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Gazdasági válság Srí Lankán 

Úgy tűnik, hogy a Srí Lanka-i gazdaság lesz az első áldozata az ukrajnai háború kitörése után 
kialakult globális energia- és élelmiszerválságnak. 2022. július 5-én Ranil Wickremesinghe Srí 
Lanka-i miniszterelnök elismerte, hogy az állam csődközelbe jutott, az ezt követő tiltakozások 
következtében pedig nem csupán a kormány, de a 2019-ben hivatalba lépett elnök, Gotabaya 
Rajapaksa is lemondásra kényszerült. Az ország legsúlyosabb problémája a külföldi adósság 
megnövekedése, amelyet a koronavírus járvány, majd pedig az orosz-ukrán háború 
következményei tovább súlyosbítottak. A politikai stabilitás ugyan egy a pártok támogatását 
bíró kabinet létrejöttével helyreállíthatónak tűnik, a gazdasági helyzet azonban ennél 
bonyolultabb. Kiutat csupán a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által nyújtott hitel jelenthet, 
melynek azonban megszorításokat jelentő feltételei vannak, ráadásul ez sem jelent azonnali 
megoldást az állam és a lakosság problémáira. 

Valójában Srí Lankán egy kettős válságnak lehetünk a tanúi. Az első a devizaválság, hiszen az 
ország devizatartalékai a folyamatban lévő pandémia és az utazási korlátozások miatt 
összeomló turizmus bevételeinek elmaradása miatt jelentősen megfogyatkoztak, de ebben 
közrejátszott a fogyasztói bizalom meggyengülése és a gazdaság állapota körüli jelentős 
bizonytalanság is. A második az adósságválság, mivel Srí Lanka képtelen visszafizetni a 
nemzetközi piacról felvett hiteleket. Habár a Rajapaksa adminisztráció kétségkívül komoly 
felelősséggel bír a kialakult helyzet miatt (korrupció, neoliberális gazdaságpolitika), 
összességében a gazdaság strukturális problémái, amelyet csak fokozott a populista 
makroökonómiai politika, már évek óta előrevetítették a hasonló válság kialakulását.  

A Srí Lanka-i rúpia leértékelődése (májusra a dollárhoz viszonyítva 44%-os volt az 
értékvesztés), a hiperinfláció (júniusban már elérte a 54,6%-ot), az üzemanyagok, élelmiszerek 
és a gyógyszerek hiánya egyúttal a politikai vezetéssel szembeni elégedetlenséget is előidézte, 
amely elvezetett a széleskörű tiltakozásokhoz, majd pedig az elnök és a miniszterelnök 
lemondásához. 

A külfölddel szembeni eladósodást érdemes közelebbről is megvizsgálni, hiszen a nyugati 
média igyekszik kihangsúlyozni a Kínával szembeni adósságállományt, sőt Hambantota kikötő 
esete miatt már egyenesen a kínai adósságcsapda mintapéldájaként emlegetik az országot. Az 
amerikai és kínai szakértők szerint Kína katonai bázist is kiépíthet magának Srí Lankán, ami 
beleillik a gyöngyfüzér elméletbe, aminek a lényege, hogy Dél-Ázsia partjai mentén Peking 
katonai bázisok létesítését tervezi India stratégiai korlátozása érdekében. Tény, hogy a 2017 
júliusában megkötött megállapodás keretében – miután Srí Lanka képtelennek bizonyult a 
Kínával szembeni adósság törlesztésére – A China Merchant Port vállalat a kikötőben 70%-os 
részesedést szerzett, továbbá 99 éves bérleti szerződést írt alá annak üzemeltetésére 
vonatkozóan. Viszont összességében megállapítható, hogy Hambantota esetében a kínai 
adósságcsapdára vonatkozó állítás inkább mítosz , hiszen a projekt érdemben nem járult hozzá 
a szigetország eladósodásához – ami alapvetően a Rajapaksa kabinet felelőtlen 
gazdaságpolitikájának tudható be. A kínai kormány ugyanakkor nem használta ki a 
szigetország válságát, inkább segített kezelni a helyzetet a kormány likviditási problémáinak 
enyhítésével. Hambantota kikötőjének katonai jelentősége sem igazolható, ezzel szemben 
sokkal fontosabbak a China Merchants Port gazdasági érdekei. 

Ha megnézzük Srí Lanka jelenlegi külföldi adósságállományának alakulását, itt sem a Kínával 
szembeni eladósodás a legnagyobb probléma. Az ország teljes adóssága 51 milliárd dollár, 

https://edition.cnn.com/2022/07/05/asia/sri-lanka-bankrupt-fuel-crisis-intl-hnk/index.html
https://edition.cnn.com/2022/07/05/asia/sri-lanka-bankrupt-fuel-crisis-intl-hnk/index.html
https://thediplomat.com/2022/07/the-deep-roots-of-sri-lankas-economic-crisis/
http://bizenglish.adaderana.lk/sri-lankan-rupee-depreciated-by-44-against-dollar-so-far-this-year/
http://bizenglish.adaderana.lk/sri-lankan-rupee-depreciated-by-44-against-dollar-so-far-this-year/
https://www.hindustantimes.com/business/sri-lanka-s-consumer-prices-hit-hyperinflation-levels-at-546-101656586652443.html
https://www.business-standard.com/article/international/beware-of-china-s-debt-trap-diplomacy-as-lanka-gets-overburdened-experts-122051400043_1.html
https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/how-chinas-string-of-pearls-project-would-affect-indias-security-1500355710-1
http://real.mtak.hu/123686/1/10.KKIElemzesek.E-2021.10_SriLanka_Eszterhai_20210331.pdf
http://real.mtak.hu/123686/1/10.KKIElemzesek.E-2021.10_SriLanka_Eszterhai_20210331.pdf
https://thediplomat.com/2022/07/as-sri-lankas-economy-unravels-a-crude-awakening/


 
 

 
 

4 

viszont Srí Lankának 7 milliárd dollárra van szüksége ahhoz, hogy teljesíteni tudja 
adósságkötelezettségeit az év hátralévő részében, miközben a devizatartalékok összesen 1,7 
milliárd dollárt tesznek ki.  

