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Eredményesen zárult az Európai Unió és a Délkelet-ázsiai 
Nemzetek Szövetségének jubileumi csúcstalálkozója 

Az uniós intézmények és az EU 27 tagországának vezetői (kivéve az éppen Katarban tartózkodó 
francia elnököt), illetve a délkelet-ázsiai kormányközi együttműködésén alapuló regionális 
szervezet 10 tagállamának állam-és kormányfői (kivéve a mianmari katonai junta vezetőjét, 
aki nem kapott meghívást) közösen ünnepeltek a két integráció diplomáciai kapcsolatainak 45 
éves fennállása alkalmából megrendezett kétoldalú csúcsértekezleten. 

Az 1977-ben életre hívott EU–ASEAN Dialógus Partnerség mára 37 ország által képviselt több 
mint egymilliárd embert fog össze, a stratégiai jelentősége és a geopolitikai–geoökonómiai 
relevanciája mindkét fél számára folyamatosan felértékelődik. Az EU és az ASEAN, a világ két 
legfejlettebb regionális integrációs szervezeteként növekvő mértékben egymás legitimitására 
és gazdasági erejére szorul a globális kihívások együttes és sikeres kezeléséhez, Kína és az 
Egyesült Államok között zajló hegemón rivalizálás pozitív hatásainak maximalizálásához és a 
negatív externáliáinak minimalizálásához, továbbá a saját versenyképességük és növekedési 
kilátásaik javításához. Utóbbi tekintetében a találkozó atmoszféráját alapvetően határozta 
meg, hogy az ASEAN-nak a számos tagországában az elkövetkező évtizedben 4-5 százalékos 
éves gazdasági növekedést prognosztizáló nemzetközi szakpolitikai javaslatokhoz kell 
igazodnia, Európának pedig a recesszió és a stagfláció kockázatait kell kezelnie. A szabályokon 
alapuló nemzetközi rend, a területi integritás tiszteletben tartása, valamint a hatékony és 
fenntartható multilateralizmus iránti elkötelezettség, valamint a béke, a stabilitás és a jólét 
előmozdítására irányuló folyamatos törekvés olyan elvi alapú célközösséget és 
érdekazonosságot jelent  Európa és Délkelet-Ázsia integrációi között, amely az akut kihívások, 
a külső és belső sokkhatások közepette is megalapozhatja a relációk dinamikus bővülését és 
eredményeinek kézzelfoghatóbbá válását. 

Ezen év során a felek számos eseményt szerveztek a 45 évvel ezelőtti diplomáciai 
kapcsolatfelvétel megünneplésére, köztük az ASEAN–EU kulturális fesztivált és az EU–ASEAN 
fiatal vezetők fórumát. A december 14-i egynapos brüsszeli csúcsértekezlet pedig az első 
kétoldalú fórumnak számít az EU- és az ASEAN-tagországok vezetői között. Az erős 
jelzésértékéhez és a magas szintű döntéshozatal politikai–gazdasági potenciáljához képest a 
csúcs jóllehet relatíve kevés médiafigyelemben részesült, a híreket jobbára az uniós 
olajársapka, az Európai Parlament korrupciós botránya, illetve a délkelet-ázsiai belföldi 
fejlemények tematizálták. Meglehet a relációkban fordulatként értékelhető 
megállapodásokra vagy az előkészítő tárgyalásokhoz képest meglepetésszerű bejelentésekre 
nem került sor. A csúcstalálkozón az EU és az ASEAN vezetői megerősítették a stratégiai 
partnerségüket, és megvitatták annak számos területén elért eddigi eredményeket és a 
jövőbeni erőfeszítéseket. A napirenden szerepelt többek között a WTO-központú 
világgazdasági kormányzás, az ASEAN-centralitás, a COVID-19 világjárvány után célszerű 
gazdasági szakpolitikák témakörei, illetve az államközi és a régióközi szabadkereskedelmi és 
beruházási megállapodások tárgyalásai folytatásának lehetőségei.  

A találkozó jelentősebb eredményei közé sorolható Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság 
elnökének bejelentése, miszerint az EU a Global Gateway stratégiája keretében 2027-ig egy 
10 milliárd euró értékű finanszírozási csomagot terjeszt elő az ASEAN számára, amely a 
tagországok infrastrukturális beruházásait és zöld kezdeményezéseit támogatja, valamint a 

https://thepeninsulaqatar.com/article/14/12/2022/french-president-arrives-in-doha-2
http://www.thejakartapost.com/world/2022/07/15/eu-asean-to-hold-first-full-summit-amid-security-fears.html
https://asean.org/wp-content/uploads/2022/10/Overview-ASEAN-EU-DR_as-of-20-October-2022.pdf
https://www.manilatimes.net/2022/10/23/business/sunday-business-it/asean-growth-rate-in-next-10-years/1863308
https://www.reuters.com/business/finance/world-banks-malpass-sees-risk-stagflation-likely-recession-europe-2022-09-29/
https://www.aseaneuculturalfestival.com/programme-2022/
https://euinasean.eu/eu-asean-young-leaders-forum/
https://euinasean.eu/eu-asean-young-leaders-forum/
https://hu.euronews.com/2022/12/02/dontott-az-eu-jon-a-60-dollaros-olajarsapka-oroszorszaggal-szemben
https://www.bangkokpost.com/world/2458795/eu-parliaments-credibility-rocked-by-qatar-bribe-claims
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-asean-strategic-partnership_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-asean-strategic-partnership_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/association-south-east-asian-nations-asean_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway_en
https://www.bangkokpost.com/business/2460292/eu-wants-to-reconnect-with-southeast-asia-amid-ukraine-war
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fenntartható összeköttetésekre összpontosít. „…beruházásaink megerősítik az ASEAN 
gazdaságát és gazdasági autonómiáját, munkahelyeket teremtenek, és katalizátorként 
szolgálnak az éghajlatváltozás elleni közös küzdelemben” – fogalmazott. 

A Nemzetközi Partnerségi Csoport és – Von der Leyen elnök és Frans Timmermans ügyvezető 
alelnök az EU nevében – Igazságos Energiaátmenet Partnerséget (JETP) kötött Vietnámmal, 
amelynek keretében támogatni fogják a délkelet-ázsiai országot a 2050-re kitűzött 
klímasemlegességi célja elérésében, az üvegházhatású gáz-kibocsátása tetőzésének mielőbbi 
elérése és a fosszilis tüzelőanyagokról a tiszta energiára való áttérése érdekében. A partnerség 
a következő három–öt évben 14,5 milliárd euró köz- és magánfinanszírozást fog mozgósítani 
Vietnám zöld átállásának támogatására. 

Az Európai Bizottság és az ASEAN tagállamai megállapodtak továbbá az EU-ASEAN Energiaügyi 
Párbeszéd létrehozásáról, amely új platformot és keretet biztosít a két régió számára az 
energiabiztonságról, a megújuló energiáról, az energiahatékonyságról, a regionális 
energiapiaci integrációról folytatott rendszeres eszmecserére, valamint üzleti és ipari 
csereprogramok előmozdítására, és az információmegosztásra az energiaágazatbeli 
együttműködési programok vonatkozásában. 

Von der Leyen elnök és Lee Hsien Loong szingapúri miniszterelnök bejelentették emellett, 
hogy az EU és Szingapúr 2023-ban digitális partnerséget köt, amely a digitális kérdések teljes 
skáláján – többek között a kereskedelem megkönnyítése, a megbízható adatáramlás és az 
adatinnováció, a digitális bizalom, a szabványok, a munkavállalók digitális készségei, valamint 
a vállalkozások és a közszolgáltatások digitális átalakítása terén – célozza előmozdítani az 
együttműködést. Az EU és Szingapúr megállapodott egy sor digitális kereskedelmi alapelvről 
is. A csúcstalálkozó alkalmával Josep Borrell, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
pedig kétoldalú partnerségi és együttműködési megállapodásokat írt alá Malajziával és 
Thaifölddel. 

