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BRICS Csúcstalálkozó – hogyan tovább? 

A 14. BRICS Csúcstalálkozón Xi Jinping kínai elnök mellett Narendra Modi indiai miniszterelnök, 
Vlagyimir Putyin orosz elnök, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök és Jair Bolsonaro brazil elnök 
vett részt. A találkozónak, noha csak virtuális keretek között, Kína adott otthont. Amellett, 
hogy a BRICS országoknak lehetőségük nyílt a nyugati országok uralta intézményeken kívüli 
gazdasági stratégiák megvitatására, a találkozó ismét megmutatta, hogy bár Oroszország 
elszigetelődött a Nyugattól, a világ többi része továbbra is nyitott az Oroszországgal való üzleti 
együttműködésre. A Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát magában foglaló 
BRICS-országok a világ népességének közel 42 százalékát, a földterület 26 százalékát és a GDP 
25 százalékát adják. Így tehát nagymértékben hozzájárulnak a globális növekedéshez és a 
feltörekvő gazdaságok képviselőiként a BRICS országok továbbra is motorként is hajtják a 
világgazdaságot. A gyorsan változó nemzetközi helyzet azonban jelentős kihívások elé állítja a 
BRICS országok közötti együttműködést. Amint azt a csúcstalálkozón hangsúlyozták, a BRICS 
most az együttműködésre összpontosít, különösen a dél-dél közötti együttműködésre, a 
magas színvonalú partnerségek kialakítására és a globális fejlődéshez való folyamatos 
hozzájárulásra. 

A június 22-én tartott BRICS Üzleti Fórumon tartott vitaindító beszédében, Xi Jinping 
megismételte a Kína által javasolt Globális Biztonsági Kezdeményezés és a Globális Fejlesztési 
Kezdeményezés végrehajtásának szükségességét a közös, átfogó, együttműködő és 
fenntartható megvalósítás jegyében. Xi aggodalmát fejezte ki a világ előtt álló növekvő 
kihívások, például a Covid-19 világjárvány és a biztonsági problémák, valamint a lassú 
gazdasági fellendülés és a globális fejlődés visszaesés miatt. Xi rávilágított, hogy az elmúlt 
évszázadban az emberiségre a két világháború és a hidegháború sötét árnyéka vetült, ezek a 
tragédiák pedig azt sugallják, hogy a hegemónia, a csoportpolitika és a blokkosodás nem hoz 
békét vagy biztonságot; csak háborúkhoz és további konfliktusokhoz vezetnek. Megjegyezve, 
hogy az orosz-ukrán konfliktus egy újabb figyelmeztető a világ számára, Xi szerint a katonai 
szövetségek kiterjesztésére és az egyes országok saját biztonságuk keresésére irányuló 
kísérlete mások kárára, csak biztonsági dilemma elé állítja a világot. Arra buzdította a világ 
országait, hogy utasítsák el a zéró összegű játékot, és közösen szálljanak szembe a 
hegemonizmussal és a hatalmi politikákkal. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök nagy érdeklődéssel fogadta a csoport által kínált gazdasági 
lehetőségeket, akár az indiai üzletláncok oroszországi megnyitásáról, akár a kínai ipari import 
növeléséről szóló tárgyalásokat. Putyin szerint a csoporttal folytatott kereskedelem 38%-kal 
nőtt 2022 első negyedévében. Hozzátette, hogy a BRICS hamarosan egy lépéssel tovább 
léphet, ha kihívás elé állítja az amerikai dollárt, és létrehozza saját nemzetközi 
tartalékvalutáját, amely a tagországok valutakosarára épülne. Putyin beszédében elmondta, 
hogy Oroszország továbbra is kész a szoros és sokoldalú interakció előmozdítására minden 
BRICS tagállammal és hozzájárul a csoport nagyobb szerepvállalásához a nemzetközi 
ügyekben. 

Bolsonaro brazil elnök aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi nemzetközi 
környezet veszélyezteti a befektetések áramlását, valamint az energia- és élelmiszer-ellátási 
láncok stabilitását. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, Brazília válasza nem az, hogy bezárja 
kapuit a világ többi része előtt, hanem a további gazdasági integráció elősegítése. 

https://www.business-standard.com/article/international/14th-brics-summit-to-review-current-global-issues-reach-key-agreements-122062300037_1.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202206/23/WS62b39ff4a310fd2b29e67f65.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202206/23/WS62b39c22a310fd2b29e67f4f.html
http://en.kremlin.ru/events/president/news/68696
https://agenciabrasil.ebc.com.br/en/politica/noticia/2022-06/bolsonaro-advocates-closer-tiers-among-brics-business-communities
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Cyril Ramaphosa, dél-afrikai elnök felszólította a BRICS országokat, hogy erősítsék meg 
partnerségüket a konfliktusok békés megoldása érdekében. Hozzátette, hogy az utóbbi időben 
a hangsúly eltolódott az olyan globális problémákról, mint az éghajlatváltozás és a betegségek 
megfelelő kezelése. Végül hozzátette, hogy az egyes országokat sújtó szankciók negatívan 
érintik a globális gazdaságot. 

Narendra Modi, indiai miniszterelnök a BRICS országok fontosságára összpontosított a 
világjárvány utáni világgazdasági fellendülésben. India, amely szintén tagja a Négyoldalú 
Biztonsági Párbeszédnek – Ausztráliával, Japánnal és az Egyesült Államokkal együtt – azzal a 
dilemmával néz szembe, hogy hogyan tartsa fenn külpolitikájában a Kelet és Nyugat közötti 
egyensúlyt. Ahogy azonban a nagyhatalmi versengés tovább fokozódik, nemcsak az Egyesült 
Államok és Kína, hanem most már az Egyesült Államok és Oroszország között is, egyre 
nehezebb és kényesebb lesz fenntartani India számára ezt az egyensúlyt. 

Kína arra törekszik BRICS tagként, hogy erősítse a keleti blokk multilateralizmusát és 
intézményrendszerét, azáltal pedig ellensúlyozza az Egyesült Államok vezette liberális 
világrendet, valamint a nyugati dominanciájú szervezeteket. A BRICS tagországok közül – a 
ténylegesen nem érintett országok – mind a négyen semlegesek maradtak az orosz agressziót 
elítélő ENSZ szavazáson és a legtöbben a nyugati szankciókat is ellenzik. A BRICS-en belül 
jelenleg India próbálja fenntartani az egyensúlyt az Egyesült Államok vezette nyugati és a Kína 
vezette keleti blokk között – legfőképpen gazdasági érdekei mentén. Kína továbbra is nyíltan 
megkérdőjelezi az Egyesült Államok vezette világrendet, ezáltal pedig a nyugati blokk által 
bevezetett szankciókat, amelyek viszont kihatással vannak az egész világgazdaságra. A 14. 
BRICS Csúcstalálkozón kiadásra került az ún. Pekingi Nyilatkozat, amelyben a BRICS országok 
ismételten megerősítették elkötelezettségüket a multilateralizmus mellett, és hangsúlyozták, 
hogy a globális kormányzást befogadóbbá, reprezentatívabbá kell tenni, és megfogadták, hogy 
fenntartják a nemzetközi jog központi szerepét. A Nyilatkozat továbbá sürgeti a fejlett 
országokat, hogy vállaljanak felelősségteljes gazdaságpolitikát, miközben megpróbálják 
mérsékelni a politikák tovagyűrűző hatásait a fejlődő országokra gyakorolt súlyos hatások 
elkerülése érdekében. A nyugati országok nem tulajdonítanak ugyan nagyobb jelentőséget a 
BRICS-nek, azonban, ha továbbra sem veszik jobban figyelembe a fejlődő országok érdekeit, 
akkor valóban komoly szakadás következhet be a fejlett és fejlődő országok között, amelynek 
egyik fő intézménye a BRICS lehet. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra  

https://www.sabcnews.com/sabcnews/president-ramaphosa-calls-on-brics-countries-to-peacefully-resolve-conflicts-around-the-world/
https://www.thehindu.com/news/national/prime-minister-narendra-modi-addresses-the-14th-brics-summit-through-video-conference/article65557491.ece
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202206/t20220623_10709037.html
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Kelet-Ázsia 

