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Borotvaélen: az egyensúlyozó indonéz diplomácia 

2022-ben Indonézia tölti be a G20 elnökségét, ennek megfelelően az ország a korábbinál 
nagyobb diplomáciai aktivitást mutat, annak ellenére, hogy Joko Widodo (Jokowi) elnök 
számára továbbra is a belpolitika élvez prioritást. Indonézia – más délkelet-ázsiai országokhoz 
hasonlóan – azonban óvatos egyensúlyozásra kényszerül a térségben fokozottan jelenlévő 
nagyhatalmak, Kína és az Egyesült Államok között, főleg, hogy utóbbiak mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a régióban megerősítsék pozíciójukat és megszerezzék az érintett 
országok támogatását. 

Indonézia 2022 áprilisában komoly figyelmet kapott a nemzetközi sajtó részéről amiatt, hogy 
a novemberben Bali szigetén megrendezésre kerülő G20-as csúcsértekezletre Volodimir 
Zelenszkij ukrán elnök mellett meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt is, noha a nyugati 
vezetők ebben az esetben távolmaradással fenyegettek. Korábban Indonézia ugyan elítélte az 
Ukrajna elleni támadást, viszont nem volt hajlandó Oroszországot agresszornak nevezni, ami 
szintén nem nyerte el az USA tetszését. Indonéziát elsősorban az orosz-ukrán háború 
világgazdaságra gyakorolt hatásai aggasztják, hiszen a nyersanyagok árának megemelkedése, 
majd pedig az infláció elszabadulása komoly problémákat okozott az ASEAN országokban is. 
(Indonézia ebből a szempontból még szerencsésnek tekinthető, hiszen az orosz-ukrán háború 
gazdasági hatásai viszonylag kevésbé érintették. Ennek ellenére az ukrán búza hiánya 
hozzájárult az infláció megemelkedéséhez, de az elsődleges hatások az energiaárának 
emelkedése, illetve a rupiah gyengébb árfolyama miatt jelentkezett.) 2022 júniusában Jokowi 
elnök személyesen utazott el Kijevbe és Moszkvába, hogy megpróbálja tűzszünetre rávenni a 
feleket és véget vetni a háborúnak, de kísérlete végül nem vezetett eredményre. 

Az Egyesült Államokat persze Oroszország mellett Délkelet-Ázsiában sokkal jobban aggasztja 
Kína térnyerése, ezért a Biden kormányzat igyekezett arról biztosítani az ASEAN országokat, 
hogy az amerikai külpolitikában továbbra is fontos szerepet kap a régió és a kapcsolatok 
megerősítése a cél. Erre megfelelő lehetőséget biztosított a májusban Washingtonban 
megrendezett USA-ASEAN csúcsértekezlet, ahol a retorikán túl az USA 150 millió dollárt 
ajánlott fel a tengeri biztonság, a digitális gazdaság és a környezetvédelem finanszírozására.  

Jokowi elnök tervezett kelet-ázsiai körútja előtt nem volt véletlen, hogy az USA Vezérkari 
Főnökök Egyesített Bizottságának vezetője Mark Milley tábornok éppen most július 24-én 
látogatást tett az országban, miközben ezt megelőzően 2008-ban járt utoljára Vezérkari 
Főnökök Egyesített Bizottságának vezetője Indonéziában. Milley az indo-csendes-óceáni 
védelmi vezetők konferenciájára tartott Sydneybe, de előtte még Jakartában találkozott 
indonéz partnereivel. A tábornok hangsúlyozta, hogy „a kínai hadsereg a levegőben és a 
tengeren jelentősen és érezhetően agresszívebbé vált ebben a térségben.” Indonézia pedig 
stratégiai szempontból kulcsfontosságú a régió számára, és már régóta az USA egyik 
legfontosabb partnere. Milley arra is kitért, hogy Amerika szeretne együtt dolgozni az indonéz 
fegyveres erőkkel az interoperabilitás fejlesztésén és hadseregek közös modernizálásán, 
hiszen a cél, hogy „meg tudjanak felelni bármilyen kihívásnak, amelyet Kína jelent".  Az 
Indonéz Nemzetvédelmi Erők parancsnoka Andika Perkasa tábornok is elismerte, hogy a dél-
kínai tenger térségében Kína az utóbbi időben egyre nyersebb, magabiztosabb magatartást 
tanúsít. Nyilvánvaló, hogy az indonéz haderő számára sokat jelent, hogy az év elején az 
Egyesült Államok jóváhagyta a 20 milliárd dollár értékű vadászrepülőgép eladást, tavaly 
decemberben pedig megállapodást írt alá a két nemzet a közös hadgyakorlatok fokozásáról. 

https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/05/09/inviting-putin-is-no-joke.html
https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2022-24-russias-invasion-of-ukraine-southeast-asian-responses-and-why-the-conflict-matters-to-the-region-by-ian-storey-and-william-choong/
https://eurasiacenter.hu/2022/06/01/eurazsia-kozpont-elemzesek-2022-14-az-indonez-gazdasag-a-covid-19-utan-folytatodo-fellendules-a-geopolitikai-feszultsegek-arnyekaban/
https://eurasiacenter.hu/2022/06/01/eurazsia-kozpont-elemzesek-2022-14-az-indonez-gazdasag-a-covid-19-utan-folytatodo-fellendules-a-geopolitikai-feszultsegek-arnyekaban/
https://theconversation.com/jokowis-visits-to-russia-and-ukraine-are-more-about-domestic-gains-than-the-global-interest-186217
https://www.nbr.org/publication/the-2022-u-s-asean-summit-a-new-era-in-relations/
https://news.defence.gov.au/media/media-releases/2022-chiefs-defense-conference-concludes
https://news.defence.gov.au/media/media-releases/2022-chiefs-defense-conference-concludes
https://www.abc.net.au/news/2022-07-25/us-indonesia-partnership-china-aggression/101266264
https://www.politico.com/news/2022/07/24/milley-china-danger-indonesia-00047578
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Az indonéz tábornok a 2024-es elnökválasztás egyik potenciális jelöltje, így belpolitikai 
értelemben is jelentőséggel bír, az országa biztonsága iránti elkötelezettsége. 

Az amerikai tábornok látogatásával egyidőben Jokowi elnököt Pekingben fogadta Xi Jinping 
kínai elnök és Li Keqiang miniszterelnök. A tárgyalások legfőbb témája a gazdasági 
együttműködés fokozása volt, de a látogatás egyben méltó ellensúlyát is képezte Milley és 
Andika tábornokok egyeztetésének. A kínai vezetők támogatták Indonézia 2023-as ASEAN 
elnökségét, fontos stratégiai partnernek minősítve az országot, miközben Kína kötelezettséget 
vállalt arra, hogy további egymillió tonna nyers pálmaolajat importál Indonéziából. A két 
vezető a BRI részét képező Jakarta-Bandung gyorsvasút befejezésére is kötelezettséget 
vállaltak. A G20-as csúcsértekezletre Jokowi Xi Jinping elnököt is meghívta, akinek a személyes 
részvétele egyelőre még nem eldöntött. Politikai értelemben Jokowi kínai útja összességében 
mindenképpen eredményesnek nevezhető. 

Jokowi ezt követően Japánban folytatta körútját, ahol Fumio Kishida japán miniszterelnök 
fogadta őt. Az indonéz államfő bejelentette, hogy országa feloldotta a 2011-es fukusimai 
nukleáris válság nyomán bevezetett, a japán élelmiszerek behozatalára vonatkozó 
korlátozásokat. Kishida szerint megerősítették a szabad és nyitott Indo-csendes-óceáni térség 
megvalósítására irányuló együttműködést, miközben Japán ígéretet tett arra, hogy hozzájárul 
a térség biztonságának további megerősítéséhez, illetve megállapodtak arról is, hogy 
augusztusban egy közös több nemzetet is magába foglaló hadgyakorlaton fog részt venni a két 
ország. (A 2022-es Garuda Shield hadgyakorlaton az USA, Indonézia, Szingapúr, Ausztrália és 
Japán fog részt venni.) Japán 313 millió dollárt is felajánlott infrastrukturális fejlesztésekre és 
katasztrófavédelemre. A Mitsubishi vállalat mintegy 667 millió dollárt ígért arra, hogy 2022 és 
2025 között hibrid elektromos járműveket és akkumulátorokat gyárt Indonéziában, míg a 
Toyota a következő öt évben 1,8 milliárd dollárt fektetne be az elektromos járművek 
gyártásába.  