Az EU és az ASEAN vezetői ezenfelül megünnepelték az EU-ASEAN Átfogó Légiközlekedési 
Megállapodás (CATA) októberi aláírását is. Az egyezmény javítja a két régió közötti közvetlen 
forgalmi összeköttetést, miközben korszerűsíti az érintett járatokra vonatkozó szabályokat és 
szabványokat. A CATA mindemellett elősegítheti, hogy a délkelet-ázsiai és európai 
légitársaságok versenyképesebbé váljanak az ASEAN–EU piacon komoly részesedésre szert 
tevő, régión kívüli társaságokkal szemben. 

A találkozó – az államok közötti élénk nézeteltérések miatt intenzív egyeztetések után kiadott 
– zárónyilatkozata alapján a csúcs során a két szervezet megerősítette elkötelezettségét a 
szabályokon alapuló nemzetközi rend mellett, ám a tajvani szituációval és az ukrajnai 
háborúval kapcsolatban nem születettek külön közös nyilatkozatok. „Megerősítjük, hogy 
tiszteletben kell tartani Ukrajna önállóságát, politikai függetlenségét és területi egységét” – 
fogalmaz a dokumentum. A csúcstalálkozó zárónyilatkozata a béke fontosságát hangsúlyozta 
a Dél-kínai-tenger vonatkozásában is, az államok egyúttal mély aggodalmuknak adtak hangot 
a tavaly februári mianmari katonai puccs, az afganisztáni humanitárius válság, valamint a 
Koreai-félsziget instabilitása miatt. 

Az uniós tagállamok és a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége tagállami vezetőinek 
csúcstalálkozója keretében kétoldalú egyeztetésekre is alkalom nyílt. Orbán Viktor 
miniszterelnök Prayut Chan-o-cha thai miniszterelnökkel folytatott tárgyalást. A megbeszélés 
fő témája a gazdasági együttműködés erősítése volt, melynek kedvez a magyar és a thaiföldi 

https://www.themalaysianinsight.com/index.php/s/418040
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7671
https://special.nhandan.vn/lotrinhcop26_en/index.html?mode=preview
https://vietnamnews.vn/society/1415207/just-energy-transition-partnership-to-mobilise-15-5-billion-to-support-viet-nam-s-green-transition.html
https://energy.ec.europa.eu/news/eu-and-asean-establish-high-level-energy-dialogue-2022-12-14_en
https://energy.ec.europa.eu/news/eu-and-asean-establish-high-level-energy-dialogue-2022-12-14_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_7743
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/14/indo-pacific-the-european-union-and-malaysia-sign-partnership-and-cooperation-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/14/indo-pacific-the-european-union-and-thailand-sign-partnership-and-cooperation-agreement/
https://asean.org/wp-content/uploads/2022/10/Joint-Press-Release-on-the-Signing-of-the-AE-CATA_Final-Clean.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2022/10/Joint-Press-Release-on-the-Signing-of-the-AE-CATA_Final-Clean.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/60846/eu-asean-leaders-statement.pdf
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3203195/eu-asean-statement-ahead-summit-drops-language-about-taiwan
https://www.reuters.com/world/eu-seeks-firm-words-russia-first-summit-with-asean-2022-12-14/
https://www.reuters.com/world/eu-seeks-firm-words-russia-first-summit-with-asean-2022-12-14/
https://asean.org/joint-statement-on-the-20th-anniversary-of-the-declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2/
https://www.phnompenhpost.com/national-politics/eu-backing-aseans-myanmar-5pc-plans
https://www.unicef.org/documents/afghanistan-humanitarian-situation-report-no12-30-november-2022
https://thediplomat.com/2022/11/south-and-north-korea-at-risk-of-new-crisis/
https://abouthungary.hu/news-in-brief/pm-orban-holds-talks-with-thai-counterpart-in-brussels
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gazdaságszerkezetek egymást kiegészítő jellege. Ez a körülmény a jövőben sokkal intenzívebb 
együttműködést tehet letővé a beruházások és a kereskedelemfejlesztés területén is, 
állapították meg a partnerek. A két kormányfő kölcsönösen hivatalos látogatásra hívta meg 
egymást. 

A magyar miniszterelnök egyúttal megbeszélést folytatott Phankham Viphavanh-nal, a Laoszi 
Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökével is. A tárgyaláson a felek megemlékeztek 
Laosz és Magyarország diplomáciai kapcsolatfelvételének 60. évfordulójáról, és megvitatták a 
további államközi együttműködés folytatásának lehetőségeit, különösen az oktatás területén. 
A további kooperációt elősegítheti, hogy Laosz már megnyitotta új nagykövetségét 
Budapesten, Magyarország pedig jövőre emeli nagykövetségi szintre diplomáciai képviseletét 
Vientiánban. 

Az elemzést készítette: Szakáli Máté 

 
  

https://dailynewshungary.com/orban-meets-and-holds-talks-with-thai-and-laotian-counterpart/
https://www.vientianetimes.org.la/freeContent/FreeConten244_EU_y22.php
https://abouthungary.hu/news-in-brief/pm-orban-marks-60th-anniversary-of-hungary-laos-relations
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Kelet-Ázsia 

Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán háromoldalú válasza Észak-Korea 

nukleáris fenyegetéseire 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. december 14. 

A három ország megvitatta a közös elkötelezettség megerősítésének módjait Észak-Korea 

nukleáris és rakétafenyegetésével szemben. Kim Gunn, a Koreai-félsziget béke- és biztonsági 

ügyeiért felelős dél-koreai különleges képviselő kedden találkozott amerikai és japán 

kollégáival – Sung Kimmel és Funakoshi Takehiróval – az indonéziai Jakartában. A 

megbeszélésekre három hónappal a legutóbbi, Tokióban, Japánban tartott találkozójuk után 

került sor. A képviselők megvitatták Észak-Korea közelmúltbeli lépéseit, köztük 

rakétaindításait, és a találkozón megerősítették közös elkötelezettségüket a kérdésben. Annak 

ellenére, hogy a Korea-közi párbeszéd elakadt, Kim hangsúlyozta, hogy a Yoon Suk-yeol 

adminisztráció „merész kezdeményezése” Szöul őszinte akaratát mutatja az Észak-Koreával 

való tárgyalással kapcsolatos nyitottságra, hozzátéve, hogy a párbeszédre továbbra is 

hajlandók. 

Forrás: South Korea, US, Japan Cement Trilateral Response to North Korea’s Nuclear Threats 

Mit jelent Tajvan kormányzó pártjának új elnöke a külkapcsolatok 

szempontjából? 

Chieh Yen, The Diplomat, 2022. december 14. 

A közelmúltbeli választási kudarcok után Tsai Ing-wen elnök lemondott a Demokrata 

Progresszív Párt (Democratic Progressive Party – DPP), Tajvan jelenlegi kormánypártjának 

elnöki posztjáról. Ennek eredményeként William Lai alelnök egy hónapon belül átveszi a 

pozíciót, ami egyben azt is jelenti, hogy ő lesz a párt következő elnökjelöltje. Ez aggodalmat 

keltett a szakértőkben, mivel Lai függetlenségpárti politikusként van számon tartva, ezt a 

kérdést pedig mindenképpen érdemes tisztázni az ázsiai-csendes-óceáni térség béke és 

stabilitása érdekében. Az alelnök mindenekelőtt többször kijelentette, hogy nem törekszik de 

jure Tajvan függetlenségére, és nem kezdeményez népszavazást ennek érdekében. Az általa 

elmondott beszédek alapján az új DPP-elnök Tajvannal való politikája szorosan illeszkedik Tsai 

politikájához. Így a Tajvannal való kapcsolatok status quo-ját a DPP és a tajvani kormány nem 

fogja egyoldalúan megváltoztatni. 

Forrás: What Will the New Chair of Taiwan’s Ruling Party Mean for Cross-Strait Relations? 

