thaiföldi PMI májusi 51,9-es értéke ugyanolyan pozitív tartományban van, mint 

Vietnámé, noha érdemes hozzátenni azt is, hogy Malajzia, a Fülöp-szigetek és Ausztrália még 

mindig a gazdasági fellendülési időszak előtt vannak még. 

Forrás: Manufacturing expands for 5th month in a row 

  

https://www.phnompenhpost.com/business/rcep-ccfta-bring-boons-china-trade
https://www.bangkokpost.com/business/2320122/manufacturing-expands-for-5th-month-in-a-row
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Közel-Kelet 

A Siemens 8,7 milliárd dollár értékű vasúti szerződést nyert egyiptomi nagy 

sebességű vonatokra 

 .Al Arabiya, 2022. május 29 ,العربية

A Siemens bejelentette, hogy Egyiptom szerződést írt alá vasúti ipari egységével és 

konzorciumban lévő partnereivel két 2000 km hosszú, nagy sebességű vasútvonal 

megépítéséről. A német cég hozzátette, hogy az egyiptomi alagutakért felelős nemzeti 

hatóság, valamint a Siemens Mobility, az Orascom Construction és az Arab Contractors 

konzorciuma közötti megállapodás a világ hatodik legnagyobb nagy sebességű vasúti 

rendszerét hozza létre. „Ez a Siemens történetének legnagyobb megrendelése” - mondta 

Roland Busch, a Siemens vezérigazgatója. Miután elkészül, Egyiptom nagy sebességű vasúti 

hálózata három vasútvonalból áll majd, amelyek közül az egyik a Vörös-tenger és a Földközi-

tenger partjait köti össze. A Siemens hozzátette, hogy leányvállalatának részesedése a 

projektben eléri a 8,1 milliárd eurót (8,69 milliárd dollár), ami magában foglalja a 2021. 

szeptember 1-jén aláírt első, 2,7 milliárd eurós szerződést is. 

Forrás: ي مص 8.7سيمنس تفوز بصفقة سكك حديدية لقطارات فائقة الرسعة بـ
  مليار دوالر ف 

Erdoğan: Támogatjuk a tartós békét Azerbajdzsán és Örményország között 

 .Anadolu Agency, 2022. május 28 ,وكالة االناضول

Recep Tayyip Erdoğan török elnök megerősítette, hogy országa határozottan támogatja az 

Azerbajdzsán és Örményország közötti tartós béke fenntartását. Ez a kijelentés az 

azerbajdzsáni fővárosban, Bakuban megrendezett Teknofest” repülés- és űrtechnológiai 

fesztiválon tartott beszédben elhangzott el. A Törökország és Azerbajdzsán közötti 

kapcsolatokról szólva Erdoğan azt mondta: „olyan szintre emeltük kétoldalú kapcsolatainkat, 

amely nem csak a régió, hanem az egész világ számára jelent modellt. Hozzátette: „A karabahi 

győzelem nemzetünk hősi eposzainak legújabb példája.” Megjegyezte, hogy a karabahi régió 

30 év után szabadult fel. Erdoğan elnök kitért az Azerbajdzsán és Örményország közötti tartós 

békemegállapodás megkötésére tett erőfeszítésekre is. Hangsúlyozta, hogy Ankara 

határozottan támogatja a térség biztonságának és stabilitásának megteremtése érdekében az 

Azerbajdzsán és Örményország közötti tartós béketörekvéseket. 

Forrás:  أردوغان: ندعم مسار السالم الدائم بي   أذربيجان وأرمينيا 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/05/29/سيمنس-تفوز-بصفقة-سكك-حديدية-لقطارات-فائقة-السرعة-بـ8-7-مليار-دولار-في-مصر
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/05/29/سيمنس-تفوز-بصفقة-سكك-حديدية-لقطارات-فائقة-السرعة-بـ8-7-مليار-دولار-في-مصر
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/05/29/سيمنس-تفوز-بصفقة-سكك-حديدية-لقطارات-فائقة-السرعة-بـ8-7-مليار-دولار-في-مصر
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/أردوغان-ندعم-مسار-السلام-الدائم-بين-أذربيجان-وأرمينيا-/2599958
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/أردوغان-ندعم-مسار-السلام-الدائم-بين-أذربيجان-وأرمينيا-/2599958
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/أردوغان-ندعم-مسار-السلام-الدائم-بين-أذربيجان-وأرمينيا-/2599958
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Az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közötti kereskedelem meghaladta a 2,5 

milliárd dollárt az Ábrahám egyezmények aláírása óta 

The Jerusalem Post, 2022. május 28. 