Szöulban Jokowi találkozott Yoon Suk-yeol dél-koreai elnökkel, akivel olyan fontos biztonsági 
kérdéseket is megvitattak, mint Észak-Korea fegyverkezése, ennek hatása a térség 
stabilitására, de a hangsúly itt is a gazdasági partnerségen volt. Dél-Korea beleegyezett, hogy 
támogatja az ország új fővárosának (Nusantara) fejlesztését összesen 6,37 milliárd dollár 
befektetéssel, ami 58 ezer új munkahely teremtését is eredményezné. Viszonzásképpen 
Jokowi garantálta a dél-koreai vállalatok vezetői számára, hogy a beruházási problémákat 
azonnal megoldják, ha akadályokba ütköznének indonéziai beruházásaik során. 

Az indonéz elnök kelet-ázsiai körútja sikeresnek minősíthető, hiszen 13 milliárd dollár 
értékben sikerült üzleti megállapodásokat megkötnie partnereivel, ráadásul a novemberi G20-
as csúcsértekezlet sikerét is sikerült megalapoznia azáltal, hogy Japán és Dél-Korea vezetői 
vállalták a részvételt az eseményen. Emellett Jokowi útja során a bonyolult stratégiai-katonai 
megfontolásokat figyelembe véve a partnerek szerteágazó biztonsági érdekeit is sikerült 
összeegyeztetni Indonézia céljaival, ami szintén nyereségnek tekintendő. 

A délkelet-ázsiai régióban az USA és Kína rivalizálása tovább folytatódik, ennek következtében 
az érintett államoknak külpolitikájuk formálása során erre fokozott figyelmet kell fordítaniuk. 
Indonézia, mint a G20 elnöke 2022-ben a korábbiaknál aktívabb diplomáciát folytat, amelyet 
nagyrészt belpolitikai főleg gazdasági érdek motivál. Jokowi elnök kelet-ázsiai körútja jól 
bizonyította, hogy a gazdasági eredmények érdekében Indonéziának egyszerre kell 
megpróbálnia megfelelni az USA és szövetségesei, valamint Kína elvárásainak – ami a 
világrendről alkotott ellentétes felfogások miatt korántsem egyszerű – ezt csak tovább 

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3186944/what-did-indonesias-jokowi-hope-achieve-his-whirlwind-china
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-xi-hold-talks-with-indonesias-jokowi-rare-visit-2022-07-26/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-xi-hold-talks-with-indonesias-jokowi-rare-visit-2022-07-26/
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/07/27/national/kishida-joko-widodo-meeting/
https://en.antaranews.com/news/241805/south-korea-to-invest-us6-billion-in-ikn-development-jokowi
https://en.antaranews.com/news/241673/jokowi-ensures-south-koreas-ceos-to-face-no-investment-problems
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/07/28/jokowi-wraps-up-successful-east-asian-tour-in-seoul.html
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/07/28/jokowi-wraps-up-successful-east-asian-tour-in-seoul.html
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bonyolítja, hogy Indonézia gazdasági és biztonsági érdekei sem mindig vágnak egybe, ezért 
Jakarta külpolitikájának formálása a vezetés részéről fokozott geopolitikai éberséget és 
körültekintést kíván. 

Az elemzést készítette: Klemensits Péter 
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Kelet-Ázsia 

Az RCEP megkönnyíti az ASEAN országokból érkező termékek kínai piacra 

jutását 

Xinhua, 2022. július 27. 

A Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség (RCEP) év eleji életbelépése óta a thai duriantól, a 

vietnami kávén át az ASEAN-országokból származó mezőgazdasági termékek, használati cikkek 

és ipari termékek egyre szélesebb választéka jut könnyebben a kínai piacra. Az idei év első 

felében Kína külkereskedelme folyamatosan nőtt, az import és az export összértéke elérte a 

19,8 ezer milliárd jüant (2,93 ezer milliárd amerikai dollár), ami 9,4%-os növekedést jelent éves 

szinten. A hivatalos adatok szerint ebben az időszakban Kína ASEAN országokkal folytatott 

kereskedelme elérte a 2,95 ezer milliárd jüant, ami 10,6%-os növekedést jelent. 

Forrás: RCEP facilitates ASEAN products' access to Chinese market 

Kína zöld energia kampánya 

Liu Zhihua, China Daily, 2022. július 28. 

Zhang Jianhua, a Kínai Nemzeti Energiaügyi Hivatal vezetője egy pekingi sajtótájékoztatón 

elmondta, hogy a nem fosszilis energia az ország teljes energiafogyasztásának 16,6%-át tette 

ki tavaly, ami 0,7%-os növekedést jelent, és ez az arány az előrejelzések szerint évente 1%-kal 

fog növekedni átlagosan 2030-ig. Elmondta, hogy Kína a tavalyi globális energiaválság ellenére 

továbbra is intenzíven vesz részt a nem fosszilis energia területén végzett fejlesztésekben,. A 

hivatal adatai szerint Kína megújulóenergia-kapacitása 50 millió kilowattal nőtt az idei év első 

felében, és 2021 októberében meghaladta az 1 milliárd kilowattot. Idén hat további 

atomerőművi blokk építését engedélyezte az ország, így az előrejelzéseink szerint 2025-re Kína 

teljes energiafogyasztásának 18%-át a megújuló energia fogja kitenni mondta Zhang. 2022 

júniusáig Kína 3,92 millió töltőállomást épített ki elektromos járművek számára, és világelső 

ebben az infrastruktúrában.  

Forrás: Green energy campaign gathers momentum 

  

https://english.news.cn/20220727/469dcd0e6dff43f59d6898a9ad6467da/c.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202207/28/WS62e1e0d2a310fd2b29e6ed21.html
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Japán a világ élén áll az új Covid-19 fertőzések számával 

Japan Today, 2022. július 28. 

Az Egészségügyi Világszervezet közleménye szerint, július harmadik hetében Japánban volt a 

világon a legtöbb új koronavírus-fertőzött, ami több mint 969 000 fertőzöttet jelent. Ezt 

követte az Egyesült Államok 860 000 új esettel, Németország pedig körülbelül 570 000 új 

fertőzöttet regisztrált – közölte a WHO. Japánból rekordszámú napi megbetegedéseket 

jeleznek, miközben a Covid-19 világjárvány hetedik hullámával küzdenek. A héten több mint 

6,6 millió új esetet regisztráltak világszerte, ami körülbelül 300 ezerrel több, mint az előző 

hétben. Az újonnan bejelentett halálesetek száma meghaladta a 12 600-at, a legmagasabb 

számot az Egyesült Államokban regisztrálták, körülbelül 2 600-at, Japán 272 halálos áldozatot 

áldozatról számolt be. 

Forrás: Japan tops global new COVID cases in week to Sunday: WHO 

Fumio Kishida a Közel-Keletre készül 

Japan Today, 2022. július 28. 