Az arányokat tekintve megállapítható, hogy az adósság 81%-a az amerikai és európai pénzügyi 
intézetekkel szemben áll fönn, Kína csupán az adósságállomány 10%-át birtokolja. Az Ázsiai 
Fejlesztési Bank és a Világbank az adósság 13, illetve 9%-át birtokolja, miközben Japán 
részesedése is 10%. Nem mellékes, hogy 2019 végén Srí Lanka külföldi adósságának kevesebb 
mint 5%-a volt kínai jüanban denominálva. Ezzel szemben közel kétharmada, 64,6%-a amerikai 
dollárban állt fenn, további 14,4%-a IMF különleges lehívási jogokban (SDR), több mint 10%-a 
pedig japán jenben. Valójában – amint azt mostanra számos amerikai kutató is beismerte – 
nem létezik „kínai adósságcsapda”, a nyugati, indiai, valamint a japán médiában megjelenő 
narratívák pedig beillenek abba a geopolitikai küzdelembe, amit az érintett országok vívnak a 
térségben Kínával szemben.  

Ezt a feltételezést támasztja alá, az az indiai elképzelés is, melynek értelmében a Srí Lanka-i 
válság India számára megfelelő alkalom, hogy Kínával szemben megerősítse befolyását a 
térségben, egyúttal visszaállítsa egykori dominanciáját az országban. Valójában a 
„Szomszédság az első” stratégia jegyében 2022 nyaráig India 3,8 milliárd dollár támogatást 
nyújtott Srí Lankának. Persze az is igaz, hogy India korántsem szeretné a legfőbb hitelező 
szerepét magára vállalni, ezért a Srí Lanka-i kormánynak az IMF-fel folyó tárgyalásait örömmel 
támogatja. 

Az Egyesült Államok dominálta nemzetközi pénzügyi intézményektől (pl. az IMF) felvett 
kölcsönöknek viszont komoly feltételei vannak, amelyek a segítségért cserébe az érintett 
országtól alapvető gazdasági reformok, megszorítások bevezetését várja el az adósság 
fenntarthatósága érdekében. Éppen ezért nem meglepő, hogy a tárgyalások június végén a 
nemzetközi szervezet képviselői és a Srí Lanka-i kormány között eredménytelenül záródtak. 
Annak ellenére, hogy manapság Kína és a többi hitelező nem zárkózik el a hitelek 
átstrukturálásától, ráadásul az újabb hitelek esetében India, Kína, Japán és Oroszország mint 
az IMF-fel szembeni alternatíva is felmerült, a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy hosszú távon 
Srí Lanka stabilizációja – amely a gazdaság teljesen új alapokra való helyezését is megköveteli 
– mégiscsak az IMF segítségével valósul meg. 

Srí Lanka esete jól példázza azoknak a harmadik világbeli államoknak a helyzetét, akik 
különféle okoknál fogva nem rendelkeztek stabil gazdasági háttérrel, már a pandémia 
kirobbanását megelőzően sem, sorsuk jobbra fordulását pedig a külföldi hitelektől várták, 
miközben az alapvető reformokat halogatták. A szigetország esetében a Covid-19, majd pedig 
az orosz-ukrán háború következményei viszont már túl soknak bizonyultak, a gazdasági 
összeomlást a politikai zűrzavar követte. Rajapaksa elnök lemondása megteremtette a 
lehetőségét egy nemzeti konszenzuson alapuló új politikai vezetés hivatalba lépésének, de a 
gyors gazdasági talpraállásnak számos akadálya van. Srí Lanka eladósodása kapcsán persze azt 
sem szabad elfelejteni, hogy messze nem a „kínai adósságcsapda” jelenti a gondot, sokkal 
inkább a Nyugattal szembeni óriási adósságállomány, amellyel szemben a kiszolgáltatottságot 
tovább növelheti az IMF-től való további hitelfelvétel is, más kérdés persze, hogy jelen 
állapotok között a szigetország nem nagyon választhat, kénytelen megragadni minden 
elfogadható alternatívát. 

Az elemzést készítette: Klemensitst Péter 

  

https://mronline.org/2022/07/13/real-debt-trap/
https://mronline.org/2022/07/13/real-debt-trap/
https://mronline.org/2022/07/13/real-debt-trap/
https://www.sais.jhu.edu/news-press/chinese-‘debt-trap’-myth
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-crisis-gives-india-chance-to-gain-sway-vs-china/articleshow/92562347.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-crisis-gives-india-chance-to-gain-sway-vs-china/articleshow/92562347.cms
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-gave-unprecedented-support-of-3-8-bn-this-year-to-sri-lanka-mea-122071000352_1.html
https://www.cnbc.com/2022/06/30/imf-sri-lanka-bailout-talks-end-without-a-deal.html
https://www.cnbc.com/2022/06/30/imf-sri-lanka-bailout-talks-end-without-a-deal.html
https://www.orfonline.org/expert-speak/sri-lanka-is-a-new-india-centric-aid-group/
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Kelet-Ázsia 

Dél-Korea kész tárgyalásokat kezdeményezni Japánnal a történelmi viszályok 

megoldása érdekében 

Hyonhee Shin, Japan Today, 2022. július 15. 

Dél-Korea reméli, hogy a jövő heti magas szintű tokiói látogatás beindítja a történelmi vitáik 

megoldását szolgáló tárgyalásokat, annak ellenére, hogy a Shinzo Abe volt japán 

miniszterelnök halála miatti félelmek megzavarhatják a kapcsolatok javítására irányuló 

erőfeszítéseket – közölték szöuli tisztviselők. A USA két kelet-ázsiai szövetségének viszonya a 

Korea 1910 és 1945 közötti Japán általi megszállásával kapcsolatos viták miatt vált feszültté. 

Washington szorgalmazza Tokió és Szöul kapcsolatának javítását, mivel az észak-koreai 

nukleáris fenyegetés és Kína növekvő befolyása a három szövetség számára egyaránt jelent 

problémát. A májusban hivatalba lépett Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök adminisztrációjának 

tisztségviselői a Japánnal fenntartott kapcsolatok javítását ígérték, amire a másik oldalon is 

nyitottak, ugyanis az októberben megválasztott Fumio Kishida japán miniszterelnök nagyobb 

figyelmet szentelhet a kapcsolatok javításának. Park Jin dél-koreai külügyminiszter az előzetes 

információk szerint július 18-án Tokióba látogat a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében. 

Forrás: South Korea seeks to kickstart talks to resolve historical feuds with Japan 

A dél-koreai won 13 éves mélyponton a dollárral szemben 

Jung Min-kyung, The Korea Herald, 2022. július 15. 