Az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közötti kereskedelem meghaladta a 2,5 milliárd dollárt az 

Ábrahám-egyezmény aláírása óta – jelentette be az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi 

államminisztere, Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi a davosi Világgazdasági Fórumon. Az 

emírségek minisztere rámutatott a két ország között az elmúlt években aláírt számos 

megállapodásra és egyetértési nyilatkozatra, hangsúlyozván, hogy eddig több mint 65 

megállapodást írtak alá. Az is kiderült, hogy ebben az évben várhatóan több mint 1000 izraeli 

vállalkozásnak lesz székhelye az Egyesült Arab Emírségekben. Izrael és az Egyesült Arab 

Emírségek is szabadkereskedelmi megállapodás aláírására készülnek, emellett a két ország öt 

milliárd dolláros kereskedelmi volumen elérésére számít a következő néhány évben. 

Forrás: UAE-Israel trade exceeded $2.5 billion since Accords were signed 

Szaúd-Arábia nemzetközi vezető szerepre törekszik az elsivatagosodás elleni 

küzdelemben 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. május 29 ,الرسر

Mohamed bin Szalmán herceg, koronaherceg, miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter 

védnöksége alatt a szaúdi fővárosban, Rijádban vasárnap (2022.05.28.) vette kezdetét az 

Erdőtelepítési Technológiák Nemzetközi Kiállítása és Fóruma. Az eseményen a fókusz a 

fenntartható környezeti fejlődés előmozdításán és a zöld kezdeményezések céljainak elérésén 

van. A kiállításon mintegy 20 országból több mint 90 előadó és 80 kiállító vesz részt, továbbá 

20  szekciót és workshopot is tartanak. A kiállítás és fórum célja, hogy hozzájáruljon az ENSZ 

fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez, értékelje és áttekintse az erdősítés és az 

elsivatagosodás ellen folyó küzdelem terén végzett legfontosabb kutatásokat, tanulmányokat 

és technológiákat, kiemelve a Királyság vezető szerepét mindezekben. 

Forrás:  ي مكافحة التصحر بأحدث التقنيات العالمية المبتكرة
 السعودية لقيادة دولية ف 

  

https://m.jpost.com/business-and-innovation/all-news/article-707837
https://aawsat.com/home/article/3671836/السعودية-لقيادة-دولية-في-مكافحة-التصحر-بأحدث-التقنيات-العالمية-المبتكرة
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Az Egyesült Arab Emírségek bizakodik, hogy véglegesíteni tudja a 

Törökországgal való kereskedelmi megállapodását  

Hürriyet Daily News, 2022. május 29. 

Annak érdekében, hogy növeljék a két ország közötti kereskedelem volumenét, az Egyesült 

Arab Emirátusok azt reméli, hogy hamarosan véglegesíti a partnerségi megállapodását 

Törökországgal – mondta az arab ország külügyminisztere isztambuli látogatásán. A 

külügyminiszter Recep Tayyip Erdoğan elnökkel és Mevlüt Çavuşoğlu külügyminiszterrel 

tárgyalt látogatása során. Abdullah bin Zayed sejk, az Egyesült Arab Emírségek 

külügyminisztere és nemzetközi együttműködési minisztere kétnapos utazáson vett részt 

Törökországban, ahol két vendéglátójával eszmecserét folytatott a lehetséges jövőbeni 

gazdasági együttműködést illetően. A két fél megvitatta a kétoldalú együttműködés és a 

regionális kérdések előmozdításának módjait, valamint a béke, biztonság és stabilitás 

megteremtésére irányuló erőfeszítések fokozásának fontosságát. A megbeszélések között 

szerepelt az energiaellátás stabilitása és az ukrajnai orosz invázió miatt romló  

élelmiszerpiacok helyzete. Abdullah bin Zayed hangsúlyozta, hogy az emirátusi-török 

kapcsolatok folyamatosan fejlődnek, és mindkét vezetés eltökélt szándéka, hogy a felek 

számára előnyös partnerség fenntartható modelljét alakítsák ki. 

Forrás: UAE hopes to finalize trade deal with Turkey 

Irak és Irán környezetvédelmi kérdésekről tárgyalt  

Asharq Al Awsat English, 2022. május 30. 