Fumio Kishida japán miniszterelnök augusztus végén Szaúd-Arábiába, az Egyesült Arab 

Emírségekbe és Katarba készül látogatni, hogy enyhítse az orosz-ukrán háború miatti 

energiaválságot. A háború miatt az energia- és nyersanyagárak megugrottak és ellátási 

problémák merültek fel, ami globális inflációs hullámhoz vezetett. Ez alól az erőforrásokban 

amúgy is szűkölködő Japán sem kivétel, így a Kishida kormány kénytelen volt lépéseket tenni 

annak érdekében, hogy enyhítse a japán háztartások magasabb energiaárak okozta 

nehézségeit, így pl. a kormány a kiskereskedelmi árakat csökkentendő támogatást nyújtott az 

olaj-nagykereskedőknek. A látogatásra azért van szükség, mert a háború gazdasági 

következményei világszerte egyre inkább érezhetőek, és az aggodalmak nőttek az 

Oroszországból érkező cseppfolyósított földgáz szállításával kapcsolatban. Japán 

nagymértékben ki van szolgáltatva az importnak, nyersolajának 90%-át a Közel-Keletről szerzi 

be. Kishida láthatóan arra törekszik, hogy megtalálja a stabil energiaellátás biztosításának 

módját a tervezett látogatás során, bár a kilátások bizonytalannak tűnnek. 

Forrás: Kishida eyes trip to Middle East in late August 

  

https://japantoday.com/category/national/update1-japan-tops-global-new-covid-cases-in-week-to-sunday-who
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-kishida-eyes-trip-to-middle-east-in-late-aug.
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Megnyílt a forgalom előtt a BRI keretei között épített Peljesac híd 

Horvátországban 

Xinhua, 2021. július 28. 

A Belt and Road Initiative (BRI) kulcsfontosságú projektjeként a megépült híd új mérföldkőnek 

számít, amely javítja a Kína-Horvátország és Kína-Európa kapcsolatok és a közös 

együttműködés kilátásait. Horvátország kulcsfontosságú infrastrukturális projektjeként a 

Peljesac-híd köti össze a horvát szárazföldet a legdélebbi Dubrovnik-Neretva megyéhez 

tartozó Peljesac-félszigettel, megkerülve a Bosznia-Hercegovinához tartozó területet. A 

projektet Kína, Horvátország és az Európai Unió (EU) közötti háromoldalú együttműködés 

modelljének is tekintik. A China Road and Bridge Corporation (CRBC) által vezetett konzorcium 

által épített híd a Kína-Európa együttműködés példájaként is szolgálhat. A CRBC három év alatt 

építette meg hidat. A kivitelezés során a CRBC 18 tervezési tanácsadó céggel, 45 uniós 

építőipari céggel, valamint 112 globális berendezés- és anyagszállítóval, környezetvédelmi és 

egyéb szakmai cégekkel működött együtt. 

Forrás: BRI helps Croatia realize centuries-old dream as Peljesac Bridge opens to traffic 

India népessége lassan lehagyja Kínáét 

Liu Zongyi, Guancha, 2022. július 27. 

Az ENSZ nemrégiben kiadta a World Population Prospects 2022 jelentését. A jelentés 

előrejelzése szerint India lakossága idén eléri az 1,412 milliárd főt, míg Kínáé az 1,426 

milliárdot, India népessége pedig várhatóan jövőre, 2023-ban meghaladja majd Kína 

népességét. India 1972-es 2,3%-os népességnövekedési üteme mára 1% alá esett, és az egy 

indiai nőre jutó születések várható száma az 1972-es 5,4-ről 2-re csökkent. India népessége az 

eredetileg vártnál mégis gyorsabban haladja meg Kínáét, de nem azért, mert a vártnál több 

születés történt Indiában, hanem azért, mert Kína népességének születési, illetve  természetes 

növekedési rátája rohamosan csökken. A 2021-es Kína Statisztikai Évkönyv feltárta, hogy Kína 

népességének születési rátája 2020-ban 8,52 volt, ekkor esett először 10% alá, és a 

természetes népességnövekedés ugyanebben az időszakban mindössze 1,45% volt. A 2020-as 

népességfelmérés azt mutatja, hogy a teljes termékenységi ráta a szárazföldi Kínában 

mindössze 1,3, ami messze elmarad az ajánlott 2,1-es szinttől. 

Forrás: 淡看印度人口将超过中国 

  

https://english.news.cn/20220728/52f9ed9dde0c4862925ef1a1ba41bd00/c.html
https://www.guancha.cn/liuzongyi/2022_07_27_651141.shtml
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Kína ragaszkodik a „három nem” politikájához Dél-Koreát illetően 

The Korea Herald, 2022. július 27. 

A kínai kormány sürgette a dél-koreai Yoon Suk-yeol vezette dél-koreai kormányt, hogy tartsa 

fenn a THAAD nevű fejlett amerikai rakétavédelmi rendszerrel kapcsolatos politikáját. Ez az 

úgynevezett „három nem”-re utalt – nincs THAAD Koreában, nem vesz részt az Egyesült 

Államok vezette rakétavédelmi hálózatban, és nem vesz részt egy háromoldalú katonai 

szövetségben Japánnal és az Egyesült Államokkal– amely elvet az előző Moon Jae-in kormány 

vallott és betartott. "Dél-Korea tiszteletteljes álláspontját fejezte ki a THAAD-ügyben 2017-

ben" - mondta Zhao Lijian, a pekingi külügyminisztérium szóvivője egy sajtótájékoztatón. "Ez 

fontos szerepet játszott az együttműködésben és a kölcsönös bizalom elmélyítésében 

Kínával." Zhao Lijian kijelentése Park Jin dél-koreai külügyminiszter legutóbbi megjegyzéseire 

volt válasz, miszerint a három-nem megközelítés semmiféle formális megállapodás vagy ígéret 

Kínával. Ugyanakkor arra szólította fel Szöult, hogy "körültekintően járjon el" egy nagyon 

érzékeny, a szomszédos ország biztonságát érintő kérdésben. 

Forrás: China calls on S. Korea to uphold former Moon administration's policy on THAAD 

  

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220727000814&np=2&mp=1


 
 

 
 

10 

Dél-Ázsia 

Hogyan oldható meg Srí Lanka válsága? 

Vidhura S. Tennekoon, Asia Times, 2022. július 25. 

Sri Lankának új elnöke és miniszterelnöke van, de a válság sújtotta dél-ázsiai ország élén 

bekövetkezett változás nem fogja megoldani az ország súlyos gazdasági problémáit. Ranil 

Wickremesinghe elnök és az általa kinevezett miniszterelnök, Dinesh Gunawardena egy olyan 

gazdaságot örökölt, amely rekordszintű, 59%-os inflációval küzd, a valuta 2022 márciusa óta 

csaknem felét vesztette értékének, és súlyos hiányt szenved az olyan napi szükségletekből, 

mint élelmiszerek és üzemanyag. Az országban szinte minden gazdasági tevékenység leállt, a 

kormányzati költségvetés deficitje olyan nagy, hogy nem tudja kifizetni a közalkalmazottakat, 

a központi banknak pedig szinte nincs tartaléka , ami az import finanszírozásához és a külföldi 

adósság visszafizetéséhez szükséges. Ebben a helyzetben az új vezetésnek több kihívással is 

meg kell küzdenie. Egyrészt gondoskodnia kell az állampolgárok szükségleteiről, másrészt a 

költségvetési hiányt is csökkentenie kell. A külföldi adósság átstrukturálása is nagyon fontos, 

ehhez viszont reformokra lesz szükség, amihez a politikai stabilitás megteremtése is fontos cél. 

Forrás: How to solve Sri Lanka’s crushing crisis 

Modi miniszterelnök szerint „megváltoztattuk azt a felfogást, hogy egy erős 

kormánynak mindent irányítania kell" 

Divya Chandrababu, Hindustan Times, 2021. július 29. 