A dél-koreai valuta árfolyama több mint 13 év után először gyengült az 1320 von fölé az 

amerikai dollárral szemben, elemzők pedig arra figyelmeztetnek, hogy a won tovább veszíthet 

értékéből. A won értéke az euróval és a kínai jüannal együtt gyengült az erősödő dollárral 

szemben, ami az amerikai jegybank agresszív kamatemeléseiből és a magas infláció 

megfékezésére irányuló monetáris szigorításokból ered. Az amerikai fogyasztói árak a múlt 

hónapban az elmúlt 41 év leggyorsabb növekedését érték el, 9,1%-kal ugrottak meg az előző 

évhez képest. Az előző hónapban az infláció éves növekedése 8,6% volt. Az elemzők 

előrejelzése szerint a won belátható időn belül eléri az 1350 wonos árfolyamot, mivel az 

amerikai infláció jelenleg nem mutat csökkenést. Park Sang-hyun, a HI Investment & Securities 

közgazdásza szerint „Az Egyesült Államok inflációja a vártnál nagyobb ütemben növekszik és 

az euró gyengülése a wont további hanyatlásra készteti”. Dél-Korea kereskedelmi hiánya így 

is rekordot döntött; a kormány e hónap eleji adatai szerint az év első felében 10,3 milliárd 

dollárral volt a külkereskedelmi hiány az energiaimport meredek növekedése és az emelkedő 

nyersanyagárak miatt. 

Forrás: Korean won sinks to 13-year low against US dollar 

  

https://japantoday.com/category/politics/south-korea-seeks-to-kickstart-talks-to-resolve-historical-feuds-with-japan
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220715000528
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Merre tart a Kína és az USA között zajló kereskedelmi háború? 

Zhu Xinrong - Dingding Chen, The Diplomat, 2022. július 14. 

Egyes értesülések szerint a Biden-adminisztráció hamarosan vámmentességet jelent be 

néhány, az Egyesült Államokba irányuló kínai exporttermékre. Ez az első alkalom, hogy a 

Biden-kormány konkrétan fontolóra vette a Trump-korszak kínai árukra kivetett vámok 

csökkentését, ami az amerikai inflációs nyomás miatt következhetett be. A kivetett vámok 

felülvizsgálata egyben pozitív jel is lehetne Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban, 

ugyanakkor komoly figyelmeztetés is Kínának, hogy készüljön fel a globális gazdasági rendszer 

jövőbeli bizonytalanságaira. Valójában, amikor a Biden-kormány hónapokkal ezelőtt 

médiajelentéseken és hivatalos nyilatkozatokon keresztül jelezte, hogy mentesít bizonyos 

kínai árukat a vám alól, az hallgatólagos beismerése volt annak, hogy az Egyesült Államok 

elvesztette a Kínával folytatott évek óta tartó kereskedelmi háborút. A Trump-adminisztráció 

alatt az Egyesült Államok kormánya extra vámokat vezetett be a kínai árukra, a nagy amerikai 

kereskedelmi hiányra, az amerikai vállalatokkal szembeni strukturális akadályokra és az 

amerikai áruk alacsony kínai vásárlására hivatkozva. Az elmúlt években azonban több 

bizonyíték látott napvilágot arra vonatkozóan, hogy a kereskedelmi háború negatív hatással 

van az amerikai gazdaságra nézve. 

Forrás: Will Tariff Reductions Help China-US Relations? 

Előrelépés a Dél-kínai-tengeri Magatartási Kódex ügyében? 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2022. július 13. 

Wang Yi kínai külügyminiszter ígéretet tett arra, hogy felgyorsítja a Délkelet-Ázsiai Nemzetek 

Szövetségével (ASEAN) folytatott konzultációkat a régóta várt Dél-kínai-tengeri Magatartási 

Kódex (Code of Conduct-COC) ügyében. Bár nem valószínű, hogy jelentős előrelépést jelenthet 

az ígért megállapodással kapcsolatban, ugyanakkor támpontokat adhat arra vonatkozóan, 

hogy Peking milyen stratégiával igyekszik szembeszállni az Egyesült Államok régiós diplomáciai 

offenzívájával. A kínai külügyminiszter öt országot felölelő délkelet-ázsiai körutat folytatott 

Mianmar, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Indonézia és Malajzia érintésével. A Bernama malajziai 

állami médiaügynökség jelentése szerint Wang ígéretet tett arra, hogy Kína felgyorsítja a 

Magatartási Kódexről (COC) kapcsolatos konzultációkat, és „az igazi multilateralizmust és a 

fejlett, nyílt regionalizmust támogatja”, valamint hogy fenntartják az ASEAN központi szerepét 

és az ASEAN regionális együttműködési keretrendszerét. Wang Yi azt is hozzátette, hogy 

ellenezni fogják a konfrontációt és a hidegháborús mentalitást. 

Forrás: Chinese FM Pledges Progress on South China Sea Code of Conduct 

  

https://thediplomat.com/2022/07/will-tariff-reductions-help-china-us-relations/
https://thediplomat.com/2022/07/chinese-fm-pledges-progress-on-south-china-sea-code-of-conduct/
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A kínai digitális jüan tranzakciók elérték a 83 milliárd jüant 

Xinhua, 2021. július 14. 

Kína digitális valutájával folytatott tranzakciók elérték a 83 milliárd jüant (körülbelül 12,33 

milliárd dollárt) idén május végén, miközben az ország továbbra is a digitális fizetőeszköz 

kísérleti használatát bővíti. Május végéig összesen 264 millió digitális jüan tranzakciót 

hajtottak végre – mondta Zou Lan, a Peoples’s Bank of China (PBOC) tisztviselője egy 

sajtótájékoztatón. Május 31-ig a digitális jüan fizetési szolgáltatás közel 4,57 millió 

kereskedelmi egységben volt elérhető, tette hozzá Zou. A PBOC 2019 végén indította el az e-

jüan pilotokat Shenzhenben, Suzhouban, Xiong'anban és Chengduban. A sikeres indulást 

követően további kínai városok csatlakoztak a kísérleti programhoz. Zou megjegyezte, hogy a 

digitális valuta pozitív szerepet játszott a fogyasztás előmozdításában, a belföldi kereslet 

fellendítésében és a gazdasági növekedés stabilizálásában. A jegybank tovább bővíti kísérleti 

programjainak körét, erősíti a kísérleti forgatókönyvek felépítését, és fokozza a nemzetközi 

együttműködést – tette hozzá Zou. 