  

https://thediplomat.com/2022/12/south-korea-us-japan-cement-trilateral-response-to-north-koreas-nuclear-threats/
https://thediplomat.com/2022/12/what-will-the-new-chair-of-taiwans-ruling-party-mean-for-cross-strait-relations/
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Kína zéró Covid-politikájának pálfordulása 

Brian Wong, The Diplomat, 2022. december 16. 

Kína zéró Covid-politikája viszonylag jól szolgálta az országot a Covid-19 világjárvány első 18 

hónapjában. A rendkívül szigorú elszigetelési és karanténintézkedések, amelyek az országba 

való beutazás radikális megszorításával párosultak, az 1,4 milliárdos lakosságot nagyrészt 

mentesítették a jelentős veszteségektől és az azt követő társadalmi-gazdasági zavaroktól, 

amelyen a világ többi része átesett. Vagyis egészen addig, amíg a rendkívül fertőző Omicron-

változat meg nem érkezett és fertőzési gócpontok nem alakultak ki. Ezzel szemben a helyi és 

tartományi adminisztráció – ragaszkodva a hivatalos pártdoktrínához a „zéró Covid”-ra 

vonatkozóan – az egyre szaporodó esetek kezelésében kétségbeesett intézkedésként a 

lezárások és a tömeges tesztelési kampányok felé fordult. A tömegek rohamosan növekvő 

elégedetlensége, az ellátási lánc jelentős zavarai és a szélesebb körű gazdasági nehézségek 

ellenére a kormány határozottan fenntartotta ezt a politikát. November elején azonban 

megkezdődött egy lazítási hullám, ami az év végéhez közeledve egyre inkább felgyorsul. A 

tisztviselők már figyelmeztetnek a Covid-19 fertőzések gyors terjedésére és egy esetleges nagy 

járvány kitörésére az elkövetkező két hónapban. 

Forrás: Decoding China’s COVID-19 Policy U-Turn 

A szakértők optimisták a kínai lakásszektor fellendülését illetően 

Wang Ying, China Daily, 2022. december 16. 

A kínai nagyvárosok lakásárainak novemberi mérséklődése után az iparági szakértők a jövő év 

piaci stabilizálódása mellett érvelnek, különös tekintettel a nemrégiben megjelent 

dokumentumra, amely a belső fogyasztási kereslet bővüléséről, valamint az ingatlanszektor 

stabil és egészséges fejlődésének biztosításáról szól. A különböző szintű kínai városok 

lakásáraik novemberben hónapról hónapra csökkentek. Éves összehasonlításban az első 

osztályú városok lassabb növekedésről számoltak be, míg a második és harmadosztályú 

városok enyhe csökkenésről – mondta Sheng Guoqing, a Kínai Országos Statisztikai Hivatal 

városi részlegének fő statisztikusa. 

Forrás: Experts optimistic on housing sector recovery 

  

https://thediplomat.com/2022/12/decoding-chinas-covid-19-policy-u-turn/
https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/16/WS639badb3a31057c47eba4a6a.html
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Enyhül a Kínára nehezedő monetáris nyomás  

Zho Lanxu, China Daily, 2022. december 16. 

Szakértők szerint a kínai monetáris politikában több lehetőség adódhat a jövő év elején, mivel 

az amerikai jegybank lassítani kezdte a kamatemeléseket, miközben a hazai gazdasági 

növekedés további támogatást igényel. A Fed szigorító kampánya az infláció megfékezésére 

elkezdett mérséklődni, mivel a héten 50 bázisponttal emelte a kamatokat, szemben a 

novemberig tartott előző üléseken négy egymást követő 75 bázispontos emeléssel. A Fed 

szigorításának lassulása enyhíti az aggodalmakat, miszerint az ország központi bankja, a 

People's Bank of China további lazító lépései felerősíthetik a renminbi dollárral szembeni 

leértékelődési nyomását. 

Forrás: Additional monetary flexibility seen soon 

2023-ban a dél-koreai turizmus fellendülését várják 

Byun Híe-jin, The Korea Herald, 2022. december 15. 

A „K-pop” és a „K-drámák” által vezetett dél-koreai kultúra globális népszerűsége miatt a 

Korea Airports Corporation bejelentette, hogy mindent megtesz azért, hogy jövőre még több 

nemzetközi utazót vonzzon. „A 2023-as és 2024-es esztendőt a Visit Korea Éveként köszöntve 

a K-kultúra és a turizmus ötvözésével 8,5 millió turistát tervezünk bevonzzani, ami a járvány 

előtti szint 40%-a” – mondta a Korea Airports Corporation vezérigazgatója, Yoon Hyeong-jung. 

A Visit Korea Year a kormány turizmust népszerűsítő programja, amely a tervek szerint 30 

millió nemzetközi utazót vonzana, és 2027-ig 30 milliárd dolláros turizmussal kapcsolatos 

bevételt generálna az országnak. 

Forrás: Airports eye travel rebound induced by K-culture boom next year 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/16/WS639ba8caa31057c47eba4a22.html
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221215000657&np=1&mp=1
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Dél-Ázsia 

A legújabb kínai-indiai határmenti összetűzések magyarázata 

Rajeswari Pillai Rajagopalan, The Diplomat, 2022. december 13. 

Az indiai hadsereg és a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) közötti újabb összecsapásokra 

az északkelet-indiai Arunachal Pradesh államban található Tawang közelében került sor. Az 

összetűzések december 9-én a keleti Tawang hegyvidéki részén, a Jangcsang mentén zajlottak, 

és a médiajelentések szerint mindkét oldalon voltak sérültek. A jelentések szerint a PLA 

mintegy 600 katonája járőrözött a térségben, amikor az incidensre sor került. A probléma 

gyökere, hogy nincs letisztázva, hogy hol van a két felet elválasztó tényleges ellenőrzési vonal 

(LAC). Így mind az indiai, mind a kínai csapatok a LAC-ról alkotott elképzeléseik alapján 

járőröznek, és ez már korábban is összecsapásokhoz vezetett. Például 2021 októberében volt 

egy hasonló incidens, amikor jelentős számú kínai csapat járőrözött a Jangce térségében. 

Ebben az esetben a kínai katonákat az indiai fél néhány órára őrizetbe vette, mielőtt szabadon 

engedték volna őket. Nem teljesen szokatlan tehát, hogy ilyen jellegű kisebb összetűzések 

történnek, de az általános politikai és katonai kapcsolatok állapotát tekintve nagy a veszélye 

annak, hogy ezek az incidensek előbb-utóbb további eszkalációhoz vezetnek. 

Forrás: Explaining the Latest Clashes on the Sino-Indian Border 

Mely országok támogatják Indiát abban, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

állandó tagja legyen? 

India News, Hindustan Times, 2022. december 15. 

Azután, hogy India a reformok mellett foglalt állást az ENSZ Biztonsági Tanácsát illetően a 

méltányos képviselet érdekében, több nagyhatalom is támogatásáról biztosította a dél-ázsiai 

állam állandó ENSZ BT-tagságát. Nicolas De Riviere, Franciaország ENSZ-nagykövete a 

közelmúltban az ENSZ Biztonsági Tanácsának nyílt vitáján felszólalva hangsúlyozta, hogy 

„Franciaország támogatja Németország, Brazília, India és Japán állandó tagjelöltségét”. 

Barbara Woodward brit nagykövet a hét elején szintén úgy nyilatkozott, hogy „Támogatjuk 

Brazília, Németország, India és Japán új állandó helyét…” mivel „a Biztonsági Tanácsnak a mai 

világot jobban reprezentálóvá kell válnia”. Az Egyesült Államok szintén India ENSZ BT-tagsága 

mellett foglalt állást. Joe Biden amerikai elnök az ENSZ-közgyűlésen tartott beszédében 

nemrégiben megismételte, hogy „Amerika támogatja India pályázatát”. Oroszország részéről 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is felkarolta a törekvést, hogy India állandó helyet kapjon 

az ENSZ BT-ben, hivatkozva gazdasági növekedésére és a globális és regionális kérdésekkel 

kapcsolatos álláspontjára.  