Narendra Modi miniszterelnök szerint kormánya megváltoztatta azt az elképzelést, hogy egy 

erős kormánynak mindent és mindenkit irányítania kell, és hangsúlyozta, hogy az Új 

Oktatáspolitika (NEP) 2020 „nagyobb szabadságot biztosít a fiatalok számára” a 

döntéshozatalban. Modi miniszterelnök, aki az Anna Egyetem 42. kongresszusán beszélt, 

megvédte az új oktatási politikát is, amelynek egyes aspektusait a Tamil Nadu tartományt 

irányító  DMK-kormány hevesen ellenez. Modi kijelentette, hogy a „technológia által 

létrehozott problémák korában” fontos tényező, hogy az „erős kormány” nem avatkozik bele 

mindenbe és a NEP 2020 által kínált szabadságot biztosítja. A DMK-kormány elutasította a 

NEP-ben alkalmazott háromnyelvű formulát, azaz az angol, hindi és egy regionális nyelv 

egyidejű tanítását, használatát, és úgy döntött, hogy továbbra is az állam 1960-as években 

érvényben lévő kétnyelvű - angol és tamil nyelvekre építő - politikáját folytatja. A tartomány 

főminisztere, MK Stalin beszélt az állam oktatásának víziójáról a Tamil Nadu kormány dravida 

modellje szerint is, melynek lényege, hogy „az oktatás az egyetlen olyan vagyon, amelyet senki 

sem lophat el vagy vehet el tőled. Ezért úgy gondoljuk, hogy az oktatásnak nem lehet akadálya” 

– jelentette ki a főminiszter. 

Forrás: ‘We changed notion that a strong government should control everything’: PM Modi 

 

  

https://asiatimes.com/2022/07/how-to-solve-sri-lankas-crushing-crisis/
https://asiatimes.com/2022/07/how-to-solve-sri-lankas-crushing-crisis/
https://asiatimes.com/2022/07/how-to-solve-sri-lankas-crushing-crisis/
https://www.hindustantimes.com/india-news/we-changed-notion-that-a-strong-government-should-control-everything-pm-modi-101659086084095.html
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Az indiai RBI a fintech-ágazat megerősítésére törekszik 

Corissa Steiner, The Diplomat, 2022. június 29. 

A COVID-19 világjárvány elősegítette a pénzügyi technológia aranykorát felgyorsítva a fintech 

termékek globális elterjedését. A járványtól való félelem miatt minden szinten ösztönözték az 

érintés nélküli, készpénzmentes tranzakciós módokat. A gazdasági tevékenységek járványhoz 

köthető korlátozása nyomást gyakorolt a háztartások pénzügyeire és a fogyasztók   egy részét 

arra késztette, hogy digitális bankoktól vegyenek fel kölcsönt. A kriptovaluták árfolyamai 

történelmi csúcsokat döntöttek és a Bitcoin is általánosan elfogadott befektetési forma lett. 

Világszerte 125 milliárd dollár kockázati tőkét fektettek be 2021-ben a fintech szektorba. Ebből 

14 milliárd dollár jutott Indiába, ahol jelenleg 21 ún. fintech unikornist tartanak számon. A 

digitális megoldások indiai bevezetésének üteme rendkívül gyors,  2019-ben még az összes 

eladáshelyi fizetés 75 százaléka készpénzzel történt, 2020-ban ez az arány  a Fitch szerint már 

csak 38 százalék volt, a többi tranzakció pedig egyéb fizetési rendszereken, digitális 

pénztárcákon, hitelkártyákon és betéti kártyákon keresztül bonyolódott le. Modi indiai 

miniszterelnök idén májusban azt mondta, hogy 2021-ben a a globális jegyzett digitális 

tranzakciók 40 százaléka Indiában zajlik, ahol a világ lakosságának 16 százaléka él. India 

digitális hitelpiaca az elmúlt néhány évben szintén robbanásszerűen fejlődött. A teljes 

hitelezési volumen 2017 és 2021 között megduplázódott, de a teljes digitális hitelezés 

ugyanebben az időszakban elképesztő mértékben, tizenkétszeresére nőtt – derül ki az RBI 

2021-es digitális hitelezéssel foglalkozó munkacsoportjának jelentéséből. 

Forrás: Tiger by the Tail: India’s RBI looks to Rein in Fintech 

Az Apple bevétele megduplázódott Indiában 

India Today Tech, India Today, 2022. július 29. 

Az Apple bejelentette a 2022-es pénzügyi év harmadik negyedévére vonatkozó pénzügyi 

eredményeit. A 83 milliárd dolláros bevétel rekordnak számít és éves szinten 2 százalékos 

növekedést jelent. Tim Cook vezérigazgató elmondta, hogy India azon kevés országok közé 

tartozik, amely jelentős szerepet játszott a negyedéves bevételnövekedésben. A 

beszámolójában Cook elmondta, hogy a növekedés hátterében „a fejlett és feltörekvő 

piacokon elért júniusi negyedéves bevételi rekordok állnak, kétszámjegyű növekedéssel 

Brazíliában, Indonéziában és Vietnámban, valamint a bevételek közel megduplázódásával 

Indiában”. „Az iPhone általában az ilyen piacokon húzó termék, különösen az Apple-termékek 

ottani piacának megteremtésekor" – tette hozzá. Emellett Luca Maestri pénzügyi igazgató 

elmondta, hogy az Apple szolgáltatásaiból származó bevételek „mindenkori  rekordot értek el 

a világ számos országában, többek között az Egyesült Államokban, Mexikóban, Brazíliában, 

Koreában és Indiában". 

Forrás: CEO Tim Cook says Indians are buying more iPhones, Apple revenue doubles 

  

https://thediplomat.com/2022/07/tiger-by-the-tail-indias-rbi-looks-to-rein-in-fintech/
https://www.indiatoday.in/technology/news/story/ceo-tim-cook-says-indians-are-buying-more-iphones-apple-revenue-doubles-1981417-2022-07-29


 
 

 
 

12 

Délkelet-Ázsia 

2022. június végén Malajzia hivatalos tartalékai elérték a 109 milliárd USD-t  

Bernama, New Straits Times, 2022. július 29. 

Malajzia hivatalos tartalékai a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint 2022. június végén 109,02 

milliárd USD-t tettek ki. A központi bank, a Bank Negara Malaysia (BNM) közleményében hírül 

adta, hogy az egyéb devizaeszközök 5,9 millió USD-t értéket képviselnek. A központi bank 

szerint a nemzetközi tartalékok részletes bontása előretekintő információkat nyújt a 

tartalékok és egyéb devizaeszközök nagyságáról, összetételéről és felhasználhatóságáról, 

valamint a szövetségi kormány és a BNM várható és potenciális jövőbeli devizabeáramlásáról 

és -kiáramlásáról a következő 12 hónapos időszakban. A 2006 áprilisa óta alkalmazott 

gyakorlatnak megfelelően az adatok nem tartalmazzák a kamatbevételekből és a 

projektkölcsönök lehívásából származó tervezett devizabeáramlásokat. A következő 12 

hónapra tervezett devizabeáramlás 2,12 milliárd USD-t tesz ki.  

Forrás: Malaysia's official reserve assets at US$109.02 billion as at end-June 2022 

A magas repülőjegyárak Thaiföldön is akadályozzák az iparág fellendülését 

Narumon Kasemsuk, Bangkok Post, 2022. július 29. 