Musztafa al-Kázimí iraki miniszterelnök kifejtette, hogy a szomszédos országokkal való 

partnerség megerősítése fellendíti a regionális integrációt és javítja a közös környezeti 

kihívásokkal való szembenézés képességét. Al-Kázimí fogadta a Bagdadba látogató Ali 

Salajegheh iráni alelnököt és a Környezetvédelmi Szervezet vezetőjét. A kormányfő elmondta: 

mindenkinek felelőssége, hogy gyakorlati megoldásokat találjon a környezeti kihívásokra és 

megfordítsa a klímaváltozás hatását. Salajegheh kifejezte országa azon óhaját, hogy megoldja 

a két ország között fennálló környezetvédelemmel kapcsolatos vitákat, megismételve, hogy e 

téren meg kell erősíteni a kétoldalú együttműködést. Elmondta, hogy az aszállyal, valamint a 

porviharokkal való szembenézés általános regionális probléma, és jelentős erőfeszítéseket 

követel meg a hatékony megoldások kidolgozása. Az iraki kormány közleménye szerint a két 

tisztségviselő megvitatta a kétoldalú együttműködés más regionális országokkal való 

megerősítését annak érdekében, hogy valamennyi ország közös jogainak és érdekeinek 

garantálása mellett tudjanak a környezeti kihívásokkal szembenézni.  

Forrás: Iraq, Iran Discuss Environmental Issues 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/uae-hopes-to-finalize-trade-deal-with-turkey-174139
https://english.aawsat.com/home/article/3673801/iraq-iran-discuss-environmental-issues
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Törökország tovább növeli a beruházásokat a lassuló globális gazdasági 

növekedés közepette 

 .Anadolu Agency, 2022. május 30 ,وكالة االناضول

Az orosz-ukrán háború következményeként és a globális recessziótól való félelem miatt lassuló 

világgazdasági körülmények mellett Törökország hatalmas hazai beruházásokat hajt végre 

több ágazatban, leginkább a szállításban és a logisztikában. Törökország nemcsak helyi szinten 

erősítette meg pozícióját a szállítási és logisztikai szektorban, hanem az ázsiai, afrikai és 

európai kontinens találkozásánál való elhelyezkedésének köszönhetően a globális utazási és 

áruszállítási központtá is vált. Az Anadolu Hírügynökségnek adott interjújában Adel Kara 

Ismailoglu közlekedési és infrastrukturális miniszter elmondta, hogy a világ minden országa 

szorosan követi és figyelemmel kíséri a Törökország által a közlekedési ágazatban 20 éve 

végrehajtott mega-projekteket. A miniszter hozzátette, hogy Törökország a 2053-as 

közlekedési stratégia keretein belül elkészítette azt a közlekedési és logisztikai főtervet, amely 

198 milliárd dollár értékű közlekedési infrastrukturális projekteket tartalmaz. 

Forrás: )تركيا تقود ثورة مشار يــــع وسط تباطؤ نمو االقتصاد العالمي )مقابلة 

Együttműködésről tárgyalt Mohamed bin Zayed és Libéria elnöke 

 .Al Khaleej, 2022. május 31 ,الخليج

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke fogadta a Libériai 

Köztársaság elnökét, George Weah-t. Utóbbi részvétét fejezte ki Khalifa bin Zayed Al Nahyan 

sejk halála miatt, és egyúttal gratulált Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejknek az Egyesült Arab 

Emírségek elnöki kinevezéséhez, valamint további előrehaladást, népe jólétét és sok sikert 

kívánt neki az ország vezetéséhez. A libériai elnök kifejezte országa azon törekvését, hogy a 

következő periódusban kibővítsék az Egyesült Arab Emirátusokkal való együttműködést, és 

olyan gyümölcsöző partnerségeket hozzanak létre, amelyek támogatják országában folyó 

modernizációs erőfeszítéseket, valamint ösztönzést kívánnak meríteni az Egyesült Arab 

Emírségek fejlesztési tapasztalataiból. Az emirátusi államelnök szintén fogadta az országába 

látogató Hulusi Akart, a Török Köztársaság védelmi miniszterét, aki szintén részvétét, majd 

jókívánságait fejezte ki. 