Reménysugár a WTO reformjára 

Liu Zhihua, China Daily, 2022. június 23. 

Genfben június 12. és június 17. között zajlott le a WTO 12. miniszteri konferenciája. A 
találkozót az eredetileg tervezett négy napról hat napra hosszabbították meg, mely napok 
alatt komoly eredményeket értek el számos kulcsfontosságú kereskedelmi kérdésben, 
beleértve a halászati támogatásokat, az élelmiszer-biztonságot és az e-kereskedelemre 
vonatkozó kötelezettségvállalásokat, valamint a Covid-19 védőoltásokkal kapcsolatos szellemi 
tulajdonjogokról való részleges lemondást. A Kínai Kereskedelmi Minisztérium által kiadott 
közlemény szerint a konferencia nehezen kivívott eredményei növelik a multilaterális 
kereskedelmi rendszerbe vetett bizalmat, egyúttal demonstrálják a WTO-tagok eltökéltségét 
az együttműködésre és a globális kihívások közös kezelésére, valamint a világgazdaság 
fellendülésének előmozdítására. A találkozó eredményei ellenére az elemzők szerint a WTO-
tagoknak erősebb konszenzust kell elérniük ahhoz, hogy megállapodjanak a szervezet 
reformjainak egyértelmű ütemtervéről, amelyek előmozdíthatják a szervezetet és a gazdasági 
globalizációt is. Zhang Xiangchen, a WTO főigazgató-helyettese elmondta, hogy a WTO 
strukturális és intézményi problémáit megoldó sikeres reformok nélkül nehéz lesz egyensúlyt 
teremteni valamennyi fél érdekei között az egyre összetettebb globális versenyben.  

Forrás: MC12 outcomes raise hopes for WTO reform 

A kínai jegybank fordított repóügylet révén próbálja növeli a likviditást 

Xinhua, 2022. június 23. 

A kínai központi bank 10 milliárd jüan (1,49 milliárd dollár) értékű fordított repóügyletet 

bonyolított le a bankrendszer likviditásának fenntartása érdekében. A People’s Bank of China 

adatai szerint a hétnapos fordított repók kamatát 2,1 százalékban határozták meg. A jegybank 

szerint a lépés célja a bankrendszer likviditásának stabilan tartása. A fordított repó egy olyan 

ügylet, amelyben a jegybank licit útján vásárol értékpapírokat meghatározott visszavásárlási 

áron a kereskedelmi bankoktól, és egyúttal kötelezettséget is vállal azok jövőbeli időpontban 

történő visszavásárlására is. 

Forrás: China's central bank adds liquidity via reverse repos 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202206/23/WS62b3bac6a310fd2b29e68030.html
https://english.news.cn/20220623/01698713dd3d40538ad009512854fc97/c.html
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Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök a NATO-csúcson 

Kyodo News, 2022. június 22. 

Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök részt vesz a NATO, Spanyolországban tartandó 

csúcstalálkozóján. Ez az első alkalom, hogy a dél-koreai elnököt meghívták a NATO-találkozóra 

– mondta sajtótájékoztatóján Kim Sung-han, Dél-Koreai Nemzetbiztonsági Tanácsadó. Ez lesz 

Yoon első tengerentúli útja is májusi hivatalba lépése óta. Sokak szerint ez azt is jelentheti, 

hogy a mostani NATO-csúcson sor kerülhet egy Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök, Joe Biden 

amerikai elnök és Fumio Kishida japán miniszterelnök közötti hármas, külön megbeszélésre is. 

Amennyiben ez megvalósul, a háromoldalú biztonsági együttműködés lehetősége valószínűleg 

központi helyet foglal majd el majd a találkozó alkalmával. 

Forrás: Yoon to attend NATO summit, 1st time for S. Korean president 

A 2023-as amerikai védelmi törvényjavaslat szerint fenntartanák az amerikai 

csapatok létszámát Dél-Koreában 

The Korea Herald, 2022. június 24. 

Pénteki sajtóértesülések szerint a US House Armed Services Committee jóváhagyta a 2023-as 

pénzügyi évre szóló éves védelempolitikai törvényjavaslatot, amely továbbra is fenntartaná a 

Dél-Koreában állomásozó, körülbelül 28 500 amerikai katona ottani jelenlétét. Az október 1-

jén kezdődő pénzügyi évre javasolt National Defense Authorization Act (NDAA) felszólítja az 

amerikai védelmi minisztert, hogy legkésőbb jövő év március 1-ig tájékoztassa a bizottságot 

arról, hogy a Pentagon miként fogja tovább erősíteni hosszú távú biztonsági elkötelezettségét 

Dél-Korea esetében. A törvényjavaslat azt is megemlítette, hogy az Egyesült Államok koreai 

erőinek mintegy 28 500 tagjának jelenléte „nemcsak stabilizáló erőként szolgál a Koreai-

félszigeten, hanem megnyugtatásként is szolgál a régióban az összes szövetségesük számára”. 

Az NDAA törvényjavaslat alapján Dél-Korea és az Egyesült Államok azon fáradozik, hogy 

növeljék katonai elrettentési képességeiket Észak-Korea katonai fenyegetéseivel szemben. 

Ezen túlmenően pedig a jövő évi tájékoztatásnak tartalmaznia kell még a Dél-Korea 

biztonságát fenyegető orosz és kínai fenyegetések ellensúlyozására irányuló erőfeszítéseket 

is. 

Forrás: House panel advances 2023 defense bill maintaining US troop level in S. Korea 

  

https://english.kyodonews.net/news/2022/06/968e985e4c76-yoon-to-attend-nato-summit-1st-time-for-s-korean-president.html
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220624000269&np=1&mp=1
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A japán védelmi miniszter megbeszélése ASEAN országokkal 

Japan Today, 2021. június 23. 