A megugró repülőjegyárak az egyik legnagyobb problémává váltak a turizmus fellendülése 

szempontjából, mivel a turistáknak csak egy maroknyi csoportja engedheti meg magának a 

repülőjegyek jelenlegi magas árát. A Thai Utazási Irodák Szövetségének (TTAA) elnöke, 

Charoen Wangananonth szerint a drágább utazási csomagok a magasabb működési 

költségeknek köszönhetőek, amelyek elsősorban a magasabb üzemanyagköltségek miatt, az 

elmúlt hónapokban tetőzött repülőjegyáraknak tulajdoníthatók. A hatás jelentősebb volt a 

hosszú távú járatok esetében, különösen az Egyesült Államokból és Európából érkező 

járatoknál, mivel ezeken az útvonalakon magasabb üzemanyag-felárral kell számolni, ráadásul 

a légitársaságok továbbra is munkaerőhiánnyal küzdenek. Ennek következtében néhány 

népszerű célállomás esetében a repülőjegyárak megduplázódtak a járvány előtti szinthez 

képest. Santisuk Klongchaiya, a ThaiAir Asia vezetője szerint a júliusi magas, 90%-os 

kihasználtsági arány a július 1-jei teljes újranyitás után a nemzetközi turisták keresletének 

köszönhető, de mivel közeledik az előszezon, a kereslet a következő hónapokban gyengébb 

lehet, ami arra készteti a légitársaságot, hogy felgyorsítsa az alacsony viteldíjakkal kapcsolatos 

promóciókat a hatások enyhítése érdekében. (A thaiföldi főszezon novembertől márciusig 

tart.)  

Forrás: Hefty airfares hinder industry recovery 

  

https://www.nst.com.my/business/2022/07/817488/malaysias-official-reserve-assets-us10902-billion-end-june-2022
https://www.bangkokpost.com/business/2356676/hefty-airfares-hinder-industry-recovery
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A fülöp-szigeteki Kereskedelmi és Ipari Minisztérium szerint a kreatív iparágak 

segítik a gazdasági fellendülést 

Philippine News Agency, The Manila Times, 2022. július 29. 

A Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (DTI) szerint a kreatív iparágak létfontosságú szerepet 

fognak játszani a gazdasági fellendülésben. A Creative Futures 2022 konferencián Alfredo 

Pascual kereskedelmi és ipari miniszter elmondta, hogy a világjárvány kedvezőtlen hatással 

volt a kreatív iparágak működésére, munkahelyeire és jövedelmére. „A DTI korábban úgy 

becsülte, hogy a világjárvány a helyi kreatív iparágak bevételének 90 százalékába került. A 

művészeti és szórakoztatóipari vállalatok mintegy 61 százaléka szüntette be működését, és 

ezeknek a vállalkozásoknak több mint egyötöde véglegesen bezárt" – fogalmazott a tárca 

vezetője. A jövőt illetően viszont Pascual optimistán nyilatkozott, mivel a kormány számos 

intézkedést hozott meg a helyi kreatív iparágak fellendítése érdekében. Ennek részeként a 

képviselőház 2022. május 31-én ratifikálta a fülöp-szigeteki kreatív iparágak fejlesztéséről 

szóló törvényt, másrészt a tárca végrehajtja a fülöp-szigeteki kreatív gazdasági stratégiát, 

amely az integrált iparágfejlesztést támogatja. Pascual szerint Manila célja, hogy 2030-ra az 

ország Délkelet-Ázsia vezető kreatív gazdaságává váljon az iparági és alágazati ütemtervek 

révén felgyorsítva a Fülöp-szigetek kreatív iparának növekedését. 

Forrás: Creative industries to help in economic recovery – DTI chief 

Miért épít a vietnámi VinFast vállalat elektromos autógyárat az Egyesült 

Államokban? 

James Guild, The Diplomat, 2022. július 26. 

Az év elején a vietnámi autógyártó a VinFast, a hatalmas Vingroup konglomerátum 

leányvállalata bejelentette, hogy 2 milliárd dolláros elektromos járműgyártó üzemet tervez 

építeni Észak-Karolinában. A teljes beruházás értéke, beleértve az akkumulátorgyártást és más 

kiegészítő létesítményeket is, elérheti a 6,5 milliárd dollárt. A tervek szerint 2024-re üzembe 

helyezett létesítmény több ezer munkahelyet teremt majd és évente akár 150 000 elektromos 

járművet is előállíthat. Észak-Karolina a maga részéről 1,2 milliárd dollárnyi támogatást 

ajánlott fel a VinFastnak. A vietnámi vállalat lépését többek között az a tény magyarázza, hogy 

Délkelet-Ázsiában Thaiföld és Indonézia messze erősebb pozíciókkal rendelkezik az 

autógyártás területén, mint Vietnám vagyis túl erős a regionális verseny, ráadásul az USA az 

elektromos autók esetében óriási piacot is jelent, nagyobbat, mint Dél- és Kelet-Ázsia. 

Forrás: Why is Vietnam’s VinFast Building an EV Factory in the United States? 

  

https://www.manilatimes.net/2022/07/29/business/top-business/creative-industries-to-help-in-economic-recovery-dti-chief/1852654
https://thediplomat.com/2022/07/why-is-vietnams-vinfast-building-an-ev-factory-in-the-united-states/
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Közel-Kelet 

Kína számos közel-keleti országnak szállít fegyvereket 

Middle East Eye, 2022. július 23. 

Az újonnan hozott fegyvertartást szabályozó törvények miatt Washingtonban korlátozzák az 

amerikai fegyverek szállítását a különböző arab országokba, ami miatt Kína kiterjesztette 

fegyverexportját a Közel-Keletre és Észak-Afrikára. „[Kína] egyre több közel-keleti ország 

másodlagos fegyverszállítójává válik” - mondta Nicholas Heras, a Newlines Stratégiai és 

Politikai Intézet humán-biztonsági osztályának igazgatóhelyettese. A kínaiak keményen 

dolgoztak azon, hogy globális piacot alakítsanak ki fegyvereik számára, versenyképes áron 

kínálva vásárlóiknak mind a hardvert, mind a karbantartást, [valamint] a fegyverrendszerek 

bőséges frissítési lehetőségét és a viszonylag hatékony harceszközöket” - mondta. A közel-

keleti ügyfelek számára a kínai fegyverek vásárlása csökkentheti politikai függőségüket az 

Egyesült Államoktól és Európától, miközben olcsó alternatívát kínál arzenáljuk felhalmozására. 

Heras megjegyezte, hogy az orosz-ukrán háború lehetővé tette Kína számára, hogy betöltse a 

fegyverkezési vákuumot világszerte. „Ukrajna orosz inváziója előtt egyébként Kína már 

növelte piaci részesedését a Közel-Keleten, és ez a tendencia a jövőben felgyorsulni látszik – 

mondta. 

Forrás: China emerges as an arms supplier of choice for many Middle East countries, say 

analysts 

Szaúd-Arábia 17 milliárd riál értékű beruházással bővíti baromfitermelését 

 .Al Arabiya, 2022. július 24 ,العربية

A szaúd-arábiai környezetvédelmi, vízügyi és mezőgazdasági miniszter, Abd ar-Rahmán bin 

abd al-Mohszen al-Fadhli felfedte azt a tervet, amely szerint 2025-re a baromfihús önellátási 

aránya 80%-ra emelkedik a közel-keleti országban, és 17 milliárd riál értékű beruházással 

bővítik a baromfitermelést. A miniszter erre, mint az élelmezésbiztonság megvalósításának 

első lépésére hivatkozott. Abd al-Mohszen hangsúlyozta, hogy az Agrárfejlesztési Alap 

finanszírozása a baromfitenyésztésben terjeszkedni kívánó cégek és intézmények számára a 

beruházási költség mintegy 70%-át teszi ki, továbbá kifejtette, hogy ezek az új befektetések a 

baromfitenyésztési ágazat szerepének erősítését szolgálják. A helyi termékek magas 

minőségben és megfelelő áron való biztosítása összhangban van a Királyság 2030-as 

jövőképével, amely a magánszektor támogatását célozza, és növeli hozzájárulását a gazdasági 

fejlődéshez. 

Forrás:  ي إنتاج الدواجن باستثمار
   مليار ريال 17خطة سعودية للتوسع ف 

  

https://www.middleeasteye.net/news/china-emerges-major-exporter-weapons-middle-east-north-africa
https://www.middleeasteye.net/news/china-emerges-major-exporter-weapons-middle-east-north-africa
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/07/24/خطة-سعودية-للتوسع-في-انتاج-الدواجن-باستثمارات-17-مليار-ريال
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Izrael a WHO nyilatkozata után 5000-re emelte az importált majomhimlő elleni 

vakcinák számát 

The Jerusalem Post, 2022. július 23. 