Forrás: China's digital yuan transactions hit 83 bln yuan 

Szabadkereskedelmi megállapodások serkentik a kínai kereskedelmet és 

segítik a fellendülést 

Zhong Nan, China Daily, 2022. július 15. 

Kína az exportorientált vállalatokat szabadkereskedelmi megállapodásokkal kívánja 

ösztönözni és segíteni, miközben versenyképességük erősítése érdekében támogatják az 

innovatív, zöld és magas hozzáadott értékű termékek exportját - közölte a Kínai Kereskedelmi 

Minisztérium. Mivel az ország külkereskedelme az év második félévben ismét 

bizonytalanságokkal nézhet szembe, a kormány arra fogja ösztönözni a feleket, hogy 

csökkentsék az exportőrök vállalati finanszírozási és szállítási költségeit, és gyorsítsák fel az 

exportadó-visszatérítéseket – mondta Shu Jueting, a minisztérium szóvivője. A 

szabadkereskedelmi megállapodások – ilyenek például a Kína–Svájc és a Kína–Szingapúr 

szabadkereskedelmi megállapodások, vagy a még le nem zárt dél-korai, nicaraguai és uruguyai 

megállapodások is – megfelelő kihasználása mellett a kormány nemzetközi kiállításokat is 

szervez, köztük a Kínai Nemzetközi Import Expót és a Kínai Import- és Exportvásárt, annak 

érdekében hogy segítse az exportőröket a tengerentúli terjeszkedésben. Kína 

külkereskedelme éves összevetésben 9,4 százalékkal, 19,8 ezer milliárd jüanra (2,94 ezer 

milliárd dollárra) nőtt az első félévben – közölte a Kínai Általános Vámhatóság. 

Forrás: FTAs will stimulate trade, spur recovery 

  

https://english.news.cn/20220714/d855cec977a7411eab06eb2ddb163cc8/c.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202207/15/WS62d0bcdaa310fd2b29e6c76e.html
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Dél-Ázsia 

Sokak számára fájdalmas lesz a Srí Lanka-i gazdaság szétesése 

Luke Hunt, The Diplomat, 2022. július 12. 

A tiltakozások következtében Srí Lankán lemondott az elnök Gotabaya Rajapaksa és a 

miniszterelnök Ranil Wickremesinghe, ugyanakkor az újonnan megalakuló egységkormány 

hatalmas feladattal néz szembe. Az új kormány első dolga az lesz, hogy számba vegye a 

gazdaságot megbénító és milliókat a szegénységbe taszító adósság költségeit. Az ország teljes 

adóssága 51 milliárd dollár. Srí Lankának 7 milliárd dollárra lenne szüksége ahhoz, hogy 

teljesíteni tudja adósságkötelezettségeit az év hátralévő részében, miközben a 

devizatartalékok összesen 1,7 milliárd dollárt tesznek ki és a központi bank szerint ebből 

mindössze 25 millió dollár "használható". A 60%-ot is elérő infláció, valamint az üzemanyagok 

és gyógyszerek hiánya súlyos probléma, amelyre rövidtávon az IMF segítsége sem nyújt 

megoldást. Egyes vélemények szerint olcsó kőolajat Oroszországból szerezhetett volna a 

kormányzat, de megfelelő fedezet hiányában ez is kivitelezhetetlennek tűnik. 

Forrás: As Sri Lanka’s Economy Unravels, a Crude Awakening 

A Tata és a japán Renesas technológiai együttműködési megállapodást kötött 

Scott Foster, Asia Times, 2021. július 13. 

A Japán és India közötti csúcstechnológiai együttműködés újabb lépést tett előre a Renesas 

Electronics és a Tata Group vállalatai, a Tata Motors és a Tejas Networks közötti „stratégiai 

partnerség” június 29-i bejelentésével. A megállapodás célja az indiai és a globális piacokra 

szánt elektronikai rendszerek innovációjának előmozdítása. A Renesas az autóipari, ipari, 

infrastrukturális, IoT (a dolgok internete) és egyéb alkalmazásokhoz használt félvezető 

termékek egyik legnagyobb japán gyártója. A Tejas Networks száloptikai, vezeték nélküli és 

adathálózati termékeket tervez, gyárt és értékesít távközlési szolgáltatók (mobilszolgáltatók, 

internetszolgáltatók, tenger alatti sávszélesség-szolgáltatók), közüzemi vállalatok (vasút, gáz, 

olaj, energiaátvitel) és kormányzati szervek (beleértve a védelmi ágazatot is) számára több 

mint 75 országban. A Renesas és a TML együttműködik a következő generációs 

autóelektronika fejlesztésében, hogy a járművek vezető teljesítményét és skálázhatóságát 

elősegítse. A Renesas és a Tata Motors egy nem kizárólagos partnerséget is vizsgálni fog az 

olyan új technológiák, mint az ADAS (fejlett vezetőtámogató rendszerek) területén. 

Forrás: Tata and Japan’s Renesas ink tech cooperation deal 

 

  

https://thediplomat.com/2022/07/as-sri-lankas-economy-unravels-a-crude-awakening/
https://thediplomat.com/2022/07/as-sri-lankas-economy-unravels-a-crude-awakening/
https://asiatimes.com/2022/07/tata-and-japans-renesas-ink-tech-cooperation-deal/
https://asiatimes.com/2022/07/tata-and-japans-renesas-ink-tech-cooperation-deal/
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Az IMF reméli, hogy a Srí Lanka-i helyzet megoldása érdekében hamarosan 

folytatódnak a magas szintű megbeszélések 

Colombo Page News Desk, Colombo Page, 2022. június 15. 

A Nemzetközi Valutaalap szerint a Srí Lanka-i válsághelyzet súlyos aggodalomra ad okot, és 

reméli, hogy a jelenlegi helyzet megoldódik, és így a lehető leghamarabb folytatni lehet a 

párbeszédet egy IMF által támogatott programról. Gerry Rice, az IMF kommunikációs 

igazgatója egy csütörtöki online sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Srí Lanka-i helyzet mély 

aggodalomra ad okot, és az IMF szorosan figyelemmel kíséri az ország politikai és társadalmi 

fejleményeit. A tisztviselő szerint az IMF képes folytatni a megbeszéléseket, mivel még mindig 

vannak technikai partnerei a központi bank és a pénzügyminisztérium néhány kulcsfontosságú 

osztályán. Rice elmondta, az IMF-nek nincs semmiféle vészhelyzeti vagy áthidaló 

finanszírozásra szóló terve, és reméli, hogy amint a helyzet némileg stabilizálódik, 

újraindíthatják a tárgyalásokat. Mivel azonban Srí Lanka államadósságát fenntarthatatlannak 

ítélik, az IMF igazgatótanácsának biztosítékokra van szüksége finanszírozás fenntartáa 

érdekében. 