Forrás: List of countries backing India's bid for permanent seat at UN Security Council 

 

  

https://thediplomat.com/2022/12/explaining-the-latest-clashes-on-the-sino-indian-border/
https://www.hindustantimes.com/india-news/list-of-countries-backing-india-s-bid-for-permanent-seat-at-un-security-council-101671078247949.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/list-of-countries-backing-india-s-bid-for-permanent-seat-at-un-security-council-101671078247949.html
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A pakisztáni gazdaságpolitika drámai átalakítása szükséges a növekedés 25 

éven belüli felgyorsításához 

Press Release, Pakistan Today, 2022. december 14. 

Ali Jehangir Siddiqui, Pakisztán korábbi washingtoni nagykövete a Margalla Dialógus 

keretében részletesen elemezte az ország gazdasági kilátásait. A Margalla Dialógus az 

Iszlámábádi Politikai Kutatóintézet (IPRI) által évente megrendezett esemény, ahol minden 

évben globális szakértők gyűlnek össze, hogy a kritikus nemzeti, regionális és globális 

kérdésekről folytatott eszmecserén keresztül előmozdítsák Pakisztán fejlődését. Siddiqui 

elemzése szerint Pakisztán egy főre jutó GDP-je 2047-re várhatóan 3,5-szeresére nő, miközben, 

Irán várhatóan 6-szorosára, míg Banglades ezzel szemben 12-szeresére nő a következő 25 

évben. Ali szerint Pakisztán lakossága ezalatt 55%-kal fog gyarapodni, szemben a hasonló 

országokkal, amelyek lakossága várhatóan 10-20 százalékkal fog növekedni. Kijelentette, hogy 

a jelenlegi növekedési ütem és politika mellett, Pakisztán polgárai nem lesznek olyan jólétben, 

mint a hasonló országok polgárai. Elemzését azzal zárta, hogy hangsúlyozta, hogy folyamatos 

erőfeszítéseket kell tenni ennek megoldására, az évtizedes lemaradás ellenére. Drasztikus 

lépésekre lenne szükség az adózásban és számos más területen. "Itt az ideje valamennyi 

gazdaságpolitikánk drámai és átgondolt újratervezésének, beleértve az adózást és az 

államháztartást is" – jegyezte meg. 

Forrás:  Dramatic redesign of Pakistan’s economic policies required to accelerate growth over 

25 years 

Az új bankjegyek megjelenése nem fogja a valuta értékvesztését okozni 

Afganisztánban 

Afganistan Times, 2022. december 14. 

Az afgán központi bank legfelsőbb tanácsának tagja, Shah Mehrabi közölte, hogy az újonnan 

nyomtatott afgán bankjegyek megfelelő módszerekkel kerülnek a piacra, amelyek nem 

befolyásolják az afgán valuta értékét. Mehrabi, aki egyben a 3,5 millió dolláros afgán 

vagyonból álló, svájci székhelyű vagyonkezelői alap tagja is, elmondta, hogy a lengyel 

biztonsági nyomda által nyomtatott afgán bankjegyek utolsó tétele januárban érkezik Kabulba. 

Kabul lakosai korábban aggodalmukat fejezték ki a piacon található elhasználódott bankjegyek 

miatt. „Az elhasználódott bankjegyek sok problémát okoztak az embereknek, mert amikor 

elvisszük a pénzt az ügyfelektől, majd visszaadjuk valakinek, nem fogják elfogadni” – mondta 

Mohammad Ihsan, egy kabuli lakos. Közgazdászok szerint az újonnan nyomtatott bankjegyek 

megoldhatják a készpénz likviditási problémákat a piacon. „Az új bankjegyek nyomtatása és 

bejuttatása Afganisztán pénzrendszerébe gazdaságilag hatékony, és bizonyos mértékig 

megoldja a likviditási problémát” – fogalmazott Darya Khan Baheer közgazdász. 

Forrás: Injection of new banknotes won’t cause currency slide 

  

https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/12/14/dramatic-redesign-of-pakistans-economic-policies-required-to-accelerate-growth-over-25-years/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/12/14/dramatic-redesign-of-pakistans-economic-policies-required-to-accelerate-growth-over-25-years/
https://www.afghanistantimes.af/injection-of-new-banknotes-wont-cause-currency-slide/
https://www.afghanistantimes.af/injection-of-new-banknotes-wont-cause-currency-slide/
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Délkelet-Ázsia 

Növekszik a konténerszállító-hajóforgalom az indonéz kikötőkben 

Sylke Febrina Laucereno, DetikFinance , 2022. december 12. 

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) adatai alapján Indonézia idén 

a világ 9. legnagyobb tengeri konténerforgalmát bonyolító országává vált Kanada, Ausztrália, 

Oroszország, az Egyesült Államok, Németország, Görögország, Franciaország és Olaszország 

mögött. A javuló forgalmi adatok mellett Indonézia rakománykezelési termelékenysége is 

világátlag fölötti szintet ért el, a konténerszállító hajók átlagos átfutási ideje 13,7%-kal nőtt 

2020-hoz és 2021-hez képest. 

Forrás: Kapal Kontainer Makin Rajin Wira-wiri di Pelabuhan RI 

Az alacsony hitelkamatokat fölszámító bankok magasabb hitelezési kvótában 

részesülnek Vietnámban 

Quynh Trang, VnExpress , 2022. december 10. 

A jó likviditással és alacsony hitelkamatokkal rendelkező bankokat előnyben részesítik a 

hitelplafonok közelmúltbeli emelésénél – közölte a Vietnami Állami Bank. Dao Minh Tu 

kormányzóhelyettes szerint a korábbi 14%-os kvóta 1,5-2 százalékpontos emelése további 240 

ezer milliárd VND (10,17 milliárd USD) beáramlását jelenti a gazdaságba. Több bank és elemző 

azonban úgy véli a megnövelt hitelkvóta nem eredményez jelentős pénzbeáramlást a 

gazdaságba, mivel sok hitelező elérte vagy meghaladta a biztonságos hitel–betét arányt (LDR). 

A szabályozás szerint a bankok minden 100 dongból legfeljebb 85 dongot hitelezhetnek, de a 

27 jegyzett bankból 16 a harmadik negyedév végére már elérte a határétéket. 

Forrás: SBV says banks with low interest rates to get higher credit growth caps 

A vietnámi pénzügyminisztérium igyekszik enyhíteni a kötvénypiaci 

nehézségeket 

Lê Thanh, Tuoi Tre, 2022. december 13. 

A pénzügyminisztérium számos intézkedést javasolt a kötvénykibocsátók nehézségeinek 

enyhítésére, miután a közelmúltban a jogsértésekkel kapcsolatos szigorítás elriasztotta a 

vállalkozásokat a piacra lépéstől. Rendelettervezetekben, amelyeket más kormányzati szervek 

is felülvizsgálnak, a minisztérium azt javasolta, hogy a kötvények futamideje legfeljebb két 

évvel meghosszabbítható legyen, ha a tulajdonosok legalább 65%-a jóváhagyja azt; továbbá, 

hogy az 500 milliárd VND (20,83 millió dollár) feletti és a kibocsátó saját tőkéjének 50%-át 

meghaladó értékű kibocsátásokat végző vállalkozások hitelminősítését a jövő év elejéről 2024 

elejére halasszák. 

Forrás: Bộ Tài chính trình Chính phủ giải pháp 'cứu' thị trường trái phiếu 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6457663/kapal-kontainer-makin-rajin-wira-wiri-di-pelabuhan-ri
https://e.vnexpress.net/news/economy/sbv-says-banks-with-low-interest-rates-to-get-higher-credit-growth-caps-4546141.html
https://tuoitre.vn/bo-tai-chinh-trinh-chinh-phu-giai-phap-cuu-thi-truong-trai-phieu-20221213112721073.htm
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A kriptopiac nem haldoklik 

Nguyen Hang, VNExpress, 2022. december 12. 