A héten mintegy 5000 majomhimlő elleni vakcina érkezik Izraelbe – jelentette be szombaton 

az Izraeli Egészségügyi Minisztérium, miután az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális 

egészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a vírust. Az eredeti megállapodás szerinti kétezer 

oltóanyagot tartalmazó szállítmányt a több mint kétszeresére növelték, miután Nitzan 

Horowitz egészségügyi miniszter szombaton beszélt Paul Chaplinnel, a Bavarian Nordic 

vezérigazgatójával – írta az előbbi a Twitteren. „Beszéltem [Chaplinnel], aki eleget tett 

kérésemnek, hogy növeljük a héten Izraelbe érkező vakcina adagok számát” - mondta az 

egészségügyi miniszter. Izrael minden szükséges lépést megtesz, hogy megvédje polgárait a 

majomhimlőtől – tette hozzá Horowitz. Ezek az intézkedések magukban foglalják a vakcinák 

vásárlását, a fertőzések megelőzését szolgáló információk megosztását és a tesztelő 

laboratóriumok felállítását. Emellett további 5000 oltóanyag érkezik Izraelbe egy későbbi 

időpontban – jelentette be a minisztérium. 

Forrás: Israel ups monkeypox vaccine shipment to 5K after WHO declaration 

Irak napi 8 millió hordóra kívánja növelni olajtermelését 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. július 24 ,الشر

Ihszán abd al-Dzsabbár iraki olajminiszter elmondta, hogy országa már megkezdte a kőolaj-

termelési kapacitás napi nyolcmillió hordóra való emelését, kooperálva az országban működő 

külföldi olajvállalatokkal. Abd al-Dzsabbár sajtónyilatkozatában kijelentette: „Amikor arról 

beszélünk, hogy a napi 3,3 millió hordóra becsült olajkitermelés mennyiségét napi nyolcmillió 

hordóra emeljük, akkor [egy] óriási munkáról beszélünk, amely öt évet vesz igénybe egy olyan 

beruházási program [keretein belül], amely a világon a legnagyobb.” Kiemelte, hogy az 

Olajügyi Minisztérium már tényleges lépéseket is tett a várt növekedés elérése érdekében, 

ugyanis a Madzsnún mező fő üzemeltetője, a Basra Oil Company a jelenlegi napi 200 000 

hordóról napi 400 000-re növeli a mező kitermelését 2023 végére, azt követően pedig 600 000 

hordóra. Irak vezetése kijelentette, hogy az elkövetkező időszakban a kapacitások növelését 

célzó projektekre helyezi a hangsúlyt. 

Forrás:  8العراق يبدأ خطط زيادة إنتاج النفط إىل 
 
  ماليي   برميل يوميا

  

https://m.jpost.com/breaking-news/article-712874
https://aawsat.com/home/article/3776406/العراق-يبدأ-خطط-زيادة-إنتاج-النفط-إلى-8-ملايين-برميل-يومياً
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Erdoğan: Törökország megerősíti pozícióját a regionális és globális ügyekben 

 .Anadolu Agency, 2022. július 24 ,وكالة االناضول

Recep Tayyip Erdoğan török elnök kijelentette, hogy országa megerősíti befolyását a regionális 

és globális ügyekben és egyenletes lépésekkel halad 2023 felé. Ez a kijelentés az 1923. július 

24-ei Lausanne-i békeszerződés aláírásának 99. évfordulója alkalmából megjelent üzenetében 

hangzott el. Erdoğan rámutatott arra, hogy a Lausanne-ban megkötött szerződés 

tulajdonképpen a Török Köztársaság egyik alapító okirata, amelyben kijelölték az ország 

szárazföldi határait, felmondták a koncessziókat és biztosították a görögországi török 

kisebbség jogait. Kijelentette, hogy Törökország fokozott figyelemmel kíséri a békeszerződés 

végrehajtását annak aláírása óta, de a görög fél az utóbbi időben figyelmen kívül hagyja a 

szerződésben rögzített feltételeket vagy szándékosan erodálja azokat, különös tekintettel a 

török kisebbség jogaira. Hangsúlyozta, hogy Törökország nem tudja elfogadni az olyan 

helyzeteket, amelyek ellentmondanak a jószomszédi kapcsolatoknak és a megkötött 

szerződés iránti elkötelezettség elvének. „Országunk eltökélt szándéka, hogy megtegyünk 

mindent annak érdekében, hogy a térségében tartós békét és stabilitást teremtsünk, és 

megvédjük népünk jogait” - mondta a török elnök. És hozzátette: „Miközben Törökország 

egyenletes lépésekkel halad a 2023-as év, valamint a Lausanne-i békeszerződés aláírásának 

századik évfordulója és köztársaságunk megalakulása felé, a regionális és globális kérdésekben 

is megerősíti befolyásos pozícióját.” 

Forrás: ي القضايا اإلقليمية والعالمية
 أردوغان: تركيا تعزز مكانتها ف 

Törökország: A konyai Selçuklu a napenergia-projektek élvonalába kerül 

Hürriyet Daily News, 2022. július 25. 

A közép-anatóliai Konya tartomány Selçuklu önkormányzata azzal hívta fel magára a figyelmet, 

hogy napelemekből állít elő energiát, továbbá megakadályozta több ezer fa kivágását és ezzel 

a nagyfokú szén-dioxid-kibocsátást is. „A napelemes erőművek a legelterjedtebb 

rendszereknek számítanak a rendelkezésre álló energia leghatékonyabb felhasználásában” – 

mondta Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu polgármestere. „Mi önkormányzatként ezeket a 

munkákat a saját energiatermelés és megtakarítás, valamint a természet védelme érdekében 

végezzük” – tette hozzá a polgármester. Pekyatırmacı arra is rámutatott, hogy az 

önkormányzat egy új, 3,6 MW-os projekt építését tervezi Selçuklu Bağrıkurt területén. „A 

Bağrıkurtban létesítendő erőművel azt tervezzük, hogy településünk összes létesítményének 

villamosenergia-szükségletét megújuló energiaforrásból állítjuk elő, emellett új bevételi 

forrást is szeretnénk teremteni önkormányzatunk számára” – mondta Pekyatırmacı. A 682 514 

lakosú Selçuklu száraz éghajlatú, nagyon forró nyárral és havas telekkel. Bár a csapadékátlag 

alacsonyabb, mint a környező tartományoké, mégis elegendő a mezőgazdasághoz. A 

Törökország legnagyobb napenergia-kapacitásával rendelkező Konya 914,9 MW-tal ad 

otthont az ország legnagyobb naperőművének a Karapınar körzetben, ami, ha teljesen 

elkészül, akkor 1000 MW energiát fog termelni. 

Forrás: Konya’s Selçuklu comes to forefront with solar projects 

https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/أردوغان-تركيا-تعزز-مكانتها-في-القضايا-الإقليمية-والعالمية/2644622
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/konyas-selcuklu-comes-to-forefront-with-solar-projects-175551
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Az Egyesült Arab Emírségek felszólítja a líbiaiakat, hogy csatlakozzanak a 

nemzeti megbékélési kezdeményezéshez 

 .Al Khaleej, 2022. július 26 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya felszólította a líbiai konfliktusban érintett valamennyi 

felet, hogy csatlakozzanak a nemzeti megbékélési kezdeményezéshez, kerüljék az erőszakos 

cselekményeket, és jussanak túl az alkotmánytervezet vitatott pontjain. Ez Mohammed Abu 

Shehab nagykövet nyilatkozatában hangzott el, aki azt mondta, hogy aggodalommal követték 

a közelmúltbeli eseményeket több líbiai városban, beleértve a fegyveres csoportok közötti 

összecsapások eszkalálódását és megismétlődését Tripoliban, továbbá kihangsúlyozta, hogy el 

kell kerülni az erőszakos cselekményeket és maximális visszafogottságot kell gyakorolnia 

minden érintett félnek. Hozzátette: „A pártok képtelenek konszenzusra jutni néhány 

kérdésben az alkotmánytervezetet illetően, amely az elnök- és parlamenti választások alapja. 