Nobuo Kishi japán védelmi miniszter szerdán az ASEAN-országokkal folytatott megbeszélésein 

kijelentette, hogy fontosnak tartja a szabályokon alapuló nemzetközi rend fenntartását az 

indiai-csendes-óceáni térségben Kína növekvő tengeri fölényének szem előtt tartásával. A 

„szabad és nyitott” indo-csendes-óceáni térség Japán által megfogalmazott víziója mellett 

Kishi azt szorgalmazta, hogy a Dél-kínai-tengeren hozzanak létre egy regionális magatartási 

kódexet, amelynek összhangban kellene állnia a nemzetközi joggal. Japánnak a 

megbeszélésekkel az a legfőbb célja, hogy tovább erősítse a biztonsági kapcsolatokat a 10 tagú 

regionális csoporttal, mialatt egyre nagyobb a félelem, hogy Kína kiterjeszti katonai befolyását 

a térségben. Ukrajna orosz inváziójára utalva Kishi a megbeszéléseket követő 

sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a „status quo egyoldalú, erőszakos megváltoztatása” nem 

csak Európát érintheti, hanem a jövőben az indo-csendes-óceáni térségben is megtörténhet. 

Kishi ígéretet tett Japán folyamatos biztonsági együttműködésére az ASEAN-nal, ami 

beleértette a védelmi célú katonai felszerelések biztosítását is. 

Forrás: Japan's defense chief tells ASEAN rules-based order key to Indo-Pacific region 

A jüan növekvő részesedése a globális fizetésekben 

Xinhua, 2022. június 24. 

A jüan megőrizte pozícióját a globális fizetések ötödik legaktívabb fizetőeszközeként 

májusban, méghozzá növekvő részesedéssel – közölte a Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication (SWIFT). A SWIFT által közzétett havi jelentés szerint a jüan 

globális fizetésekben való részesedése 2,15 százalékot tett ki a múlt hónapban, szemben az 

áprilisi 2,14 százalékos részesedéssel. A jüanban történő fizetések értéke 4,04 százalékkal nőtt 

2022 áprilisához képest, míg általában a többi devizában történő fizetés 3,88 százalékkal nőtt. 

A jelentés szerint a hongkongi különleges közigazgatási régió az offshore jüan-tranzakciók 

legnagyobb piaca, 73,63 százalékos részesedéssel, ezt követi az Egyesült Királyság, Szingapúr 

és az Egyesült Államok. 

Forrás: RMB gains larger share in global payments: SWIFT 

  

https://japantoday.com/category/politics/Japan's-defense-chief-tells-ASEAN-rules-based-order-key-to-Indo-Pacific-region
https://english.news.cn/20220624/e818c344cece4c4d86b81ef55841bc05/c.html
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Nem változtattak a kínai alapkamaton 

Xinhua, 2022. június 20. 

A kínai központi bank az egyéves hitelek referenciakamatát (Loan Prime Rate/LPR) 3,7 

százalékon tartotta hétfőn meghozott döntésével. A 20 hónapig változatlanul tartott kamatot   

először decemberben csökkentették, akkor 3,85 százalékról 3,8 százalékra, majd januárban 

újabb 10 bázisponttal a jelenleg is érvényes 3,7 százalékra. A Nemzeti Bankközi Finanszírozási 

Központ (NIFC) adatai szerint az ötéves lejáratú hitelek kamatán szintén nem változtattak, azaz 

maradt az évi 4,45 százalékos szinten. Májusban a jegybank 15 bázisponttal csökkentette e 

kamat szintjét, ami a legnagyobb változtatás volt 2019 óta. Az elemzők többsége is arra 

számított, hogy változatlan marad az LPR, különösen azután, hogy a múlt héten a jegybank 

nem változtatott és 2,85 százalékon tartotta a középtávú likviditási hitelek (MLF) kamatát. 

Elemzők szerint egy ilyen lépés a pénzügyi szektor szerepének kiaknázásával, a hatékony 

kereslet fellendítésével és a gazdaság további stabilizálásával segítené a reálgazdaságot a 

nehézségeken. 

Forrás: China's loan prime rates remain unchanged 

  

https://english.news.cn/20220620/7077d12937e04aa4bd777b5b3ed4e996/c.html
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Dél-Ázsia 

Az ausztrál miniszterelnök-helyettes szerint Kína a legnagyobb biztonsági 

probléma Ausztrália és India számára 

Rezaul H. Laskar, Hindustan Times, 2021. június 23. 

Richard Marles ausztrál miniszterelnök-helyettes csütörtökön az indiai fővárosban 

kijelentette, hogy Ausztráliának és Indiának kulcsszerepet kell játszania a globális, szabályokon 

alapuló rend védelmében, különösen az ukrajnai háborút követően. Az ausztrál politikus 

szerint Kína arra törekszik, hogy „olyan módon alakítsa a körülötte lévő világot, amilyet 

korábban még nem láttunk”, és ez „határozottabb kínai magatartást” eredményezett az 

elmúlt néhány évben. Kína növekvő magabiztossága a Dél-kínai-tengeren arra irányul, hogy 

elrettentse Ausztráliát a térség szabályokon alapuló rendjének védelmétől, beleértve a 

hajózás és légi közlekedés és szállítás szabadságát. India és Ausztrália partnerségéről Marles 

kifejtette, hogy „valószínűleg soha nem volt még olyan pillanat a két ország történelmében, 

amikor stratégiailag jobban össze lettünk volna hangolva”. A gazdasági kapcsolatok kiépítése 

mellett a védelem terén való mélyebb elkötelezettség fokozza India és Ausztrália biztonságát, 

„ebben a tekintetben minden út Indiába vezet”– tette hozzá. 

Forrás: China is largest security anxiety for Australia and India: Deputy Aus PM 

A pakisztáni kormánynak és az IMF-nek még meg kell állapodnia a 

villamosenergia-támogatásokról és a költségvetési egyensúlyról 

Shahzad Paracha, Pakistan Today, 2022. június 23. 

Egyes források szerint a pakisztáni kormány még nem jutott megállapodásra a Valutaalappal 

az energiaszektor támogatásairól. Az IMF aggodalmát fejezte ki a dokumentumban 

felételezett költségvetési többlet miatt, mivel azt a tartományok az általuk benyújtott 

költségvetések alapján nem érnék el. Ennek eredményeként a kormány a következő pénzügyi 

évben nem lenne képes elérni a 0,2-4 százalék körüli elsődleges többletet sem, ami jelenlegi 

1,6 százalékos hiányt mutat, még akkor sem, ha a szövetségi szintű adóbevételek 

növekednének. Az IMF a költségvetési számoknak sem hajlandó hitelt adni, és a szervezet 

képviselői kijelentették, hogy a költségvetés nem valós kiadásokon alapul, azaz annak 

tervezése során nem vették figyelembe az infláció tényleges értékét, így a következő pénzügyi 

évre vonatkozó költségvetésben szereplő kiadások alulbecsültek. A pénzügyminisztérium és 

az IMF tárgyalásai várhatóan még egy hétig is elhúzódhatnak.  

Forrás: Govt, IMF yet to develop understanding on power subsidies, primary balance 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/china-is-the-largest-security-anxiety-for-australia-and-india-richard-marles-101655976657622.html
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/06/23/govt-imf-yet-to-develop-understanding-on-power-subsidies-primary-balance/
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Az India-Nepál diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulója: ellentmondásokkal 

teli évek 

Shantos Sharma Poudel, The Diplomat, 2022. június 23. 