Idén gyakori volatilitás jellemezte a kriptopénzpiacot: a Luna összeomlása, az FTX és a BlockFi 

csődje, a Binance értékének csökkenése és számos más érme értékének erőteljes esése. A piac 

elvesztette a Bitcoin-milliomosok több mint 80%-át. Dr. Ho Quoc Tuan, a Bristoli Egyetem 

pénzügyi és számviteli előadója szerint mindazonáltal a kriptopénzpiac szinte semmiben sem 

különbözik más piacoktól. A legfontosabb tényező a pénzforgalom, a beáramló, jelentős 

értékű és folyamatos befektetések tudnák stabilizálni és növekedési pályára állítani a szektort, 

ám annak jelenleg nem mutatkoznak jelei. A professzor ugyanakkor továbbra is optimista a 

kilátásokat illetően. A profit és a veszteség magas szintje szerinte stabil vonzerőt jelent a 

befektetők számára. A kriptopénzpiac így nehezen szűnhet meg, hacsak a kormányok fel nem 

számolják. 

Forrás: Cryptocurrency market not dying: academic 

A Singha Ázsiában elsőként vezeti be a biológiailag 100%-ban lebomló 

csomagolás alkalmazását 

The Nation Thailand, The Nation Thailand, 2022. december 15. 

A Singha, thai alkoholos italokat gyártó vállalat bevezeti a Singha Sustainable Pack 

csomagolást, amivel Ázsiában elsőként a műanyag zsugorfóliáról a biológiailag 100%-ban 

lebomló és környezetbarát papírra vált, miközben a csomagoláson kőolaj helyett szójaolaj 

alapú, az állatokra nem káros tinták használatába kezd. Bár a csomagolás műanyagmentes, a 

termék akkor is megtartja súlyát, ha hosszú ideig hűtőszekrényben vagy magas páratartalmú 

környezetben tárolják. A gyártó ezenfelül minden csomagot QR-kóddal lát el, amellyel 

nyomon követhető az adott hulladék feldolgozásának a menete. A lépés elősegíti a márka 

céljainak elérését a társadalmi felelősségvállalás és a környezettudatosság terén. 

Forrás: “Singha” launches 100% biodegradable packaging as the first company in Asia 

Fiatal munkaerő várja a Fülöp-szigeteken az uniós befektetőket  

John Victor D. Ordoñez, Business World, 2022. december 15. 

Ifjabb Ferdinand R. Marcos fülöp-szigeteki elnök a fiatal, képezhető filippínó munkaerőt 

méltatta európai cégvezetők előtt egy brüsszeli kerekasztal-beszélgetésen, amelyen a 

szigetország üzleti klímájának javulásáról is biztosította a résztvevőket – közölte az elnöki 

palota. „A fülöp-szigeteki munkaerőt a magas képezhetőség... az angol nyelvtudás, a 

technológiai készségek, a költséghatékonyság, a kulturális alkalmazkodóképesség és az 

alacsony fluktuációs és lemorzsolódási arány jellemzi” – fogalmazott. A fülöp-szigeteki 

munkaerő közel 50 millió főt számlál, a felsőoktatási rendszer pedig évente 800 ezer diplomást 

bocsát ki a különböző szakmákban. 

Forrás: Marcos pitches young PHL workforce to potential EU investors 

https://e.vnexpress.net/news/economy/cryptocurrency-market-not-dying-academic-4547377.html
https://www.nationthailand.com/pr-news/more/pr-news/40023124
https://www.bworldonline.com/economy/2022/12/15/493441/marcos-pitches-young-phl-workforce-to-potential-eu-investors/
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A szingapúri gazdaság növekedését ösztönző cégek több munkavállalási 

engedélyt igényelhetnek 

Tay Hong Yi, The Straits Times, 2022. december 13. 

A Szingapúr főbb gazdasági prioritásainak előmozdításában kiemelkedő szerepet játszó 

vállalatok az iparágukra vonatkozó kvótákon felül a meglévő alaplétszámuk legfeljebb 5 

százalékával, maximum 50 fővel több külföldi munkaerőt vehetnek föl két évre, amely 

határidő meghosszabbítható. Az intézkedés azt hivatott biztosítani, hogy a városállam 

versenyképességének fenntartására irányuló erőfeszítéseiket ne siklassa ki a munkaerőhiány. 

A lehetőséggel élni kívánó cégeknek vállalniuk kell, hogy két éven belül annyi helyit vesznek 

fel vagy küldenek képzésre, amennyi az általuk igényelt többletkvóta; továbbá a cégeknek 

vagy már legalább egy gazdasági programban részt kell venniük, vagy egy kormányzati 

ügynökség alkalmasnak kell találja őket a kritériumok teljesítésére. 

Forrás: Firms that drive S’pore’s growth can apply for higher quota of S Pass or work permits 

under new scheme 

A malajziai bankok 2023 júniusáig teljes mértékben végrehajtják a központi 

bank pénzügyi csalásokkal kapcsolatos öt kulcsfontosságú intézkedésjavaslatát 

Bernama, Bernama, 2022. december 13. 

A malajziai pénzintézetek célja, hogy 2023 júniusáig teljes mértékben végrehajtsák a központi 

bank (BNM) öt kulcsfontosságú intézkedésjavaslatát a pénzügyi csalások elleni küzdelemben 

– közölte a Maláj Bankszövetség (ABM). A központi bank javaslatai a következők: áttérés az 

egyidejű SMS-jelszavakról biztonságosabb hitelesítési módszerre; a bankok csalásfelismerési 

szabályainak szigorítása; az e-banking szolgáltatások első alkalommal történő 

igénybevételének ellenőrzése; csak egyetlen mobileszköz vagy biztonságos eszköz 

regisztrációjának engedélyezése; és egy 24/7-es, az ügyfelek számára fenntartott 

panaszcsatorna létesítése. 

Forrás: Bank sasar laksana sepenuhnya langkah BNM perangi penipuan kewangan menjelang 

Jun 2023: ABM 

  

https://www.straitstimes.com/business/5-more-of-workforce-can-be-s-pass-or-work-permit-holders-at-firms-that-hire-train-local-workers
https://www.straitstimes.com/business/5-more-of-workforce-can-be-s-pass-or-work-permit-holders-at-firms-that-hire-train-local-workers
https://www.bernama.com/bm/news.php?id=2147519
https://www.bernama.com/bm/news.php?id=2147519
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Közel-Kelet 

A szaúdi gazdaság 8,8%-kal bővült a harmadik negyedévben 

 .Anadolu Agency, 2022. december 11 ,وكالة االناضول

A szaúdi gazdaság 2022 harmadik negyedévében 8,8%-kal nőtt éves összevetésben, szemben 

a tavalyi év azonos időszakában mért 7%-kal, ami többnyire az olajtevékenységnek 

köszönhető. Szaúd-Arábia állami tulajdonú statisztikai főhatósága közölte, hogy a Királyság 

negyedéves gazdasági teljesítménye 2,1%-kal nőtt a harmadik negyedévben. Emellett az 

olajaktivitás a harmadik negyedévben 14,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest 

az olajárak emelkedése, valamint a kulcsfontosságú piacokról származó nyersolaj és 

derivatívák iránti megnövekedett kereslet közepette. A nem olajipari tevékenység 6%-kal, míg 

a kormányzati tevékenységek 2,5%-kal nőttek az említett időszak alatt, mivel a Királyság 

fokozza erőfeszítéseit a gazdaság fosszilis tüzelőanyagoktól való diverzifikálására. A 2023-as 

költségvetés múlt heti bejelentésekor Szaúd-Arábia arra számított, hogy a hazai gazdaság idén 

8,5%-kal nő, míg ugyanebben a vonatkozásban a Nemzetközi Valutaalap 7,6%-kal számolt. 

Szaúd-Arábia, amely az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb nyersolajtermelője, 

normál körülmények között 11 millió hordó átlagos napi termeléssel rendelkezik, és a világ 

legnagyobb exportőre, napi átlaga 7,5 millió hordó. 