Meg kell jegyezni, hogy a politikai folyamatok akadályozása árnyékot vetett a líbiai 

állampolgárok mindennapi életére és jogos törekvéseire és frusztrációhoz vezetett, ami a 

jelenlegi biztonsági helyzeten is tükröződik.” Továbbá kifejtette, hogy „minden szereplőnek el 

kell köteleznie magát a de-eszkaláció mellett, és tartózkodnia kell minden olyan provokatív 

akciótól, amely ronthatja a biztonsági helyzetet, és vállvetve kell kiállnia a jelenlegi 

megosztottság leküzdése érdekében.” 

Forrás: اإلمارات تدعو الليبيي   إىل االنضمام لمبادرة المصالحة الوطنية 

Szaúdi koronaherceg: „The Line”  modell a jövőbeli városok számára 

Al Arabiya English, 2022. július 26. 

Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös hétfőn bemutatta a NEOM-ban található 

„The Line” város terveit, amely mintát kínál olyan városoknak, amelyek jelentős környezeti 

kihívásokkal néznek szembe. „Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a világ városait sújtó élhetőségi 

és környezeti válságokat, és a NEOM élen jár az ezen problémákra adott új és ötletes 

megoldások kidolgozásában” - mondta a koronaherceg. „A The Line” új megközelítést kínál a 

várostervezéshez: a magas épületektől eltérően ez a koncepció a közparkokat és a 

sétálóutcákat, az iskolákat, az otthonokat és a munkahelyeket rétegezi, így az ember 

könnyedén néhány perc alatt megközelítheti a napi szükségleteinek kielégítésére szolgáló 

helyszíneket. „A The Line" külső tükörhomlokzata egyedi karaktert kölcsönöz majd a 

létesítménynek, és lehetővé teszi, hogy lábnyoma beleolvadjon a természetbe, míg a belső 

teret úgy építik meg, hogy rendkívüli élményeket és varázslatos pillanatokat teremtsen. A 

NEOM vezetésével világhírű építészekből és mérnökökből álló csapat dolgozza ki ezt a 

forradalmi koncepciót a jövő városa számára. 

Forrás: Crown Prince: THE LINE is a model for future cities facing environmental challenges 

 

  

https://www.alkhaleej.ae/2022-07-26/الإمارات-تدعو-الليبيين-إلى-الانضمام-لمبادرة-المصالحة-الوطنية/أخبار-من-الإمارات/أخبار
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/07/26/Crown-Prince-THE-LINE-is-a-model-for-future-cities-facing-environmental-challenges
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Türkmenisztán készen áll a régió energiaszektorának biztosítására 

Business Turkmenistan, 2022. július 22. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök a Cholpon-Atában megrendezett Közép-Ázsia 

államfőinek negyedik csúcstalálkozóján mondott beszédében kijelentette, hogy országa készen 

áll az egész közép-ázsiai régió energiaellátásának a biztosítására. Berdimuhamedov 

beszédében hangsúlyozta, hogy Asgabat továbbra is számít az energiaszektorban történő 

régiós óriásprojekt folytatására és bővítésére. Ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a térség 

országai már kellő tapasztalattal rendelkeznek a nagyobb villamosenergia-projektekben. 

Példaként említette a Türkmenisztán-Üzbegisztán-Kazahsztán-Kína gáz- és villamosenergia-

rendszer megvalósítását. 

Forrás: Туркменистан выразил готовность увеличить поставки энергоресурсов 

Észtország átvenné a kazah szén tranzitját Lettországtól 

Ritmeurasia, 2022. július 22. 

Észtországban az oroszellenes szankciók miatt megkétszereződött a  tűzifa ára, ami közeledve 

a télhez újabb rekordokat dönthet majd meg. Ezért az észt Eesti Raudtee állami vállalat 

kedvezményes tarifát kíván bevezetni a kazah szén tranzitjára, amellyel a vállalat azt szeretné 

elérni, hogy Kazahsztán a szenet Észtországon és ne Lettországon keresztül szállítsa a régióba, 

ami havi 30-50 ezer eurós többletbevételt jelentene az észt költségvetés számára. A szénre 

vonatkozóan a jelenlegi észt tranzittarifa 2,2 euró tonnánként. Az Eesti Raudtee azt javasolja, 

hogy ezt csökkentsék 1,1 euróra, így a szén Észtországon keresztül történő szállítása így csak 6-

7 euróba kerülne az ügyfélnek tonnánként, ami sokkal kedvezőbb, mint Lettországban. A tervek 

szerint a kedvezményes viteldíj hat hónapig lenne érvényes a jelenlegi forgalmi rend lejártáig, 

ezt követően az Eesti Raudtee felülvizsgálhatja majd a kedvezményről szóló döntést. 

Forrás: Эстония намерена отобрать у Латвии транзит угля из Казахстана 

Nőtt a türkmén kőolaj export 

APA, 2022. július 22. 

2022 január-júniusában a Baku-Tbiliszi-Ceyhan olajvezetéken keresztül 746 ezer tonnával 

(155%-kal) nőtt a Türkmenisztánból származó kőolaj mennyisége 2021 azonos időszakához 

képest, ami összesen 1,2 millió tonna kőolaj exportját jelenti, tudatta jelentésében az Azeri 

Tranzit Teherszállítási Koordinációs Tanács. Ezzel egyidejűleg a türkmén tranzit áruszállítás 

kelet-nyugati és észak-nyugati irányban 2022. január-június időszakban 15%-os növekedést 

mutatott. 

Forrás: Поставки туркменской нефти BTC выросли 

  

https://business.com.tm/ru/post/8912/turkmenistan-vyrazil-gotovnost-uvelichit-postavki-energoresursov
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-07-22--estonija-namerena-otobrat-u-latvii-tranzit-uglja-iz-kazahstana-61058
https://apa.az/ru/energy-and-industry/postavki-turkmenskoi-nefti-btc-vyrosli-488386/
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Ismertté váltak a gabonafolyosóról szóló megállapodás részletei 

Tass, 2022. július 22. 

Az isztambuli Dolmabahce palotában írták alá azt a gabona- és élelmiszer-szállítási 

megállapodást, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági termékek biztonságos szállításának 

újraindítását a fekete-tengeri kikötőkből. A dokumentumot Recep Tayyip Erdogan török elnök 

és António Guterres ENSZ-főtitkár jelenlétében írták alá. A megállapodás az élelmiszer-

szállítási útvonalak minden szakaszára kiterjed a hajók indulásától és az útvonal biztonságának 

garantálásától a célkikötőkbe történő megérkezésig. A gabonafolyosóról szóló megállapodás 

legalább 25 millió tonna gabona világpiacra szállítását teszi lehetővé. Emellett az ukrajnai 

Odesszából, Csornomorszkból és Juzsnijból történő gabonaexportra biztosítása érdekében 

úgynevezett biztonsági folyosókat hoznak létre a Fekete-tengeren. 

Forrás: Стали известны подробности соглашения по зерновому коридору 

Új azeri progresszív gazdasági stratégia 

Leyla Tariverdieva, Day.Az, 2022. július 23. 