India és Nepál június 17-én ünnepelte a diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulóját. 

A politikai, kulturális, biztonsági és gazdasági kapcsolatok tekintetében   a két ország viszonya 

tele van ellentmondásokkal. A kapcsolatok aszimmetrikus jellegéből következően India 

gazdasági, biztonsági dominanciája egyértelmű, amely gyakran a nepáli belpolitikába való 

beavatkozást is jelenti. Nepál számára kulturális értelemben az indiaiak testvérek, így a nepáli 

vezetők érdekeltek a szoros kapcsolatok fenntartásában, ugyanakkor a saját nemzeti 

identitástudatnak megfelelően az Indiától való függetlenség megőrzésére mindenképpen 

törekszenek. Rövid távon egyelőre nem látszik változás a kapcsolatok jövőjét illetően, így a 

korábbi tendenciák folytatására lehet számítani. 

Forrás: India-Nepal Diplomatic Relations at 75: Full of Contradictions 

  

https://thediplomat.com/2022/06/india-nepal-diplomatic-relations-at-75-full-of-contradictions/
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Délkelet-Ázsia 

Kína segítség a Fülöp-szigetek gazdasági fellendüléséhez 

Jason Castaneda, Asia Times, 2022. június 20. 

Ferdinand Marcos megválasztott fülöp-szigeteki elnök filippínó és kínai üzletemberek előtt 

megerősítette, hogy számít Kína segítségére az ország gazdasági talpraállása során. Marcos 

Kínát az ország „legszorosabb partnerének” nevezte, miközben jelezte, hogy folytatni kívánja 

Duterte elnök „független” külpolitikáját és az általa meghirdetett infrastrukturális 

beruházásokat magába foglaló „Építs, építs, építs” programot. Benjamin Diokno, a központi 

bank vezetője, a következő adminisztráció pénzügyminisztere elismerte, hogy a jelenlegi 

gazdasági helyzetben a beruházások folytatása nem egyszerű, de bízik benne, hogy a 

megkezdett fellendülés folytatható. Véleménye szerint bár a múltban Kína nem minden 

esetben tett eleget vállalásainak, de Peking partnersége továbbra is elengedhetetlen a 

nagyszabású infrastrukturális fejlesztések megvalósításához. 

Forrás: Marcos to tap China’s assistance for economic recovery 

Malajziában az Axiata lezárta a Link Net 2,63 milliárd ringgites felvásárlását 

Asila Jalil, New Straits Times, 2022. június 22. 

Az Axiata Group Bhd és a PT XL Axiata TBK lezárta a PT Link Net Tbk 66,03 százalékos 

részesedésének megvásárlását jelentő ügyeletet, ennek értéke 2,63 milliárd ringgit. Az Axiata 

közleményében közölte, hogy a vételárfényébena Link Net összértéke körülbelül 3,99 milliárd 

ringgit. A felvásárlást követően az Axiata Investments (Indonesia) Sdn Bhd (AII), az Axiata 

közvetett, teljes tulajdonú leányvállalata, és az XL Axiata 46,03 százalékos, illetve 20 százalékos 

részesedéssel fog rendelkezni a Link Net részvényeiből. Az Axiata piaci terjeszkedését 

elősegítette, hogy a 2021. december 31-én véget ért pénzügyi évben a Link Net bevétele az 

előző évhez képest 10,3 százalékkal 1,3 milliárd ringgitre nőtt.  

Forrás: Axiata completes RM2.63bil Link Net acquisition 

  

https://asiatimes.com/2022/06/marcos-to-tap-chinas-assistance-for-economic-recovery/
https://www.nst.com.my/business/2022/06/807314/axiata-completes-rm263bil-link-net-acquisition
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Üzemanyaghiány Thaiföldön az importált gáz ára miatt? 

Bloomberg News, Bangkok Post, 2022. június 22. 

A kormány az emelkedő árak miatt visszafogja a cseppfolyósított földgáz behozatalát, ami az 

országot üzemanyaghiány veszélyének teszi ki. Az állami importőrök szerint az égbe szökő árak 

és a korlátozott elérhetőség miatt csökkentették az LNG-vásárlásokat az azonnali piacon. 

Miközben tervezik az olcsóbb alternatívák, például a dízel és a fűtőolaj beszerzésének 

növelését, az LNG kivonása miatt keletkező hiány túl nagy lehet ahhoz, hogy más forrásokból 

pótolni lehessen – vélekednek a kereskedők. Thaiföld még nem került válságba, de a gáz 

túlsúlya az energiamixben felveti a takarékoskodás kényszerét vagy az áramkimaradás 

veszélyét. Az év első négy hónapjában a kormány adatai szerint az ország áramtermelésének 

csaknem kétharmadát földgázból állították elő. A kockázatot a vírus után az ipar és a turizmus 

fellendülése miatt növekvő kereslet tovább növeli. Ha Thaiföld több dízel- és fűtőolajat 

használna, amely erősen szennyező energiaforrás, akkor az ország Bangladeshez hasonlóan 

járna el, amely az importált cseppfolyósított földgáz megdrágulása miatt már a régebbi, 

fűtőolajjal működő erőműveket beindította. A több szén és olaj felhasználása egyúttal viszont 

növeli az üvegházhatású gázok globális kibocsátását. 

Forrás: Thailand at risk of fuel crunch with imported gas too pricey 

Csökkent a Fülöp-szigetek költségvetési hiánya 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2022. június 23. 

A Fitch Solutions szerint a Fülöp-szigetek költségvetési hiánya várhatóan csökkenni fog az idén 

és jövőre is, ami jó előjel az adósság fenntarthatósága szempontjából. A piackutató cég 

szerdán közzétett jelentésében közölte, hogy előrejelzése szerint Fülöp-szigetek költségvetési 

hiánya a bruttó hazai termék (GDP) százalékában kifejezve 2022-ben 7,5 százalék, 2023-ban 

pedig 6,2 százalék lesz, szemben a 2021-es 8,6 százalékkal. A Fülöp-szigetek 2022-ben kezdi 

meg a költségvetési konszolidáció prioritásként való kezelését, azzal a céllal, hogy 2025-re 4,1 

százalékra csökkentse a költségvetési hiányt. A Fitch Solutions azt is közölte, hogy 2022-ben 

és 2023-ban 10 százalék körüli adóbevételnövekedést prognosztizál, ami összhangban van a 

hivatalos előrejelzéssel, javulást jelentve a 2021-ben mért 5,2 százalékhoz képest, mivel az idei 

első negyedévben 23,7 százalékkal nőtt az adó- és nem adójellegű bevételek beszedése.  

Forrás: PH budget deficit seen shrinking 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2331873/thailand-at-risk-of-fuel-crunch-with-imported-gas-too-pricey
https://www.manilatimes.net/2022/06/23/business/top-business/ph-budget-deficit-seen-shrinking/1848341
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A kambodzsai nemzeti bank árfolyam stabilizálási kísérlete  

May Kunmakara, The Phnom Penh Post, 2022. június 22. 