Forrás: يا يبحثان التعاون  محمد بن زايد ورئيس ليبي 

  

https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/تركيا-تقود-ثورة-مشاريع-وسط-تباطؤ-نمو-الاقتصاد-العالمي-مقابلة/2600891
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/تركيا-تقود-ثورة-مشاريع-وسط-تباطؤ-نمو-الاقتصاد-العالمي-مقابلة/2600891
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/تركيا-تقود-ثورة-مشاريع-وسط-تباطؤ-نمو-الاقتصاد-العالمي-مقابلة/2600891
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/تركيا-تقود-ثورة-مشاريع-وسط-تباطؤ-نمو-الاقتصاد-العالمي-مقابلة/2600891
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/تركيا-تقود-ثورة-مشاريع-وسط-تباطؤ-نمو-الاقتصاد-العالمي-مقابلة/2600891
https://www.aa.com.tr/ar/اقتصاد/تركيا-تقود-ثورة-مشاريع-وسط-تباطؤ-نمو-الاقتصاد-العالمي-مقابلة/2600891
https://www.alkhaleej.ae/2022-05-31/محمد-بن-زايد-ورئيس-ليبيريا-يبحثان-التعاون/أخبار-من-الإمارات/أخبار-الدار
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Szaúd-Arábia kész hozzájárulni a ukrán válság diplomáciai megoldásához  

Al Arabiya English, 2022. június 01. 

Az SPA állami hírügynökség jelentése szerint Szaúd-Arábia kész hozzájárulni az ukrajnai válság 

politikai megoldásához - mondta Fajszál bin Farhán külügyminiszter orosz kollégájának, 

Szergej Lavrovnak keddi rijádi találkozójukon. Fajszál herceg kijelentette, hogy a Királyság 

támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja olyan politikai megoldás elérése, amely 

véget vet a válságnak, és biztosítja a biztonságot és a stabilitást. Lavrov Bahrein elhagyása után 

érkezett Rijádba, ahol találkozott a királlyal és a koronaherceggel, és megvitatta az ukrajnai 

háborút. Márciusban Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös azt mondta Vlagyimir 

Putyin orosz elnöknek, hogy a Királyság kész minden erőfeszítést megtenni a Moszkva és Kijev 

között közvetítés érdekében. 

Forrás: Saudi Arabia ready to help with diplomatic solution in Ukraine: FM to Russia’s Lavrov 

  

https://english.alarabiya.net/News/world/2022/05/31/Russia-s-FM-Lavrov-arrives-in-Saudi-Arabia-after-visiting-Bahrain-amid-Ukraine-war
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Kirgizisztán és Kazahsztán mezőgazdasági együttműködésről írt alá 

memorandumot 

Elena Tcoi, Kabar, 2022. május 27. 

Kazahsztán elnöke, Kasszim-Zsomart Tokajev Kirgizisztánban tett látogatása során a két ország 

közötti kölcsönös, a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló nyilatkozatot írt alá. A 

dokumentumban a két ország vállalta a mezőgazdaság területén folytatott gyakorlati 

intézkedések bevezetését és egy határmenti együttműködést is, mely értelmében mindkét 

ország a mezőgazdaságban szerzett tapasztalatait megosztja egymással. 

Forrás: Кыргызстан и Казахстан подписали меморандум по сотрудничеству в области 

сельского хозяйства 

Üzbegisztán elnöke javaslatot tett egy mezőgazdasági együttműködési 

program kidolgozására Eurázsiai Gazdasági Unióban 

Regnum, 2022. május 27. 

Az EAEU Legfelsőbb Eurázsiai Gazdasági Tanácsának ülésén Shavkat Mirziyoyev Üzbegisztán 

elnöke megerősítette Taskent elkötelezettségét az Eurázsiai Gazdasági Unióval (EAEU) való 

együttműködés fejlesztése mellett. Az ülésen Mirziyoyev javasolta, hogy az EAEU-n belül 

dolgozzanak ki egy mezőgazdasági együttműködési programot, valamint egyszerűsítsék az 

unió országaiban a munkavállalási eljárásokat. 

Forrás: Глава Узбекистана предложил разработать программу агрокооперации в ЕАЭС 

Türkmenisztán és Kazahsztán vámhivatala megvitatta a határellenőrző pontok 

korszerűsítésének kérdéseit 

Turkmenportal, 2022. május 28. 