Forrás:  ي الرب  ع الثالث
 االقتصاد السعودي ينمو 8.8  بالمئة ف 

Megállapodások Szaúd-Arábia és Kína között 

 .Sky News Arabiya és Arab News 2022. december 08 ,سكاي نيوز عربية

A kínai elnök háromnapos látogatáson vett részt Szaúd-Arábiában, amely során több mint 30 

államfő és nemzetközi szervezet jelenlétében három csúcstalálkozót tartottak:  

1. a „Szaúdi-Kínait”,  

2. az „Öböl-Kínait” és az  

3. „Arab-Kínait”.  

A szaúdi hírügynökség szerint a „Szaúdi-Kínai” csúcstalálkozót megelőzően Szaúd-Arábia és 

Kína több mint 20 előzetes megállapodás aláírásáról egyezett meg 110 milliárd riál (29,3 

milliárd dollár) értékben. A bilaterális csúcstalálkozó alkalmával a két ország aláírta a stratégiai 

partnerségi dokumentumot, valamint a Királyság 2030-ig tartó időszakra vonatkozó jövőképe 

és az „Övezet és Út” kezdeményezés közötti összehangolási tervet is. A „Szaúdi-Kínai” 

csúcstalálkozón részt vett a szaúd-arábiai király és a kínai elnök, valamint Mohammed bin 

Szalmán koronaherceg is csatlakozott hozzájuk. 

Forrás:    والصي السعودية  بي    مرتقبة  اتفاقيات  دوالر..   és Strength in numbers: Saudi ستتجاوز  29  مليار 

Arabia and China seal 35 deals worth $30bn during Xi Jinping’s visit 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/2760805
https://www.snabusiness.com/article/1578537-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.arabnews.com/node/2213196/business-economy
https://www.arabnews.com/node/2213196/business-economy
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Kínai elnök: Továbbra is nagy mennyiségben importálunk olajat az Öböl-menti 

országokból 

 .Al Arabiya, 2022. december 09 ,العربية

Xi Jinping kínai elnök méltatta Szaúd-Arábia erőfeszítéseit az első „Öböl-Kínai” csúcstalálkozó 

megrendezésével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy az Öböl-menti országok és Kína 

megvalósíthatják a gazdasági és ipari integrációt, erősíthetik a partnerséget és 

előmozdíthatják a fejlődést. Elmondta, hogy Kína a kezdetek óta kommunikál az Öböl-menti 

Együttműködési Tanáccsal, és kifejtette, hogy ez utóbbinak sikerült leküzdenie a globális 

kihívásokat. Kína továbbra is nagy mennyiségben importál olajat az Öböl-menti országokból – 

mondta, megjegyezve, hogy a tiszta energiába való befektetésben is együttműködik a régió 

országaival. Másrészt elárulta, hogy beruházási tanácsot kíván létrehozni az Öböl-menti 

országokkal. Kifejezte továbbá, hogy Kína szívesen együttműködik az Öböl-menti államokkal a 

számítástechnika és a digitális gazdaság terén, és egy sor együttműködési projektet indít az 

űripar területén. A kínai elnök utalt arra is, hogy az Öböl-menti országokkal való nyelvi és 

kulturális együttműködés új útjait tervezik, mondván, hogy számos kínai nyelvű oktatási 

lehetőséget biztosítanak az Öböl-menti országok számára, és kölcsönös együttműködés 

formálódik az arab nyelv oktatásában is. 

Forrás:  ة من دول الخليج اد النفط بكميات كبي  : سنواصل استي  ي
 الرئيس الصين 

Iraki Kurdisztán: Bárzáni elnök Magyarország elnökét fogadta Erbilben 

Rudaw, 2022. december 09. 

Necsirván Bárzáni, a kurdisztáni régió elnöke december 9-én fogadta Magyarország 

köztársasági elnökét, Novák Katalint Erbilben, a magyar államfő első régióbeli látogatásán, 

amelynek célja a bilaterális kapcsolatok fejlesztése és a magyar csapatok felkeresése az 

országban. A magyar köztársasági elnököt Bárzáni fogadta, amikor megérkezett az Erbili 

Nemzetközi Repülőtérre, miután Bagdadban találkozott Abd al-Latíf Rasíd iraki elnökkel. 

Bárzáni köszönetét fejezte ki Magyarországnak a pesmerga erőknek nyújtott segítségért az 

Iszlám Állam (ISIS) elleni harcban. Magyarország az ISIS-ellenes globális koalíció tagjaként több 

millió lőszerrel és egészségügyi ellátással segítette a pesmerga erőket, és katonai tanácsadóik 

révén részt vett az erők kiképzésében is. A Pesmerga Ügyek Minisztériumának volt vezérkari 

főnöke, Dzsabbár Jávar méltatta a magyar szerepvállalást a Kurdisztáni Régióban és Irakban 

az Iszlám Állam elleni globális koalíció részeként. A magyar elnökség tájékoztatása szerint 

Novák Katalin a tervek szerint ellátogat a Hungary Helps programon keresztül megvalósuló 

humanitárius projektek helyszíneire is. 

Forrás: President Barzani receives Hungary’s Novak in Erbil 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/09122022
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Kína az EU helyét átvéve az Öböl-menti arab országok legnagyobb 

kereskedelmi partnere 

 .Al Arabiya, 2022. december 09 ,العربية

Az ÖET-országok és Kína erős gazdasági partnerséget ápolnak. Az idei év során Kína ÖET-

nagykövetei felfedték a kereskedelmi forgalom volumenét, és kiderült, hogy Kína 2020 óta az 

Európai Uniót felváltva az ÖET legnagyobb kereskedelmi partnerévé lépett elő. Kína 

felismerte, hogy energiaforrás-igénye és a gazdaság mozgatása stabil biztonsági rendszert 

igényel, és ezt az Öbölben találta meg, amely a kínai olaj-, gáz- és petrolkémiai import 

oroszlánrészét teszi ki. A számadatok szerint az ÖET-országok és Kína közötti energiaügyi 

együttműködés egyenletes ütemben és folyamatosan fejlődik a kőolaj- és földgázkitermelést, 

valamint az olajfinomítást tekintve. 

Forrás: 2020  ي منذ يك تجاري للدول الخليجية.. حلت مكان االتحاد األوروبر  الصي   أكير شر

Törökország továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának 

Hürriyet Daily News, 2022. december 12. 

Törökország folytatja erőfeszítéseit az ukrán lakosság humanitárius segélyszükségleteinek 

kielégítésére a nehéz téli hónapokban – mondta a török elnök ukrán kollégájának december 

11-én. Recep Tayyip Erdoğan elnök telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A 

Török Kommunikációs Igazgatóság közleménye szerint a beszélgetés az orosz-ukrán háború 

fejleményeire is kitért. Erdoğan kijelentette, hogy a fenyegető zord télben továbbra is 

dolgoznak az ukrán nép humanitárius segélyigényének kielégítésén. A török elnök hozzátette, 

hogy a gabonafolyosó kibővíthető különféle élelmiszerekkel és egyéb árucikkekkel, továbbá 

közölte, hogy hamarosan megoldás születhet a Zaporizzsja Atomerőmű kérdésében. Erdoğan 

elnök hozzátette, hogy a beszélgetés során megvitatták a G20-csúcson kidolgozott béketerv 

végrehajtásához szükséges lehetséges hozzájárulásokat is. 

Forrás: Türkiye continues to provide humanitarian aid to Ukraine, Erdoğan tells Zelensky 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/12/09/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-2020
https://www.hurriyetdailynews.com/turkiye-continues-to-provide-humanitarian-aid-to-ukraine-erdogan-tells-zelensky-179271
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Szíria: A jelenlegi üzemanyagválság megbénítja az Aszad-rezsim által birtokolt 

területeket 

 .Eldorar, 2022. december 11 ,الدرر

A szíriai rezsim által ellenőrzött területeken hetek óta súlyos üzemanyagválság tapasztalható, 

amely a kereskedelmi szállítások leállásához és számos tevékenység, iparág és vállalkozás 

felfüggesztéséhez vezetett. A válság egybeesik a tél kezdetével és a fűtéshez szükséges dízel 

iránti növekvő kereslettel, ami növeli a fűtőanyagok beszerzésével küzdő lakosok nehézségeit. 