A Kambodzsai Nemzeti Bank 2021-ben közel 600 millió dollárt értékesített a bankoknak és a 

pénzváltóknak árveréseken keresztül, hogy stabilizálja az árfolyamot a Covid-19 járványt 

követő makrogazdasági feltételek fenntartása érdekében. A központi bank legutóbbi 

jelentéséből kiderült, hogy az árfolyam komoly nyomás alá került a turizmus és a pénzátutalási 

bevételek visszaesése miatt A bank aktív beavatkozása révén az árfolyamot átlagosan 4.099 

riel/USD szinten tudták tartani, ami 2019-hez képest mintegy egy százalékos leértékelést 

jelentett. Kambodzsa nemzetközi tartalékai 2020-hoz képest öt százalékkal 2021 végére 20,3 

milliárd dollárra csökkentek, ami a bruttó hazai termék (GDP) 70 százalékának felel meg. A 

csökkenés ellenére a várható import több mint 8 havi összegét fedezné, ami magasabb, mint 

a fejlődő országok számára előírt három hónapos minimális referenciaérték. 

Forrás: NBC’s USD sales $600M in 2021 

  

https://www.phnompenhpost.com/business/nbcs-usd-sales-600m-2021
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Közel-Kelet 

Barkindo: Az OPEC+ célja a piacok stabilizálása, nem pedig az árak csökkentése 

vagy emelése 

 .Al Arabiya, 2022. június 19 ,العربية

Az OPEC főtitkára, Mohammed Barkindo közölte, hogy az OPEC és partnerei közös célja nem 

az árak csökkentése vagy emelése, hanem a piaci stabilitás elérése. Arra a kérdésre, hogy a 

legutóbbi OPEC+ határozat szerint napi 9,7 millió hordó visszajuttatása a piacra segít-e az 

olajárak csökkentésében, azt válaszolta: „Nem tudjuk megszabni a piacnak, hogy mit tegyen”. 

A kereslet és a kínálat állandó egyensúlyban tartása minden termelő feladata. Az OPEC-

szövetség legutóbbi ülésén jóváhagyta azt a javaslatot, hogy napi 648 000 hordóval növeljék a 

kitermelést júliusban és augusztusban szemben a tervezett napi 400 000 hordóval. A lépésre 

nem sokkal azután került sor, hogy az EU beleegyezett az orosz olajimport részleges tilalmába, 

elmélyítve a globális energiahiánytól való félelmet.. 

Forrás:  باركيندو: هدف أوبك+ تحقيق استقرار األسواق وليس خفض األسعار أو رفعها 

Az Egyesült Arab Emírségekiben a vállalatok fele eltökélt a fizetések és a 

juttatások emelése mellett 

 .Al Khaleej, 2022. június 19 ,الخليج

Egy brit professzionális szolgáltató cég által az Egyesült Arab Emírségekben végzett felmérés 

szerint az Egyesült Arab Emírségekben működő vállalatok fele felülvizsgálja költségvetését, 

hogy idén magasabb fizetést tudjanak biztosítani alkalmazottaiknak, mivel az infláció 

világszerte megnövelte a megélhetési költségeket. A cégek 49%-a már bevezetett éves 

felülvizsgálatot, amely szerint 2022-ben 5-6%-kal magasabb bérköltségvetésre van szükség, 

míg az intézmények 68%-a számolt be arról, hogy folyamatban van az éves bérköltségvetés 

felülvizsgálata. „A jelenlegi munkakörnyezet előtt álló kihívásoknak való jobb megfelelés 

érdekében egyre nagyobb szükség van a munkavállalói fizetések felülvizsgálatára annak 

érdekében, hogy a vállalatok képesek legyenek új tehetségeket vonzani és megtartani a 

meglévő munkaerőt” – mondta Robert Richter adat- és adatszolgáltatási vezető. A jelentés 

szerint a cégek a bérfelülvizsgálat során a munkavállalók lakhatási és közlekedési 

támogatásának további módosítását tervezik, ezt szorosan követi a tanulmányi pótlék. Az 

Egyesült Arab Emírségek munkaadóinak 66%-a pedig azt mondta, hogy a lakhatási támogatás 

emelése minden munkavállalóra vonatkozik majd. 

Forrás: م رفع الرواتب وزيادة البدالت ز ي اإلمارات تعت 
كات فز  نصف الشر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/06/18/باركيندو-هدف-أوبك-تحقيق-استقرار-الأسواق-وليس-خفض-الأسعار-أو-رفعها
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/06/18/باركيندو-هدف-أوبك-تحقيق-استقرار-الأسواق-وليس-خفض-الأسعار-أو-رفعها
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/06/18/باركيندو-هدف-أوبك-تحقيق-استقرار-الأسواق-وليس-خفض-الأسعار-أو-رفعها
https://www.alkhaleej.ae/2022-06-18/نصف-الشركات-في-الإمارات-تعتزم-رفع-الرواتب-وزيادة-البدلات/أسواق-عالمية/اقتصاد
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Tel Aviv előkelő helyen a startup ökoszisztémákat vizsgáló felmérésben 

Israel Today, 2022. június 18. 

Az amerikai Startup Genome kutatócég Tel-Avivot a hetedik helyre sorolta a világ legjobb 

startup ökoszisztémáit vizsgáló éves felmérésében. „Izraelben több az egy főre jutó startup 

vállalkozás, mint a világ bármely más országában, köszönhetően szoros vállalkozói 

közösségének, lenyűgöző K+F-képességeinek, képzett lakosságának és az erős kormányzati 

támogatásnak” – jegyezte meg a Startup Genome. Tel-Aviv startup vállalkozásainak értéke 120 

milliárd dollár. A kutatócég szerint 2021-ben a kiberbiztonsági cégek 8,8 milliárd dollár 

forgalmat bonyolítottak, ami háromszorosa az előző évinek. A startup vállalkozások Tel-Avivba 

költözésének egyéb okai közé tartoznak az adókedvezmények és az egyedi befektetők számára 

nyújtott kedvezmények is. Izrael gazdasági minisztériuma bértámogatásokat is kínál bizonyos 

csoportok, például diákok és kisebbségek számára. 

Forrás: Tel Aviv Ranked Seventh in Survey on World’s Best Tech Ecosystem 

Török elnöki szóvivő: Svédországnak bizonyítania kell, ha NATO-tag szeretne 

lenni 

االناضولوكالة  , Anadolu Agency, 2022. június 19. 

Ibrahim Kalın török elnöki szóvivő kijelentette, hogy a Svédország NATO-tagságáról folyó 

török-svéd tárgyalásokon csak akkor lehet előrelépni, ha Svédország véget vet a 

terrorszervezetek területükön zajló tevékenységeinek. Kalın kifejtette, hogy két héttel ezelőtt 

Svédországból és Finnországból két delegáció látogatott el a török fővárosba, Ankarába, hogy 

megvitassák Törökország fenntartásait országuk NATO-csatlakozásával kapcsolatban. 

Hozzátette, hogy a NATO-tagság megköveteli a tagoktól bizonyos biztonsági elvek elfogadását, 

mivel ez egy biztonsági szervezet, a tagjelölt országoknak pedig figyelembe kell venniük ezeket 

az elveket, és foglalkozniuk kell a tagországok biztonsági aggályainak eloszlatásával. Kalın 

megerősítette, hogy vasárnapi brüsszeli látogatása keretében találkozik a NATO vezető 

tisztségviselőivel, majd Svédország és Finnország tisztviselőivel is. Recep Tayyip Erdoğan török 

elnök korábban megerősítette, hogy Svédország és Finnország NATO-csatlakozásának 

jóváhagyása attól függ, hogy a két ország mennyire veszi figyelembe Ankara biztonsági 

aggályait. 