Forrás: IMF hopes for a resolution to situation in Sri Lanka to resume high level discussions 

soon 

A pakisztáni kormány csökkentette az üzemanyagárakat, hogy a fogyasztók is 

érezzék a globális árcsökkenést 

Staff Report, Pakistan Today, 2022. július 14. 

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök csütörtökön 18,50 rúpiával (35,15 forinttal) 

csökkentette a benzin literenkénti árát, hogy a világpiaci árak csökkenését az infláció sújtotta 

fogyasztók is megérezzék. Pakisztánban 13 éve nem látott magas infláció van, amely a múlt 

hónapban elérte a 21,3 százalékot. A nemzethez szólva Sharif elmondta, hogy a kormány a 

hivatalba lépése után megemelte a benzin árát, hogy teljesítse a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 

által meghatározott feltételeket, amelyekről állítása szerint az előző pakisztáni kormány is 

megállapodott. Mivel azonban a nemzetközi piacon csökkentek az árak, a kormány a lakossági 

terhek könnyítése érdekében úgy döntött hogy benzin és a gázolaj literenkénti árát 18,50 

rúpiával, illetve 40,54 rúpiával (77 forinttal) csökkenti. 

Forrás: Government cuts fuel prices to pass on global drop to consumers 

  

http://www.colombopage.com/archive_22B/Jul15_1657855169CH.php
http://www.colombopage.com/archive_22B/Jul15_1657855169CH.php
https://www.pakistantoday.com.pk/2022/07/14/government-cuts-fuel-prices-to-pass-on-global-drop-to-consumers/
https://www.pakistantoday.com.pk/2022/07/14/government-cuts-fuel-prices-to-pass-on-global-drop-to-consumers/
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Délkelet-Ázsia 

Malajziában a Boost vállalat az élelmiszerek 50 százalékát támogatja az 

emelkedő infláció közepette 

Asila Jalil, New Straits Times, 2022. július 14. 

A Axiata vállalatsoporthoz tartozó Boost teljes spektrumú fintech szereplő Délkelet-Ázsiában, 

amely egyesíti a pénzügyi szolgáltatásokat a fizetések, a mikrofinanszírozás, a mikrobiztosítás, 

a határokon átnyúló tartalomszolgáltatások és a kereskedői megoldások területén. A vállalat 

júliusban 50 százalékos támogatást nyújt az élelmiszerekre a megélhetési költségek 

emelkedése miatti fokozott aggodalmak közepette. A támogatás a folyamatban lévő 

#BoostUntukRakyat segélyprogram része, amelynek célja, hogy segítse az állampolgárokat a 

kiadások csökkentésében. Július folyamán a malajziaiak a #BoostUntukRakyat RM10 partneri 

kreditet beválthatják a BoostUP Rewards katalógusban található élelmiszerekre mindössze 

4000 Boost Stars felhasználásával, ami 50%-kal kevesebb, mint az eredetileg szükséges 8000 

Boost Stars. Július folyamán minden felhasználó akár 2000 bónusz Boost Stars-t is szerezhet a 

Boost alkalmazásban a számlafizetési és feltöltési küldetések teljesítésével. 

Forrás: Boost subsidises 50pct of groceries amid rising inflation 

Az ázsiai stratégiai befektetők a szingapúri, osztalékos részvényeket részesítik 

előnyben 

Bloomberg News, Bangkok Post, 2022. július 14. 

A szingapúri és a Fülöp-szigeteki központi bankok által bejelentett meglepő szigorítások azt 

jelzik, hogy Ázsia mostanra teljesen ráébredt a gyorsuló infláció veszélyére, és felzárkózik 

globális társaihoz. A régió elemzői számos olyan stratégiát ajánlanak a befektetőknek, 

amelyekkel reagálhatnak az egyre szigorodó környezetre, beleértve a szingapúri dollár, az 

osztalékos részvények és a thaiföldi baht előnyben részesítését. Ezzel szemben az indonéziai 

és a Fülöp-szigeteki pénzügyi eszközökről általában negatívan nyilatkoznak. A jelenlegi 

környezet legnagyobb nyerte a szingapúri dollár, míg a thai baht, a malajziai ringgit és az 

indonéz rúpia némi ellenállóképességre tehet szert a dollár értékének alakulásával szemben. 

Forrás: Strategists favour Singapore, dividend stocks in hawkish Asia 

  

https://www.nst.com.my/business/2022/07/813506/boost-subsidises-50pct-groceries-amid-rising-inflation
https://www.bangkokpost.com/business/2346253/strategists-favour-singapore-dividend-stocks-in-hawkish-asia
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Az USA és Szingapúr erősebb együttműködésre szólít fel a zöld energia 

délkelet-ázsiai kiaknázása érdekében 

See Yi Ro, The Straits Times, 2022. július 15. 

Ha az országok együttműködnek, jobban kiaknázhatják a Délkelet-Ázsiában rejlő, 

megújulóenergia-potenciált, egyúttal ösztönözhetik a tiszta energiába történő beruházásokat 

és új zöld munkahelyeket is teremthetnek – hangzott el Tan See Leng szingapúri kereskedelmi 

és ipari miniszter, valamint Jennifer Granholm, az Egyesült Államok energiaügyi miniszterének 

részvétele mellett július 14-én a Shangri-La Hotelben az USA és Délkelet-Ázsia közötti tiszta 

energiával kapcsolatos kerekasztal-beszélgetés alkalmával. A felek megerősítették az 

energiabiztonság, a tiszta energiára való áttérés és a regionális energiahálózatok 

összekapcsolhatósága terén az USA és Szingapúr közötti együttműködés fontosságát. Közös 

miniszteri nyilatkozatukban kijelentették, hogy üdvözlik a politikai döntéshozók és a 

magánszektor erőfeszítéseit a megújuló energiaforrások és az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású energiatechnológiák fokozottabb regionális felhasználását. Az olyan régiók, mint 

Délkelet-Ázsia, továbbra is azzal a kihívással szembesülnek, hogy a gazdasági növekedéssel 

együtt növekvő energiaigényt is kezelniük kell. A szingapúri miniszter megjegyezte, hogy a 

Nemzetközi Energiaügynökség becslései szerint 2025-ig a globális gázkereslet várható 

növekedésének fele az ázsiai-csendes-óceáni térségben fog jelentkezni. Azt is elmondta, hogy 

a prognózisok szerint a régióban a gázfelhasználás 2020 és 2030 között 40 százalékkal nőhet. 