Türkmenisztán és Kazahsztán vámszolgálata online megbeszélést tartott, melyen a két ország 

közötti ellenőrzőpontok korszerűsítéséről és a vámkezelés egyszerűsítéséről döntöttek. A 

találkozón a kazah vámszolgálat munkatársai megosztották gyakorlati tapasztalataikat a 

kazah-kínai és a kazah-üzbég határon lévő ellenőrzőpontokon tapasztaltakról. A 

megbeszélésen további megállapodás született a határon átvitt áruk és járművek kölcsönös 

információcseréjéről is. 

Forrás: Таможенники Туркменистана и Казахстана обсудили вопросы модернизации 

пунктов пропуска 

  

https://kabar.kg/news/kyrgyzstan-i-kazakhstan-podpisali-memorandum-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-sel-skogo-khoziaistva/
https://kabar.kg/news/kyrgyzstan-i-kazakhstan-podpisali-memorandum-po-sotrudnichestvu-v-oblasti-sel-skogo-khoziaistva/
https://regnum.ru/news/polit/3603410.html
https://turkmenportal.com/blog/47694/tamozhenniki-turkmenistana-i-kazahstana-obsudili-voprosy-modernizacii-punktov-propuska
https://turkmenportal.com/blog/47694/tamozhenniki-turkmenistana-i-kazahstana-obsudili-voprosy-modernizacii-punktov-propuska
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Iráni nagykövet: Új együttműködés lehetséges Örményországgal 

Business Turkmenistan, 2022. május 28. 

Örményországban a 17. alkalommal rendezték meg az örmény-iráni kormányközi találkozót. 

A fórum az energiaszektorban korábban megkötött megállapodásokra fókuszált. A találkozót 

követően Irán örményországi nagykövete, Abbas Badakhshan Zohuri elmondta a sajtónak, 

hogy a közeljövőben egy korábban elkezdett iráni és örmény együttműködés folytatása 

újulhat meg. A még 2004-ben a két ország által aláírt gáz és villamosenergiai csereegyezmény 

értelmében Irán 20 éven keresztül exportálna földgázt Örményországba. Cserébe Irán pedig 

villamosenergiát kapna Örményországtól. Az információk szerint a most tartott találkozó 

ennek a 20 éves megállapodásnak a folytatása lesz. 

Forrás: Посол Ирана: Возможно новое своповое сотрудничество с Арменией 

A tádzsik és üzbég kereskedelmi forgalom 173,6 millió dollár volt a 2022. 

január-április időszakban 

Central Asia News, 2022. május 28. 

Dušanbében Zavka Zavkizoda a Tádzsik Köztársaság Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi 

Minisztériumának vezetője munkalátogatása során találkozott Üzbegisztán Beruházási és 

Külkereskedelmi Minisztériumának első helyettesével, Laziz Kudratovval. A tárgyalások 

részeként a két diplomata elmondta, hogy az idén 2022. januártól áprilisig tartó időszakban a 

Dušanbe és Taskent közötti kereskedelmi forgalom 173,6 millió dollárt tett ki, ami 40,5 millió 

dollárral haladja meg a tavalyi év első négy hónapjának értékét. A munkalátogatás során a 

kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok mellett napirenden volt még a két ország közötti 

beruházások bővítése és egy tádzsik-üzbég vállalat létrehozásának a kérdése is.  

Forrás: За январь-апрель Таджикистан и Узбекистан наторговали на $173,6 млн 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió tárgyalásokat folytatna Indonéziával egy 

szabadkereskedelmi egyezmény aláírásáról 

Central Asia News, 2022. május 29. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) mérlegelte az Indonéziával való szabadkereskedelmi 

szerződés megkötésének lehetőségét, mely egyezmény aláírása megerősítené a 

mezőgazdasági és ipari termékek kereskedelmét a délkelet-ázsiai régióval, jelentette ki Andrej 

Szlepnyev, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság kereskedelmi minisztere. Egyben hozzátette, hogy 

Indonézia az ASEAN-ban az egyik legnagyobb gazdasággal rendelkező ország, mely az EAEU 

számára kiváló gazdasági partner lehet. 

Forrás: ЕАЭС запланировал провести переговоры с Индонезией по свободной торговле 

  

https://business.com.tm/ru/post/8681/posol-irana-vozmozhno-novoe-svopovoe-sotrudnichestvo-s-armeniei
https://centralasia.news/15460-za-janvar-aprel-tadzhikistan-i-uzbekistan-natorgovali-na-1736-mln.html
https://centralasia.news/15456-eajes-zaplaniroval-provesti-peregovory-s-indoneziej-po-svobodnoj-torgovle.html
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Üzbegisztán megnövelte az Azerbajdzsánba irányuló exportot 

Day.az, 2022. május 30. 