Forrás:  قالن: ال تقدم بالمفاوضات مع السويد ما لم تقطع دابر اإلرهاب بأرضها 

  

https://www.israeltoday.co.il/read/tel-aviv-ranked-seventh-in-survey-on-worlds-best-tech-ecosystem/
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/قالن-لا-تقدم-بالمفاوضات-مع-السويد-ما-لم-تقطع-دابر-الإرهاب-بأرضها/2617059
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/قالن-لا-تقدم-بالمفاوضات-مع-السويد-ما-لم-تقطع-دابر-الإرهاب-بأرضها/2617059
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/قالن-لا-تقدم-بالمفاوضات-مع-السويد-ما-لم-تقطع-دابر-الإرهاب-بأرضها/2617059
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Ankara 240 000 házat épít a szíriaiak visszatérésére 

Hürriyet Daily News, 2022. június 19. 

Süleyman Soylu török belügyminiszter közölte, hogy Törökország Észak-Szíria 13 régiójában 

mintegy 240 000 új ház építésének projektjén dolgozik, hogy lehetővé tegye a szíriaiak 

biztonságos visszatérését. A 13 régió között van Jerablus, Tell Abyad, Ras al-Ayn és Al Bab, 

vagyis azok a tartományok, amelyeket a török hadsereg megtisztított a terroristáktól az 

Eufráteszi Pajzs hadművelet során. A becslések szerint körülbelül 64 000 ember fog lakni a 

projekt első szakaszának helyszínén. A házak méretére vonatkozó kérdésre a miniszter 

kiemelte, hogy háromféle ház lesz. „A házak 60, 80 és 100 négyzetméteresek lesznek” - 

mondta, majd hozzátette: „A családtagok száma alapján utalják majd ki a szíriai családok 

számára az épületeket.” A szíriaiak miután egy meghatározott ideig ott laknak, megkapják a 

házak tulajdonjogát. A miniszter megjegyezte: a polgárháború miatt millióknak kellett 

elmenekülniük az országból, vagy áttelepülniük az országon belül. A Törökországban élő 

szíriaiakkal kapcsolatban Soylu azt mondta: „Biztonságos és méltó visszatérést fogunk 

szervezni azoknak, akik önként akarnak visszamenni”. 

Forrás: Ankara to build 240,000 houses for Syrians’ return 

Tüntetés Tuniszban Saied alkotmányozási terve ellen 

Asharq Al Awsat English, 2022. június 20. 

A Kais Saied elnök által kiírt alkotmányos népszavazás miatt tüntetés volt vasárnap Tuniszban. 

A választás ellenfelei szerint bebetonozná a regnáló elnök hatalmát. Az ország alkotmányos 

bizottságának vezetője szombaton közölte, hogy hétfőn, a július 25-i népszavazás előtt átadja 

az államfőnek az általa demokratikusnak minősített alkotmány új tervezetét. Vasárnap 

(2022.06.19.) a tüntetők Tunisz központján át a Habib Bourguiba sugárútra vonultak erős 

rendőri jelenlét mellett. Azt is meg kell jegyezni, hogy nem csak az átlagpolgárok körében 

alakult ki elégedetlenség. A tunéziai bírák szombaton immár harmadik hete hosszabbították 

meg nemzeti sztrájkjukat, tiltakozásul Saied június 1-jei 57 bíró elbocsátására vonatkozó 

döntése ellen. Az elnök korrupcióval és terroristák védelmével vádolta őket – a Tunéziai Bírók 

Szövetsége szerint viszont a vádak többnyire politikai indíttatásúak. Saied lépése felerősítette 

azokat a vádakat, miszerint megszilárdította egyszemélyes uralmát. Az elnök miután tavaly 

nyáron átvette a végrehajtó hatalmat, hatályon kívül helyezte a 2014-es alkotmányt, hogy 

rendeleti úton kormányozzon. 

Forrás: Hundreds Protest in Tunis Against Saied's Plan for Constitution 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkiye-to-build-240-000-homes-for-syrians-safe-return-174703
https://english.aawsat.com/home/article/3712546/hundreds-protest-tunis-against-saieds-plan-constitution
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Az iraki hadsereg és a kurd pesmerga közötti együttműködés fontosságát 

hangsúlyozzák 

Sotaliraq, 2022. június 20. 

Barzani iraki katonai küldöttséget fogadott, a tárgyalásom biztonsági kérdéseket tekintettek 

át. A Kurdisztáni Régió elnöke, Nechirvan Barzani és egy magas rangú bagdadi biztonsági 

küldöttség hangsúlyozták az iraki központi hadsereg és a kurd pesmerga közötti 

együttműködés és koordináció fontosságát.  A delegáció hangsúlyozta, hogy látogatásuk a 

hadsereg és a pesmerga közötti együttműködési és koordinációs program része, 

kihangsúlyozva az Iraki Védelmi Minisztérium, a Pesmerga Ügyek Minisztériuma és az illetékes 

hatóságok közötti kapcsolatok, kooperáció és koordináció további megszilárdításának és 

fejlesztésének jelentőségét a Kurdisztáni Régióban. A találkozó résztvevői megegyeztek 

abban, hogy fokozni fogják erőfeszítéseiket az Iszlám Állam terrorszervezet felszámolását 

illetően. 

Forrás:  ز الجيش والبيشمركة ي رفيع من بغداد يؤكدان عىل أهمية التعاون والتنس يق بي 
ي ووفد أمنز

فان بارزانز  نيجت 

Szaúd-Arábia koronahercege Egyiptomba, Jordániába és Törökországba 

látogat 

ناضولوكالة اال  , Anadolu Agency, 2022. június 21. 

Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg megkezdte körútját, amely során Egyiptomba, 

Jordániába és Törökországba is ellátogat. E látogatások során a koronaherceg találkozik az 

érintett országok vezetőivel, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatokat és azok javításának 

módjait a különböző területeken. A királyi udvar szerint ezek a látogatások Szalmán király azon 

törekvését tükrözik, hogy minden területen meg szeretné erősíteni a kapcsolatokat a Királyság 

és a „testvéri országok” között. Az Al-Ahram egyiptomi kormányzati portál szerint az egyiptomi 

elnök hétfőn (2022.06.20.) fogadta a szaúdi koronaherceget. A közös érdekű regionális és 

nemzetközi politikai kérdések megvitatása mellett a Kairó és Rijád közötti mély és történelmi 

stratégiai partnerség folytatását tűzték ki célul. 