Forrás: US and S'pore call for deeper cooperation to tap green energy in South-east Asia 

A vasúti infrastruktúra újjáélesztése a Fülöp-szigeteken 

James Guild, The Diplomat, 2022. július 12. 

Június 9-én az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) max. 4,3 milliárd dollárt elérő kölcsönt hagyott 

jóvá a fülöp-szigeteki észak-déli ingázóvasút-projekt déli szakaszára. A vasútvonal három 

szakaszban épül, és összesen 147 kilométer hosszú lesz. Északon, a Clark nemzetközi repülőtér 

közelében kezdődik, majd Manila városi magján keresztül halad déli irányba, mielőtt a déli 

végállomásáig, Calambába érne. Korábban 2019-ben az ADB 2,75 milliárd dolláros hitelt 

hagyott jóvá a jelenleg építés alatt álló északi szakaszra. Csak az északi és a déli szakasz teljes 

költsége 14,2 milliárd dollár lesz, amelynek mintegy felét az ADB hitelből fedezik és további 

3,68 milliárd dollárt pedig a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (JICA) vállal. A JICA 

külön finanszírozza a középső szakasz építését, amely Tutubant köti össze Mololosszal. A 

projekt nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy az ADB szerint a bank „eddigi legnagyobb 

infrastrukturális finanszírozását jelenti az ázsiai és csendes-óceáni térségben”. 

Forrás: The Revival of Rail Infrastructure in the Philippines 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/us-and-spore-call-for-deeper-cooperation-to-tap-green-energy-in-south-east-asia
https://thediplomat.com/2022/07/the-revival-of-rail-infrastructure-in-the-philippines/
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az üzbég AKFA Group megduplázta exportját 

UzDaily, 2022. július 8. 

Eddig 2022-ben az AKFA Group 110 millió dollár értékben exportált termékeket, ami kétszer 

annyi, mint 2021 (55 millió dollár). Ennek oka a globális építőipari piac növekedése és a 

világgazdaság fellendülése volt. Ez erős kereslethez vezetett az építőanyagok, az ipari 

alkatrészek és a szállítási szektor termékei iránt, ennek köszönhetően pedig a vállalat számára 

új piacok nyíltak meg. Az üzbég vállalat ma az egyik legnagyobb gyártó és exportőr Ázsiában 

az extrudált alumínium és műanyag, valamint a fröccsöntéses műanyaggyártás területén. Az 

AKFA jelenleg a világ 22 országába exportálja termékeit. A cég olyan vállalatokat is ellát 

termékeivel, mint a Citroen, a Fiat vagy a Gardens. Az üzbég vállalat az alumínium és műanyag 

profilok mellett nyílászáró kiegészítőket, radiátorokat is exportál. 2022-ben az a taskenti 

székhelyű vállalat több szerződést is aláírt amerikai, németországi, olaszországi, francia, finn és 

lengyelországi vállalatokkal, mely lehetővé tette számára, hogy megerősítse pozícióját 

nemcsak az ázsiai, hanem az európai piacokon is. 

Forrás: Компания AKFA экспортирует продукцию на сумму $110 млн. 

Európai Uniós befektetés Tádzsikisztánban 

Central Asia News, 2022. július 8. 

Az Európai Unió azt tervezi, hogy a tádzsikisztáni Rogun-gát és vízerőmű vezető beruházója 

lesz. Ennek a lépésnek az a célja, hogy segítsen a közép-ázsiai ország más országok 

energiaforrásaitól való függetlenedését. Az Európai Beruházási Bank képviselője szerint az 

Európai Bizottság azzal a kéréssel fordult a pénzintézethez, hogy legyen a Rogun-gát és 

vízerőmű legnagyobb befektetője és hagyja jóvá az ehhez szükséges mintegy 8 milliárd dollárt. 

Ezzel kapcsolatban Daler Juma, tádzsik energiaügyi és vízügyi miniszter elmondta, hogy 

szerinte a vízerőmű költsége várhatóan körülbelül 10 milliárd dollár lesz. A projekt kivitelezője 

az olasz Webuild építőipari cég, a kivitelezés szakmai tanácsadója pedig egy magyar cég lesz. 

Forrás: ЕС инвестирует в строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/70201
https://centralasia.news/16116-es-investiruet-v-stroitelstvo-rogunskoj-gjes-v-tadzhikistane.html
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Orosz-iráni együttműködés bankszektorban 

Eurasia Daily, 2022. július 8. 

Mohammed Reza Ibrahimi, az iráni parlament gazdasági bizottságának elnöke bejelentette, 

hogy Oroszország és Irán kiterjeszti együttműködését a bankszektorban. Ibrahimi elmondása 

szerint ennek az alapja a Teherán és Moszkva közötti kereskedelemi forgalom nagymértékű 

növekedése. Az iráni parlament gazdasági bizottságának elnöke kiemelte az Oroszország és Irán 

közötti kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok fejlesztésének és elmélyítésének fontosságát, 

hozzátéve, hogy a kétoldalú gazdasági tevékenység egyik legfontosabb alapja a két ország 

bankszektorának szoros együttműködése kell, hogy legyen. Emellett kifejezte országa 

készségét az Oroszországba irányuló export növelésére. Oroszország és Irán közötti 

együttműködés szorosabbá válásával kapcsolatban Kazem Jalali, Irán oroszországi nagykövete 

több közös orosz-iráni gazdasági projekt elindításáról is beszámolt, amelyek célja a Moszkva és 

Teherán közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok megerősítése. 

Forrás: Россия и Иран расширят сотрудничество в валютной и банковской сферах 

Új türkmén külpolitikai koncepció 

Turkmenportal, 2022. július 9. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök a héten jóváhagyta Türkmenisztán 2022-2028 közötti 

külpolitikai koncepcióját. Rasid Meredov türkmén miniszterelnök helyettes szerint az új 

külpolitikai koncepció a globális béke és biztonság biztosítását, Türkmenisztán állandó 

semlegességének jogi megvalósítását, a türkmén külgazdasági kapcsolatok bővítését és 

stabilizálását célozza meg. Meredov kihangsúlyozta, hogy az új türkmén külpolitikai 

elképzelések Türkmenisztán számára lehetővé teszik, hogy aktívabb részvételt tudjon vállalni a 

gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi intézmények nemzetközi munkájában. A dokumentum jól 

tükrözi Türkmenisztán fejlesztési projektjeinek fontosságát és felvázolja a területekkel 

kapcsolatos várható feladatokat. Emellett a koncepció konkrétan megfogalmazza azokat a 

lépéseket, melyek a közép-ázsiai ország számára a regionális együttműködés kiépítéséhez 

szükségesek. 