Az Üzbég Állami Statisztikai Bizottság jelentése szerint 2022. január-áprilisban az Azerbajdzsán 

és Üzbegisztán közötti kereskedelmi forgalom elérte az 50,3 millió dollárt. A hivatal szerint az 

adott időszakban az Azerbajdzsánba irányuló üzbég áru- és szolgáltatásexport 45,9%-al nőtt 

az előző év azonos időszakához képest, ami számszerűsítve 33,7 millió dollár jelent. Az 

Azerbajdzsánból származó üzbég import 2022. január-áprilisban 16,6 millió dollárt tett ki. 

Forrás: Узбекистан за год увеличил экспорт в Азербайджан 

Dusanbe és Teherán 16 partnerségi megállapodást írt alá 

SNG Today, 2022. május 30. 

Emomali Rahmon tádzsik elnök hivatalos iráni látogatása során találkozott Ibrahim Raisival, 

iráni elnökkel, mely találkozón a felek egy a két ország közötti partnerségről 

dokumentumcsomagot írtak alá. A két elnök összesen egy 16 pontból álló 

dokumentumcsomagot írt alá. Közülük kiemelt helyet foglal el a 2030-ig tartó hosszú távú 

kereskedelmi és gazdasági együttműködési program, a közös gazdasági kamarák létrehozását 

célzó kezdeményezés és egy beruházási és az üzleti tanács létrehozásáról szóló megállapodás. 

Ezek mellett a csomag más, az államközi kapcsolatok bővítésére és a teherszállításra és 

kereskedelemre vonatkozó dokumentumokat is tartalmaz. 

Forrás: Душанбе и Тегеран подписали 16 соглашений о партнёрстве 

Marat Shersekeev: Kirgizisztánban a befektetők számára minden feltétel adott  

Kabar, 2022. június 1. 

Bišhkek ad otthont a Kirgizisztán-Egyesült Arab Emirátusok Üzleti Fórumának, melyen az 

Emirátus részéről Abdullah bin Tauk Al-Marri, az Egyesült Arab Emírségek gazdasági minisztere 

és Abdullah M. Al-Mazrui, az Egyesült Arab Emírségek Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is 

részt vett. Az eseményen az Egyesült Arab Emírségek és a Kirgiz Köztársaság vezető vállalatai 

is jelen voltak. A fórumon Marat Shersekeev, a Kirgiz Köztársaság Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke elmondta, hogy Kirgizisztánban minden feltétel megteremtődött a befektetők 

számára. Példaként említette az országban jelenlévő emirátusbeli és más külföldi vállalatokat, 

mint a Wizz Air Abu Dhabi, Foody World Foodstuff Trading, Corodex Industries, United Food 

Company, Royal Startegic Partners vagy a Mazda. 

Forrás: Марат Шершекеев: В Кыргызстане есть все условия для инвесторов 

  

https://news.day.az/economy/1466305.html
https://sng.today/dushanbe/23274-dushanbe-i-tegeran-podpisali-16-soglashenij-o-partnerstve.html
https://kabar.kg/news/marat-shershekeev-v-kyrgyzstane-est-vse-usloviia-dlia-investorov/
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Magyarország elkötelezett azerbajdzsáni energiaforrások ellátása mellett - 

Szijjártó Péter 

Mariana Akhmedova, Trend Agency, 2022. június 2. 

Magyarország elkötelezett az azerbajdzsáni energiaforrások európai megjelenése mellett, ezt 

Szijártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter mondta a 27. bakui Energiafórumon. 

Elmondása szerint Magyarország azt szeretné, hogy az Azerbajdzsánból érkező földgáz legyen 

Európában az alternatíva. Ennek az elképzelésnek a megvalósításához azonban szükséges a 

Kaszpi-tenger térségének és infrastruktúrájának a fejlesztése, mondta a miniszter. Szijjártó 

hozzátette, hogy az energiaárak, valamint a vezetékek hiánya azonban megbonyolítja ezt a 

folyamatot. 

Forrás: Венгрия привержена поставкам энергоресурсов из Азербайджана - Петер Сиярто 

  

https://www.trend.az/business/energy/3603710.html
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