Forrás: ولي عهد السعودية يبدأ جولة تشمل مرص واألردن وتركيا 

  

https://www.sotaliraq.com/2022/06/19/نيجيرفان-بارزاني-ووفد-أمني-رفيع-من-بغد/
https://www.sotaliraq.com/2022/06/19/نيجيرفان-بارزاني-ووفد-أمني-رفيع-من-بغد/
https://www.sotaliraq.com/2022/06/19/نيجيرفان-بارزاني-ووفد-أمني-رفيع-من-بغد/
https://www.aa.com.tr/ar/الأردن/ولي-عهد-السعودية-يبدأ-جولة-تشمل-مصر-والأردن-وتركيا/2618460
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Az ENSZ 3,2 milliárd dolláros projektet indít a válság sújtotta Libanonnak 

Al Arabiya English, 2022. június 22. 

Az ENSZ 3,2 milliárd dolláros projektet indít a válság sújtotta Libanon számára a hosszan tartó 

recesszió és a szomszédos Szíriában dúló háború negatív hatásainak kezelésére – áll a 

nemzetközi szervezet közleményében. A 2022-es Libanon Crisis Response Plan (LCRP) célja, 

hogy segítséget nyújtson több mint hárommillió embernek és támogassa a szolgáltatásokat, 

az infrastruktúrát, valamint a helyi gazdaságot, mivel a válság továbbra is megbénítja az 

országot, megfosztva az embereket alapvető szükségleteiktől. Támogatásban részesül 1,5 

millió libanoni, 1,5 millió lakhelyét elhagyni kényszerült szíriai és több mint 209 000 palesztin 

menekült. A gazdasági válság súlyosbodott Libanonban, mivel a valuta leértékelődése, a 

magas infláció, a bevételkiesés és a növekvő költségek miatt egyre több ember süllyed 

mélyszegénységbe. 

Forrás: UN launches $3.2 billion plan for crisis-hit Lebanon to support families, refugees 

  

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/06/21/UN-launches-3-2-billion-plan-for-crisis-hit-Lebanon-to-support-families-refugees
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Bővülő türkmén-bahreini üzleti kapcsolatokat 

Business Turkmenistan, 2022. június 17. 

Manama városa adott otthont a Türkmenisztán és Bahrein külügyminisztériumai közötti 

találkozónak. A türkmén küldöttség vezetője Berdiniyaz Myatiev külügyminiszter-helyettes 

volt, míg a bahreini küldöttséget a királyság Abdullah bin Ahmed bin Abdullah Al Khalifa sejk, 

az ország nemzetközi ügyeiért felelős helyettes vezette. A két diplomata találkozójának fő 

témája a türkmén-bahreini gazdasági kapcsolatok bővítésének lehetősége, valamint a kőolaj 

és a földgáz kitermelés területén korábban létrejött együttműködések fejlesztése volt. A 

találkozó zárt ajtók mögött zajlott, hivatalosan annyi megerősítést nyert, hogy a közel-keleti 

ország a kőolaj és földgázkitermelés területén kész a technológiai segítséget nyújtani 

Türkmenisztánnak. 

Forrás: Туркменистан и Бахрейн развивают деловые отношения 

Jelentősen nő a Tádzsikisztán és Kazahsztán közötti kereskedelmi forgalom  

Central Asia News, 2022. június 17. 

Almatiban rendezték meg a Tádzsikisztán és Kazahsztán közötti gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatokkal foglalkozó kabinet soros ülését. A két közép-ázsiai ország találkozójának fő 

témája a regionális kereskedelem átalakulásának kihívása volt. Az ülésen résztvevők 

kiemelték, hogy a 2021-es év során a Tádzsikisztán és Kazahsztán közötti kereskedelmi 

forgalom meghaladta az 1,1 milliárd dollárt. A tárgyalás során nagy hangsúlyt kapott a tádzsik-

kazah vegyesvállalatok létrehozásának jogi kérdései, illetve a két közép-ázsiai állam 

könnyűiparban történő együttműködése. A találkozó végén mindkét fél egyetértett abban, 

hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalmat a jövőben a 2 milliárd dollárra kell bővíteni. 

Forrás: Таджикистан и Казахстан запланировали довести товарооборот до $2 млрд 

Egyre több földgázt szállítanak a Közép-Ázsia-Kína vezetéken 

Business Turkmenistan, 2022. június 17. 

A megépítése óta eltelt 12 év során a Közép-Ázsia-Kína földgázvezetéken több mint 400 

milliárd köbméter földgázt szállítottak Kínába. Ez a mennyiség 532 millió tonna szén kiváltását 

tette lehetővé a kínai gazdaság számára, így a gázvezeték nagymértékben hozzájárult ahhoz, 

hogy a kínai ipar nagymértékben függetlenedni tudjon a kőszén felhasználásától. Ez áll abban 

a most kiadott kínai-türkmén közös elemzésben, mely Közép-Ázsia és Kína kapcsolatait elemzi. 

Az 1833 km hosszúságú, évi 60 milliárd köbméter kapacitású gázvezetéket még 2009 

decemberében helyezték üzembe. Ez a vezeték volt Kína első transznacionális gázvezetéke, 

amely Türkmenisztán és Üzbegisztán határáról indulva, Kazahsztánon keresztül jutott el 

Kínába. 

Forrás: По трубопроводу Центральная Азия-Китай поставлено 400 млрд кубометров 

природного газа 

https://business.com.tm/ru/post/8768/turkmenistan-i-bahrein-razvivayut-delovye-otnosheniya
https://centralasia.news/15794-tadzhikistan-i-kazahstan-zaplanirovali-dovesti-tovarooborot-do-2-mlrd.html
https://business.com.tm/ru/post/8765/po-truboprovodu-centralnaya-aziyakitai-postavleno-400-mlrd-kubometrov-prirodnogo-gaza
https://business.com.tm/ru/post/8765/po-truboprovodu-centralnaya-aziyakitai-postavleno-400-mlrd-kubometrov-prirodnogo-gaza
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Kazahsztán és Irán közös kereskedelmi kamara létrehozását tervezi 

Tengri News, 2022. június 19. 

Kazahsztán és Irán közös kereskedelmi kamara létrehozását tervezi, jelentette be Kasszim-

Zsomart Tokajev kazah elnök az Ibrahim Raisi, iráni elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón. 

A médiaeseményen Kazahsztán elnöke kiemelte a két ország közötti szállítási és 

tranzitpotenciál teljes kihasználásáról született megállapodást. Tokajev úgy vélte, hogy ebben 

a kérdésben nagy jelentősége van az északi és déli, nyugati és keleti irányokat összekötő 

közlekedési folyosónak, melyben Iránnak kulcsszerepe van. Emellett a kazah elnök az Iránnal 

kialakított kereskedelmi és gazdasági együttműködést a kétoldalú kapcsolatok egyik kiemelt 

területeként értékelve rámutatott, hogy a geopolitikai helyzet és a gazdasági megszorítások 

akadályokat gördítenek a két ország között meglévő lehetőségek kiaknázására, amiket el kell 

hárítani. Az iráni elnök beszédében pedig kiemelte, hogy a Kazahsztán és Irán közötti 

kereskedelem jövőre elérheti a 3 milliárd dollárt, hozzátéve, hogy e cél eléréséhez minden 

szükséges lehetőséget meg kell teremteni. 