Forrás: В Туркменистане утверждена Концепция внешнеполитического курса на 2022-

2028 годы 

  

https://eadaily.com/ru/news/2022/07/08/rossiya-i-iran-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-valyutnoy-i-bankovskoy-sferah
https://turkmenportal.com/blog/49278/v-turkmenistane-utverzhdena-koncepciya-vneshnepoliticheskogo-kursa-na-20222028-gody
https://turkmenportal.com/blog/49278/v-turkmenistane-utverzhdena-koncepciya-vneshnepoliticheskogo-kursa-na-20222028-gody
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Türkmenisztán külkereskedelmi forgalma 40%-kal nőtt 

Business Turkmenistan, 2022. július 9. 

A türkmén gazdasági, banki és nemzetközi pénzügyi szervezetekért felelős miniszteri kabinet 

havi sajtótájékoztatóján Muhammetguly Muhammedov, kabinet alelnöke bejelentette, hogy 

Türkmenisztán külkereskedelmi forgalma 2022 első hat hónapjában az előző év azonos 

időszakához képest 40%-kal nőtt. Muhammedov Türkmenisztán idei évi január-júniusi 

időszakára vonatkozó makrogazdasági adatairól elmondta, hogy a közép-ázsiai ország 

termelési volumene előző évhez viszonyítva 11,5%-kal nőtt. Ezen kívül a miniszteri kabinet 

alelnöke hozzátette, hogy a türkmén kiskereskedelmi forgalom 10,4%-kal bővült és az elmúlt 

hat hónapban az ország GDP-növekedése elérte a 6%-ot az előző év azonos időszakhoz képest. 

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy Muhammetguly Muhammedovot, a türkmén elnök 

Berdimuhamedov felmentette posztjáról. Utódja a Türkmén Állami Gazdasági és 

Menedzsment Intézet korábbi rektora, Hodzhamyrat Geldimyradov lett. 

Forrás: Внешнеторговый оборот Туркменистана вырос на 40% 

Azerbajdzsán növelte az Európába irányuló földgáz szállítást 

Day.Az, 2022. július 10. 

Azerbajdzsán 2022 első negyedévében a Transzadriai gázvezetéken (TAP) keresztül az európai 

országoknak szállított földgáz értéke meghaladta a 2,1 milliárd eurót, áll az Európai Bizottság 

(EB) negyedéves jelentésében. A dokumentum megjegyzi, hogy 2022 első hónapjaiban az EU 

összesen mintegy 78 milliárd eurót költött gázimportra. Ebből 26,5 milliárd eurót Oroszország, 

19,2 milliárd eurót Norvégia, 5,4 milliárd eurót Észak-Afrika (Algéria és Líbia), 2,1 milliárd eurót 

Azerbajdzsán irányába fizetett ki. A jelentés megjegyzi, hogy az Azerbajdzsánból származó 

földgázmennyiség jelentősen növekedett 2022 első negyedévében. Azerbajdzsán 2021-ben 

összesen 8,2 milliárd köbméter gázt exportált Európába, 2022 első negyedévében pedig már 

2,6 milliárd köbmétert. Az előrejelzések szerint 2022-ben az Európába irányuló azerbajdzsáni 

gázexport meghaladja a 10 milliárd köbmétert. A TAP gázvezetéket évente 10 milliárd 

köbméter földgáz szállítására tervezték, ám a gázvezeték áteresztőképessége lehetővé teszi 

kapacitásának megduplázását, az évi akár 20 milliárd köbmétert földgáz exportálását is, 

melyhez a bakui kormány elkezdte a szükséges előkészületeket.  

Forrás: Азербайджан поставил в ЕС газ на 2,1 млрд евро 

  

https://business.com.tm/ru/post/8861/vneshnetorgovyi-oborot-turkmenistana-vyros-na-40
https://news.day.az/economy/1477862.html
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Az azeri földgáz eléri Kelet-Európát 

Leila Tariverdieva, Day.Az, 2022. július 10. 

Az üzembe helyezett Görögország-Bulgária rendszerösszekötő csővezeték óriási lehetőség 

Azerbajdzsán számára, mondta Ilham Shaban, az Azerbajdzsáni Olajkutató Központ (CNIA) 

vezetője. Gondolatát folytatva a szakértő megjegyezte, hogy Bulgária már most azeri földgáz 

vásárlásának növeléséről tárgyal. Ami Azerbajdzsánt illeti, a szakértő szerint a 

rendszerösszekötő megnyitása nagyon fontos és rendkívül pozitív esemény a kaukázusi ország 

számára. A most megépült rendszerösszekötőn keresztül Azerbajdzsán, ezentúl ha szükséges 

tovább tudja növelni a kelet és dél európai országokba irányuló földgáz szállítását 

Magyarország, Ausztria vagy Olaszország irányába. Shaban hangsúlyozta, hogy Azerbajdzsán a 

Baku-Tbiliszi-Ceyhan és a Baku-Tbiliszi-Erzrum Déli Gázfolyosó vezetékek építésének 

tapasztalatát felhasználva segíthet az európai energiaválság megoldásában. A szakértő 

hozzátette, hogy a jövőben a tervek szerint Görögországon és Bulgárián keresztül azeri földgázt 

szállítanak Szerbiába, Észak-Macedóniába, Romániába és Magyarországra. 

Forrás: Теперь азербайджанский газ может дойти и до Австрии 

Új megállapodás a Világbank és Azerbajdzsán között 

Kaspij, 2022. július 11. 

A Világbank új keretdokumentumot dolgoz ki az Azerbajdzsánnal való együttműködéshez, 

jelentette be Sarah Michael, a Világbank azerbajdzsáni regionális vezetője. Elmondása szerint 

a nemzetközi pénzügyintézmény és a kaukázusi ország között ez a dokumentum határozza meg 

a következő öt év kiemelt együttműködési területeit. Sarah Michael hangsúlyozta, a Világbank 

számára is az azerbajdzsáni kormány által meghatározott prioritások között szerepel a „zöld” 

növekedés, a gazdasági fejlődés új modelljei, a magánszektor bővítése és a környezetvédelem. 