Az üzemanyaghiány jelei augusztusban kezdődtek, amikor a hatóságok bejelentették, hogy a 

támogatott benzin árát 130%-kal 2 500 lírára (kb. fél dollárra) emelik. A rezsim által ellenőrzött 

területekről származó források szerint az élet szinte teljesen leállt az utcákon, és a 

tartományok közötti utazások  ellehetetlenültek a dízel hiánya miatt. A források közölték, hogy 

sok diák már nem tud iskolába és egyetemre menni, nem beszélve arról, hogy számos helyen 

a munkavégzés is leállt, ami hozzájárul a polgárok gazdasági helyzetének romlásához. 

Forrás:  أزمة المحروقات المستمرة تصيب عموم مناطق نظام األسد بالشلل 

A szíriai keresztények félnek a török szárazföldi hadműveletektől 

AINA, 2022. december 09. 

Észak-Szíria újból Törökország irányából érkező támadásoknak van kitéve. Recep Tayyip 

Erdoğan török elnök nemrégiben azt közölte, hogy eltökélt szándéka a kurd harcosok kiirtása 

és az ország határainak védelme. November 20. óta a török erők drónokkal támadják meg a 

kurd vezetésű erők néhány fontos állását, továbbá gázlelőhelyeket és néhány olajlelőhelyet 

támadtak az al-Málikijja és Rumajlán vonal mentén, egészen R’as al-Ajnig. Az infrastruktúra 

(kőolajfinomítók, villamosenergia- és benzinkutak) java része megsemmisült, emellett néhány 

határ közelében lévő falut is bombáztak. Az is kiderült, hogy az offenzívákkal sújtott 

területeken sok keresztény is él, és civil áldozatokról is hírt adtak. A törökök azzal indokolják 

ezt a beavatkozást, hogy megvédik a határaikat 20 mérföld mélységig, Észak-Szíria mentén. 

Meg akarják akadályozni, hogy a PKK kurd államot hozzon létre, amely fenyegeti a török 

államot, és támadásokat készíthet elő az országuk ellen. A jelek szerint a kurdok nem vonulnak 

ki az említett területekről, ami miatt küszöbön áll a törökök nagyobb volumenű szárazföldi 

offenzívája Észak-Szíria ellen, a napi tüzérségi és légi bombázások folytatásával. 

Forrás: Syrian Christians Fear Imminent Turkish Ground Incursion 

  

https://eldorar.net/node/179498
http://www.aina.org/news/20221207220830.htm
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Erősödő üzbég-magyar kapcsolatok 

UzDaily, 2022. december 12. 

Shavkat Mirzijojev Üzbegisztán elnöke munkalátogatáson fogadta a magyar OTP Bank 

igazgatótanácsának elnökét, Csányi Sándort. A találkozó során szó esett az üzbég 

vállalkozásoknak a magyar cégekkel történő kölcsönösen előnyös együttműködéseinek 

bővítéséről és a közös együttműködési projektek előmozdításáról. A tárgyaláson mindkét fél 

kiemelt figyelmet fordított arra, hogy Magyarországról és más Európai Uniós országból 

közvetlen befektetéseket vonzanak be az üzbég gazdaság különböző ágazataiba. A 

megbeszélésen megállapodás született a magyar-üzbég közös projektek és együttműködési 

programok további támogatásáról. 

Forrás: Президент Узбекистана отметил широкие возможности для взаимовыгодного 

сотрудничества с венгерским бизнесом 

Türkmenisztán, Azerbajdzsán és Törökország szélesíti energetikai 

együttműködéseit 

Business Turkmenistan, 2022. december 13. 

Türkmenisztán, Azerbajdzsán és Törökország elnöke Szerdar Berdimuhamedov, Ilham Alijev 

és Recep Tayyip Erdogan a három ország Türkmenisztánban megrendezett csúcstalálkozóján 

több fontos megállapodás aláírásáról is döntött, amelyek új lendületet adnak az országaik 

közötti stratégiai fejlesztéseknek. A találkozó során mindhárom fél egyetértett abban, hogy a 

Türkmenisztán, Azerbajdzsán és Törökország közötti energiaszektorban történő partnerségek 

k megkövetelnek egy összehangolt nemzetközi együttműködés kialakítását. 

Forrás: Туркменистан, Азербайджан и Турция подпишут соглашения об укреплении 

энергетических связей 

Türkmenisztán és Azerbajdzsán bővíti kapcsolatait az energetika és a 

közlekedés területén 

Zolotoj Vek Turkmenistan, 2022. december 14. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök Türkmenbasiban találkozott Ilham Alijevvel, 

Azerbajdzsán elnökével, hogy megállapodjanak a Türkmenisztán és Azerbajdzsán közötti 

energetikai és a közlekedési partnerségek további fejlesztéséről. A találkozó során 

Berdimuhamedov és Alijev elnök megvitatta a két ország közötti együttműködések 

bővítésének lehetőségeit az energiabiztonság, valamint a korszerű tranzit- és közlekedési 

infrastruktúra megteremtéséről. 

Forrás: Встреча Президента Туркменистана с Президентом Азербайджанской 

Республики 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/74076
https://www.uzdaily.uz/ru/post/74076
https://business.com.tm/ru/post/9562/turkmenistan-azerbaidzhan-i-turciya-podpishut-soglasheniya-ob-ukreplenii-energeticheskih-svyazei
https://business.com.tm/ru/post/9562/turkmenistan-azerbaidzhan-i-turciya-podpishut-soglasheniya-ob-ukreplenii-energeticheskih-svyazei
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/68666/prezidenty-turkmenistana-i-azerbajdzhana-proveli-peregovory-na-turkmenskom-poberezhe-kaspiya
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/68666/prezidenty-turkmenistana-i-azerbajdzhana-proveli-peregovory-na-turkmenskom-poberezhe-kaspiya
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Bővülő magyar-kirgiz együttműködések 

AkiPress, 2022. december 14. 

Ulan Primov, a kirgiz Jogorku Kenes (Legfelsőbb Tanács) Nemzetközi Ügyek Védelmi Biztonsági 

és Migrációs Bizottságának elnöke tárgyalásokat folytatott Dorogi Sándorral, Magyarország 

kirgizisztáni nagykövetével a Kirgizisztán és Magyarország közötti kétoldalú államközi, 

kulturális és humanitárius együttműködés kérdéseiről. A megbeszélésen Primov kiemelte, 

hogy az elmúlt időben baráti kapcsolatok jöttek létre Kirgizisztán és Magyarország között. E jó 

kapcsolatok egyik jele a Kirgiz-Magyar Stratégiai Tanács és a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap 

létrejötte. Az egyeztetés során Dorogi Sándor kiemelte a magyar fél készségét a további 

magyar-kirgiz gazdasági együttműködésekben az energiaszektor, a mezőgazdaság és oktatás 

területén. A magyar nagykövet hangsúlyozta, hogy 2022 májusától a kirgiz állampolgárok 

egyszerűsített eljárásban igényelhetnek munkavállalási vízumot Magyarországon. A találkozót 

követően a felek kifejezték készségüket a Kirgizisztán és Magyarország közötti 

együttműködések további fejlesztésére. 

Forrás: В ЖК обсудили сотрудничество с Венгрией 

Azerbajdzsánból importál elektromos energiát Magyarország 

day.az, 2022. december 12. 

Orbán Viktor miniszterelnök december 17-én írja alá azt a megállapodást, amely szerint 

Magyarország Azerbajdzsánból fog elektromos energiát importálni. Az áram Grúzián át a 

Fekete tenger fenekén, és Románián át érkezik majd Magyarországra. A négyoldalú szerződést 

Bukarestben írják alá. 