A közelmúltban Ilham Alijev azeri elnök által jóváhagyott Azerbajdzsán társadalmi és gazdasági 

fejlődésének 2022-2026 közötti stratégiája egy olyan progresszív gazdaságirányítási modell 

kialakítását célozza meg, amely megfelel az új globális kihívásoknak jelentette ki több szakértő 

is. Ez a gazdasági modell az „Azerbajdzsán 2030: A társadalmi és gazdasági fejlődés nemzeti 

prioritás stratégia” alapján készült. A programban bizonyos gazdasági kérdések, mint a 

nemzetgazdaság versenyképességének növelése és a fenntartható fejlődés biztosítása 

továbbra is prioritást élvez. Ezenkívül a most jóváhagyott azeri nemzetgazdasági stratégia 

kiemelt támogatást biztosít az azeri kis- és középvállalkozások számára. A stratégiában a 

gazdasági jellegű célok mellett prioritást élveznek a lakosság szociális jólétének kérdései, a 

humán-tőke fejlesztése. A dokumentumban kiemelt helyen szerepel a Karabah régióban 

fellelhető természeti erőforrások potenciáljának hatékony kihasználása. 

Forrás: В Азербайджане создается прогрессивная модель экономического управления - 

Аслан Азимзаде 

Azerbajdzsán GDP-növekedése eléri a 3,5%-ot 

Day.Az, 2022. július 23. 

Az S&P nemzetközi hitelminősítő a korábban várt 2,7%-ról 3,5%-ra javította az azeri gazdaság 
2022-es növekedésére vonatkozó előrejelzését. A hitelminősítő szerint Azerbajdzsán 2023-
2025 közötti GDP-növekedési előrejelzései a januári felülvizsgálat óta változatlanok. Az 
ügynökség előrejelzései szerint az azeri gazdaság átlagos éves növekedése 2023 és 2025 között 
körülbelül 1,3% lesz. 

Forrás: Рост ВВП Азербайджана составит 3,5% в 2022 году - ПРОГНОЗ S&P 

  

https://tass.ru/ekonomika/15283833
https://news.day.az/economy/1481411.html
https://news.day.az/economy/1481411.html
https://news.day.az/economy/1481556.html
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A közép-ázsiai országok a közlekedési és tranzitpotenciál fejlesztése mellett 

állnak 

Lobar Umarova, Yangu Uzbegiston, 2022. július 23. 

Cholpon-Ata adott otthont a Közép-Ázsiai Államfők 4. Találkozójának, amely újabb fontos 

mérföldkövet jelentett a közép-ázsiai országok közötti regionális együttműködés fejlesztésében 

és erősítésében. A találkozón több olyan stratégiai jellegű dokumentum megerősítésére is sor 

került, mint a Közép-Ázsia államfőinek közös nyilatkozata; „Útiterv a regionális együttműködés 

fejlesztésére a 2022–2024 között. Közép-Ázsia államai közötti interakció, Zöld Agenda Közép-

Ázsiában”. Az ülésen aláírásra került a mérföldkőnek számító baráti, jószomszédi és 

együttműködési szerződés is. A találkozó célkitűzése volt, hogy megszilárdítsák a közép-ázsiai 

államok közötti kapcsolatok fejlesztésének alapelveit. Ezek mellett Üzbegisztán javaslatot tett 

egy Közép-Ázsia India, Pakisztán és Kína közötti közlekedési folyosók kidolgozására is. A 

csúcstalálkozó résztvevői rávilágítottak arra is, hogy a Világbank tanulmányai is mutatják, hogy 

a régió tranzitfolyosóinak bővítése lehetővé teszi a térségben rejlő hatalmas potenciál 

kiaknázását, amely a közép-ázsiai országok GDP-jének átlagosan 15%-kal történő növekedését 

eredményezné, ami azt jelentené, hogy kedvező esetben a közlekedési infrastruktúra 

fejlesztésével a régió összesített gazdasági teljesítménye meghaladná a 350 milliárd dollárt.  

Forrás: Страны Центральной Азии выступают за развитие транспортно-транзитного 

потенциала 

Tárgyalások az Iszlám Fejlesztési Bank és Kazahsztán között 

Kazinform, 2022. július 24. 
Kasszim-Zsomart Tokajev kazah elnök az Iszlám Fejlesztési Bank (IDB) vezetőjével, Muhammad 

Szulejmán Al-Dzsasszerrel folytatott tárgyalásokat, melyeken a pénzügyintézet és Kazahsztán 

közötti lehetséges gazdasági projektek megvalósításáról esett szó. A tárgyalást követően 

Tokajev kiemelte, hogy Kazahsztán a FÁK-országok közül elsőként dolgozott ki partnerségi 

programot az IDB-vel. Tokejev szerint a Kazahsztán és az Iszlám Fejlesztési Bank közötti mély 

bizalmi kapcsolatról tanúskodik az is, hogy a fejlesztési bank almati regionális irodája több mint 

25 éve koordinálja az IDB működését Kelet-Európában, a FÁK-országokban, Mongóliában és 

Kínában. A Tokajevvel történő tárgyalás után Al Dzasszer kiemelte, hogy a Kazahsztánnal évek 

óta tartó együttműködés során az IDB több mint 1,6 milliárd dollárt fektetett be kazah 

gazdaságba. Az IDB vezetője szerint a pénzügyintézet továbbra is folytatni kívánja a közép-ázsiai 

országban megkezdett üzleti, pénzügyi és infrastrukturális beruházásait. 

Forrás: Исламский банк развития намерен и дальше вкладывать средства в ряд проектов 

в Казахстане 

  

https://yuz.uz/ru/news/stran-tsentralnoy-azii-vstupayut-za-razvitie-transportno-tranzitnogo-potentsiala
https://yuz.uz/ru/news/stran-tsentralnoy-azii-vstupayut-za-razvitie-transportno-tranzitnogo-potentsiala
https://www.inform.kz/ru/islamskiy-bank-razvitiya-nameren-i-dal-she-vkladyvat-sredstva-v-ryad-proektov-v-kazahstane_a3958511
https://www.inform.kz/ru/islamskiy-bank-razvitiya-nameren-i-dal-she-vkladyvat-sredstva-v-ryad-proektov-v-kazahstane_a3958511
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Lavrov megkezdte afrikai körútját 

Tass, 2022. július 24. 
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egyiptomi munkalátogatással kezdte meg az afrikai 

körútját, közölte Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője. Az orosz 

külügyminiszter első afrikai állomása Egyiptom volt, ahol szóba került az ukrajnai háborús 

helyzet és az ebből a konfliktusból fakadó gabonaszállítások fennakadásának kérdése. Mivel 

Egyiptom a világ legnagyobb búzaimportőre (évente 11-13 millió tonna közötti 

búzamennyiséget vásárol) ezért számára az orosz külügyminiszter látogatása kiemelten fontos. 

Kairói látogatása során az orosz külügy vezetője egyiptomi kollégájával a kétoldalú orosz-

egyiptomi együttműködésekkel kapcsolatos kérdésekben is egyeztetett. Egyiptom után Szergej 

Lavrov afrikai körútjának további állomásai Kongó, Uganda és Etiópia lesz. 

Forrás: Лавров начинает африканское турне с рабочего визита в Египет 

Tádzsik-türkmén kereskedelmi egyezményt írtak alá 

Central Asia News, 2022. július 28. 

A Muhammetgeldi Serdarov türkmén gazdasági minisztérium vezetője megbeszélést folytatott 

Juma Dalerrel, a tádzsik energiaügyi minisztérium elnökével. A tárgyaláson megállapodás 

született a Türkmenisztán és Tádzsikisztán 2022 és 2023 közötti kereskedelmi forgalom 

növelését célzó ütemterv végrehajtásáról és a két ország közötti kereskedelem volumenének 

növeléséről. 

Forrás: Туркменистан и Таджикистан обсудили вопросы увеличения товарооборота 

  

https://tass.ru/politika/15294715?utm_source=google.hu&utm_medium=organic&utm_campaign=google.hu&utm_referrer=google.hu
https://centralasia.news/16399-turkmenistan-i-tadzhikistan-obsudili-voprosy-uvelichenija-tovarooborota.html
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