A Világbank regionális vezetőjének szavai szerint a most formálódó keretdokumentum egy 

olyan stratégia kidolgozásának a kezdete, amely a kaukázusi ország fejlődése érdekében segít 

meghatározni, hogy a befektetéseket a gazdaság mely részeire kell összpontosítani. 

Forrás: ВБ разрабатывает новый рамочный документ партнерства с Азербайджаном 

  

https://news.day.az/economy/1477618.html
https://www.kaspiy.az/vb-razrabatyvaet-novyj-ramochnyj-dokument-partnerstva-s-azerbajdzhanom
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Kazahsztán a TOP-25-ben a digitális valuta bevezetése területén 

Kazinform, 2022. július 11. 

2021-ben a Kazah Köztársaság Nemzeti Bankja megkezdte a Digital Tenge kísérleti projekt 

megvalósítását, így mára Kazahsztán bekerült a TOP-25 országok közé a digitális valuta 

bevezetésében elért előrehaladás tekintetében. A kazah kísérleti projekt a digitális tenge 

koncepció életképességét volt hivatott tesztelni. A digitális tenge bevezetését elsődlegesen  a 

pénzügyi integráció javításának lehetősége motiválta. Időközben kiderült, hogy a digitális 

tenge bevezetése pozitív hatással volt a kazah innovációs szféra fejlődésére és növelte 

Kazahsztán pénzügyi szektorának versenyképességét a globális piacon. A kazah kormány 

folyamatosan kihangsúlyozza, hogy a digitális tenge nem a készpénzt akarja helyettesíteni, 

hanem a kézpénzzel párhuzamosan kerül felhasználásra. Az Atlantic Council szerint a világon 

10 ország már teljesen bevezette a digitális valutát. Az amerikai elemzőcsoport szerint további 

15 ország, köztük Kazahsztán is, kísérleti módban tanulmányozza a digitális tenge teljeskörű 

bevezetését. 2022. július 1-jén a Kazah Köztársaság Nemzeti Bankja és a Kazah Köztársaság 

Nemzeti Bankjának Fizetési és Pénzügyi Technológiák Fejlesztési Központja „Döntéshozatali 

modell a digitális tenge bevezetéséhez” címen jelentést tett közzé. A modellre építő tanulmány 

eredményei alapján 2022 végéig végleges döntés születik a jegybank digitális valutájának 

kazahsztáni bevezetéséről. 

Forrás: Казахстан вошел в ТОП-25 стран по прогрессу внедрения цифровой валюты 

Üzbég közeledés az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz 

Central Asia, 2022. július 13. 

Taskentben Savkat Mirzijojev Üzbegisztán elnöke és Mihail Mjasznikovics, az Eurázsiai 

Gazdasági Bizottság (EGK) igazgatótanácsának elnöke az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) 

keretein belüli együttműködésről folytatott tárgyalásokat. A tárgyaláson az üzbég elnök, mint 

az Eurázsiai Gazdasági Unióban megfigyelő országként jelenlévő ország képviselője felhívta a 

figyelmet Üzbegisztán és az EGK struktúrái közötti jól bevált rendszerszintű interakcióra. A 

megbeszélésen megvitatták a produktív partnerségek kialakítását az ipar, a kereskedelem, a 

közlekedés a logisztika, valamint a turizmus és a migráció területén. Megállapításra került, 

hogy az Üzbegisztán és az EAEU-országok közötti kölcsönös kereskedelem és befektetés 

mutatói érezhetően növekednek. A taskenti megbeszélés végén a résztvevők közös 

memorandumban egy 2023-ig szóló cselekvési terv végrehajtásáról is döntöttek. 

Forrás: Мирзиёев и Мясникович обсудили сотрудничество в рамках ЕЭК 

  

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-voshel-v-top-25-stran-po-progressu-vnedreniya-cifrovoy-valyuty_a3953200
https://centralasia.news/16170-mirzieev-i-mjasnikovich-obsudili-sotrudnichestvo-v-ramkah-ejek.html
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Erősödő üzbég-türkmén gazdasági és diplomáciai kapcsolatok 

UzDaily, 2022. július 14. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök tavaszi hivatalba lépése óta most először tett 

látogatást Üzbegisztánban. A türkmén elnök látogatásának célja a Türkmenisztán és 

Üzbegisztán közötti gazdasági és diplomáciai kapcsolatok megújítása volt. Taskenti látogatása 

során Berdimuhamedov elnököt maga Shavkat Mirzijojev fogadta a taskenti Kuksaroi 

rezidencián, ahol a két államfő közötti tárgyalásra is sor került. A tárgyalásokat követően több 

olyan kétoldalú egyezmény aláírására került sor, amely meghatározza a két ország közötti 

hosszú távú feladatokat és hozzájárul a két állam közötti stratégiai partnerség kiépítéséhez. Az 

aláírt dokumentumok között olyan jövőbeli együttműködések szerepelnek, mint a két ország 

közötti közlekedési és tranzit együttműködésről és fejlesztésről szóló megállapodás. Amudarja 

vízkészleteinek kezeléséről, védelméről és ésszerű felhasználásával kapcsolatos megállapodás, 

a kereskedelmi, gazdasági és ipari együttműködés fejlesztési programról szóló 2022-2025 

között megállapodás, valamint a két ország külügyminisztériuma között 2024 végéig szóló 

együttműködési egyezmény. Ezek mellett több dokumentum aláírásra is sor került, amely a két 

ország közötti vámügyintézés egyszerűsítésével és az ifjúságpolitikával kapcsolatosak. 

Forrás: Подписанные документы послужат дальнейшему укреплению узбекско-

туркменского многопланового сотрудничества 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/70312
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70312


 
 

 
 

18 

Impresszum 

Szerzők: 

Horváth Levente 

Moldicz Csaba 

Klemensits Péter 

Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 

Zoltai Alexandra 

Szerkesztő: 

Horváth Levente 

A kiadó elérhetősége: 
Eurázsia Központ 

1117 Budapest, Infopark sétány 1i 
eurasiacenter@uni-neumann.hu 

https://eurasiacenter.hu/ 
A kiadásért felelős személy: Dr. Horváth Levente, igazgató 

 
 
 
 

EURÁZSIA KÖZPONT 
Budapest 2022. 

 

 

 

© Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem 

ISSN 2939-5720 

https://eurasiacenter.hu/