Forrás: Венгрия подпишет соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана 

Az állam marad a grúziai Anaklia kikötő többségi tulajdonosa 

newsgeorgra.ge, 2022. december 12. 

A grúz kormány úgy döntött, hogy meghagyja az államnak az 51 százalékos részesedést az 

anakliai kikötő építésében – jelentette be Irakli Garibasvili miniszterelnök. A Gazdasági 

Minisztérium már új pályázatot készít elő. Garibasvili elmondta, hogy a kikötőnek már 2020-

ban fogadnia kellett volna az első hajókat, de még mindig nem épült meg "a beruházó miatt, 

aki nem teljesítette kötelezettségeit". 

Forrás: Контрольный пакет порта Анаклия будет принадлежать государству — 

Гарибашвили 

  

https://kg.akipress.org/news:1835005/?from=kgnews&place=search&sth=46a20481ce2b39485719287bab9bf841
https://news.day.az/economy/1518721.html
https://www.newsgeorgia.ge/kontrolnyj-paket-porta-anaklija-budet-prinadlezhit-gosudarstvu-garibashvili/
https://www.newsgeorgia.ge/kontrolnyj-paket-porta-anaklija-budet-prinadlezhit-gosudarstvu-garibashvili/
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Új dél-koreai és kínai autó összeszerelő gyártósorok indulnak 2023-ban 

Kazahsztánban 

Azamat Syzdykbaev, Kazinform, inform.kz, 2022. december 14. 

Kairbek Uskenbayev, a Kazah Köztársaság ipari és infrastruktúrafejlesztési minisztere a Kia 

Sportage autók összeszerelésére szolgáló új gyártósor elindításának tervéről tájékoztatta a 

kazah kormányt. A Kia gyártósorát már januárban elindítják, de zajlanak az egyeztetések a 

Hyundai-al is, amely vonatkozó befektetései programjait már megkezdte. Az év folyamán a 

miniszter szerint a kínai partnerekkel további három összeszerelő üzem épül meg 

Kazahsztánban, ami további modellek összeszerelését teszi majd lehetővé. 

Forrás: Производство по сбору Kia Sportage начнется в Казахстане с 2023 года 

Kirgizisztánban gyárthatják az orosz mikroelektronikai eszközöket 

manas.news, 2022. december 14. 

Az Orosz Föderáció Kirgizisztánban tervezi gyártani a számára szükséges mikroelektronikai 

eszközöket. A vonatkozó memorandumot folyó év december 8-án írták alá. Oroszország azt 

tervezi, hogy Kirgizisztánban indítja el a polikristályos szilícium gyártását. Az aláírt 

memorandum értelmében vegyes vállalatok nyílnak meg, amelyek az elektronikai iparhoz 

szükséges anyagokat és technológiai berendezéseket gyártják. Az együttműködés 

eredményeképpen, a közeljövőben az autóiparban, a repülőgépgyártásban és az automatizált 

gyártásirányítással rendelkező iparágakban saját rádióelektronikai alkatrészeket tud használni 

a két ország. Az ilyen jellegű termékek gyártása az orosz ipar számára kritikusan fontos, hiszen 

az ukrajnai háború kitörése után az Intel és a AMD nem szállít az orosz piacra. 

Forrás: РФ планирует производить необходимую микроэлектронику в Кыргызстане. 

Подписан меморандум 

Türkmenisztán kész együttműködni a világgal a gáz szállítása terén 

arzuw.news, 2022. december 14. 
Türkmenisztán kész együttműködni a türkmén földgáz világpiacra történő exportjában 

nyilatkozta Kerimgulij Geldijev képviselő. Türkmenisztán földgáztartalék terén a negyedik 

helyen áll a világban. Ashabad számára igen fontos a gáz exportja, ebben egyik legfontosabb 

partnerének Törökországot látja, amely szintén gáz importőr, emellett azonban fontos 

összekötő kapocs lehet az európai piaccal is. A témában Háromoldalú csúcstalálkozót tartanak 

az Avaza Nemzeti Turisztikai Zónában Türkmenisztán, Azerbajdzsán és Törökország elnöke 

részvételével. 

Forrás: Туркменистан готов сотрудничать в отправке газа на мировые рынки 

  

https://www.inform.kz/ru/proizvodstvo-po-sboru-kia-sportage-nachnetsya-v-kazahstane-s-2023-goda_a4013109
https://manas.news/economy/rf-planiruet-proizvodit-neobhodimuju-mikrojelektroniku-v-kyrgyzstane-podpisan-memorandum/
https://manas.news/economy/rf-planiruet-proizvodit-neobhodimuju-mikrojelektroniku-v-kyrgyzstane-podpisan-memorandum/
https://arzuw.news/turkmenistan-gotov-sotrudnichat-v-otpravke-gaza-na-mirovye-rynki
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Lab Industries név alatt folytatja tevékenységét Oroszországban a Henkel 

Izvestia, iz.ru, 2022. december 16. 

A Henkel oroszországi részlege 2023. január 1-től Lab Industries név alatt folytatja munkáját 

Oroszországban – jelentette be a cég képviselője december 16-án an TASS-nak. Arról, hogy a 

Persil, Losk és Vernel márkákat birtokló Henkel folytatja a munkát az orosz piacon november 

10-én került ki hír. Ezt megelőzően azonban, augusztus 17-én a Henkel még arról számolt be, 

hogy a vállalat oroszországi részlegeinek eladását tervezi. mivel, a cég a németországi 

központja ez év áprilisában bejelentette, hogy kivonul az orosz piacról. Az orosz ipar-, és 

kereskedelmi miniszter, Denisz Manturov a fentiekkel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy 

tapasztalatai szerint az orosz piacról való kivonulást bejelentő cégek többsége érdekelt a 

visszatérésben. 

Forrás: Henkel продолжит работу в России под названием Lab Industries с 1 января 

Készül az „Üzbegisztán-Kirgizisztán-Kína” vasútvonal megvalósíthatósági 

tanulmánya 

Pordrobno, pordrobno.uz, 2022. december 16. 

2023. június 1-re elkészül az Üzbegisztán-Kirgizisztán-Kína vasút építésének 

megvalósíthatósági tanulmánya jelentette be Shavkat Mirziyoyev köztársasági elnök a nagy 

regionális vasúti infrastrukturális projektek végrehajtásával kapcsolatban tartott fórumon. A 

projekttel kapcsolatban Szamarkandban háromoldalú szándéknyilatkozatot írtak alá 

szeptember 14-én. A Kínai Első Tervező és Kutatóintézet pedig már novemberben 

terepkutatást végzett. Az új vasútvonal, amely Üzbegisztán, Kína és Kirgizisztán vasútvonalait 

köti össze a Perzsa-öböl országaival, Törökországgal, valamint a továbbiakban az európai 

vasúthálózatokkal, új piacokat nyit meg a három ország gyártói számára. A projekt előzetes 

paraméterei szerint a Kelet-Ázsiából a Közel-Kelet és Dél-Európa országaiba vezető útvonal 

mintegy 900 kilométerrel rövidebb lesz, a szállítási idő pedig akár 7-8 nappal csökkenhet. 

Forrás: ТЭО проекта строительства ж/д "Узбекистан-Кыргызстан-Китай" будет готово к 1 

июня 

  

https://iz.ru/1441860/2022-12-16/henkel-prodolzhit-rabotu-v-rossii-pod-nazvaniem-lab-industries-s-1-ianvaria
https://podrobno.uz/cat/economic/teo-proekta-stroitelstva-zh-d-uzbekistan-kyrgyzstan-kitay-budet-gotovo-k-1-iyunya/
https://podrobno.uz/cat/economic/teo-proekta-stroitelstva-zh-d-uzbekistan-kyrgyzstan-kitay-budet-gotovo-k-1-iyunya/
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