Forrás: Совместную торговую палату планируют создать Казахстан и Иран 

A CNPC és Türkmenisztán energetikai projektekről folytatott tárgyalásokat 

Business Turkmenistan, 2022. június 21. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Társaság (CNPC) 

elnöke, Hou Qijun személyes tárgyalásokat folytattak, melynek témája a Galkinis gázmező 

második szakaszának bővítése és a kínai transznacionális gázvezeték további fejlesztésének a 

lehetősége volt. A találkozón Qijun, a CNPC elnöke megerősítette azt a korábbi kijelentését, 

mely szerint Kína kész minden támogatást megadni a Türkmenisztánból induló 

gázvezetékrendszerek bővítésére és modernizálására. Ezenkívül a CNPC vezetője kiemelte a 

türkmén Lebap-velajet (tartomány), Gadyn gázgyűjtő állomás megnyitásának fontosságát. A 

találkozón Qian Naicheng, Kína türkmenisztáni rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is 

részt vett. 

Forrás: CNPC и Туркменистан обсудили проекты в топливно-энергетической сфере 

  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sovmestnuyu-torgovuyu-palatu-planiruyut-sozdat-kazahstan-471301/
https://business.com.tm/ru/post/8780/cnpc-i-turkmenistan-obsudili-proekty-v-toplivnoenergeticheskoi-sfere
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Azeri-üzbég együttműködés a KKV-szektorban 

Day.Az, 2022. június 21. 

Azerbajdzsáni-üzbég üzleti fórumot tartottak Taskentben, melyen az azerbajdzsáni Kis- és 

Középvállalkozások Fejlesztési Ügynöksége is részt vett. Orkhan Mammadov, a Fejlesztési 

Ügynökség igazgatóságának elnöke az üzleti fórumon beszámolt az Azerbajdzsánban lévő 

kedvező üzleti és befektetési környezetről és tájékoztatta a résztvevőket a Fejlesztési 

Ügynökség tevékenységéről. Az üzleti fórum keretében több dokumentum aláírására is sor 

került. Ezek közül kiemelkedő az Azerbajdzsáni Fejlesztési Ügynökség és az Üzbegisztáni 

Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködésről szóló szándéknyilatkozat, mely 

értelmében a két ország egy közös fejlesztési alap létrehozásával támogatja majd az azeri és 

az üzbég kis és közepes vállalkozásokat. 

Forrás: Азербайджан и Узбекистан подписали ряд документов в сфере МСБ 

Jelentősen nőtt az azeri kereskedelmi forgalom az európai országokkal 

Kamran Gasimov, Trend, 2022. június 21. 

Azerbajdzsán európai országokkal folytatott kereskedelmi forgalma 2022. január-májusban 

meghaladta a 10,411 milliárd dollárt közölte az azeri Állami Vámbizottság. 2022. január-május 

időszakban Azerbajdzsán európai országokkal folytatott kereskedelmi forgalma csaknem két 

és félszeresére vagyis 5,881 milliárd dollárral nőtt. Ugyanebben az időszakban a Magyarország 

irányába folytatott azeri export 501 ezer dollárt tett ki. 

Forrás: Товарооборот Азербайджана со странами Европы вырос за год 

Üzbég-azerbajdzsáni üzleti fórum Taskentben  

UzDaily, 2022. június 21. 

Ilham Aliyevnek, Azerbajdzsán miniszterelnökének üzbegisztáni hivatalos látogatása előtt egy 

nappal Taskentben rendezték meg az üzbég-azerbajdzsáni üzleti fórumot. Az eseményen a két 

ország kereskedelmi és befektetési minisztériumai mellett Azerbajdzsán és Üzbegisztán 

legnagyobb vállalatainak képviselői is részt vettek. A fórum témája azeri-üzbég ipari és 

kereskedelmi együttműködések aktuális helyzetének értékelése volt. Ezenkívül szó esett a két 

ország közötti gazdasági együttműködések diverzifikációjáról, amely lehetővé teszi az üzbég 

és azerbajdzsáni vállalatoknak, hogy új kereskedelmi láncokat hozzanak létre és képesek 

legyenek közösen belépni egy harmadik ország piacára. A fórum végén a két ország képviselői 

500 millió dollár értékben írtak alá az azeri és az üzbég gazdaság fejlesztéséról szóló 

projekteket. 

Forrás: В Ташкенте прошёл Узбекско – Азербайджанский бизнес-форум 

  

https://news.day.az/economy/1472588.html
https://www.trend.az/business/3611718.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/69768
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Új nemzetközi szállítási útvonal jöhet létre 

Elchin Mehdijev, Trend, 2022. jünius 23. 

Elkészült a Kaszpi-tenger–Fekete-tenger nemzetközi szállítási útvonal tervezete, jelentette ki 

Szamir Mammadov, azeri digitális fejlesztési és közlekedési miniszterhelyettes az 

Azerbajdzsán-Románia kormányközi bizottság ülését követően. A Bukarestben megrendezett 

találkozó fő témája a Kaszpi-tenger–Fekete-tenger nemzetközi közlekedési folyosó 

létrehozása volt. Ezt a közlekedési folyosót korábban is megpróbálták létrehozni, ám eddig 

több okból sem jártak sikerrel a projekt, azonban a jelenlegi ukrán-orosz háborús konfliktus és 

az európai energiaválság a meglévő problémákat  felülírhatja. A kormányközi bizottság ülését 

követően mindegyik fél bizakodó volt a megvalósítással kapcsolatban. 

Forrás: Подготовлен проект международного транспортного маршрута Каспий-Черное 

море - Самир Мамедов 

Magyar-kirgiz együttműködés az oktatás területén 

AKIPress, 2022. június 23. 

Talant Mamitov, a Jogorku Kenes (kirgiz Parlament) elnöke személyes találkozón fogadta 

Lezsák Sándort, a magyar Országgyűlés volt alelnökét és Dorogi Sándort kirgiz magyar 

nagykövetet. A találkozón a kétoldalú kirgiz-magyar gazdasági és oktatási együttműködésekről 

esett szó. Mamitov szerint Kirgizisztánt és Magyarországot közös történelmi gyökerek kötik 

össze, amelyek megerősítik a két ország közötti együttműködéseket. Ezzel párhuzamosan 

Lezsák Sándor is kihangsúlyozta, hogy a Kirgizisztán és Magyarország közötti kapcsolatokban 

kiemelt jelentőséget tulajdonítanak „a rokonság tudatának”, ami egyben nagy fokú bizalmat 

is jelent a két nép között. Majd hozzátette, hogy a magyar fél kész bővíteni az Kirgizisztánnal 

való együttműködést az oktatási szférában. Lezsák az is kihangsúlyozta, hogy a Stipendium 

Hungaricum ösztöndíjprogram keretében a kirgiz diáknak magyarországi egyetemeken is 

lehetőségük van folytatni tanulmányaikat, mely jól mutatja a kirgiz-magyar kapcsolatok 

bizalmát és erősségét. 

Forrás: Венгрия заинтересована в усилении сотрудничества с Кыргызстаном в сфере 

образования 

  

https://www.trend.az/business/3612932.html
https://www.trend.az/business/3612932.html
https://bilim.akipress.org/ru/news:1788862/?from=bilim&place=newsload
https://bilim.akipress.org/ru/news:1788862/?from=bilim&place=newsload
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