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Új év, változatlan kínai külpolitika 

2022 december 15-én Xi Jinping kínai elnök és Vlagyimir Putiyn orosz elnök virtuális 
megbeszélést folytatott. Ennek alkalmával Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy a 
két ország közötti partnerség minden eddiginél fontosabb a nyugat „példátlanul nagy 
nyomása” mellett, mivel Moszkva Ukrajna elleni inváziója egyre inkább elszigeteli az országot 
a globális színtéren, és elmondta, hogy az orosz-kínai viszony stabilizáló ereje még kritikusabbá 
válik a növekvő geopolitikai feszültségek közepette. Az orosz vezető a két nemzet közötti 
kapcsolatokat a „történelem legjobbjának” minősítette, hozzátéve, hogy „minden próbát 
kibírnak”, és meghívta Xi Jinpinget, hogy 2023 tavaszán látogasson el Moszkvába. Putyin 
elmondta, hogy a két ország megerősíti az együttműködést a fegyveres erőik között, és 
rámutatott a kereskedelem növekedésére a „kedvezőtlen piaci körülmények” ellenére is, 
utalva az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókra. Xi Jinping elmondta, hogy a két 
országnak erősítenie kell a stratégiai koordinációt és több stabilitást kell vinnie a világba. 
Hozzátette, hogy Kína továbbra is elkötelezett az együttműködésre Oroszországgal, hogy 
„ellenálljon a hegemónizmusnak és a hatalmi politikának”, valamint hogy szembeszálljon az 
egyoldalúsággal és a protekcionizmussal, továbbá hogy megvédje a szuverenitást, a 
biztonságot, a nemzetközi méltányosságot és az igazságosságot. Miközben dúl az ukrajnai 
háború, addig Kína példátlan Covid-járvánnyal küszködik, így a két vezető megbeszélése 
aláhúzta kölcsönös bizalmukat a növekvő hazai nehézségek közepette is. 

Kína és Oroszország kétoldalú kapcsolata az utóbbi években a virágkorát éli. Xi és Putyin 
kijelentette, hogy a két ország partnerségének nincsenek korlátai hetekkel azelőtt, hogy 
Oroszország februárban megkezdte volna Ukrajna elleni invázióját. Kína megtagadta az orosz 
agresszió elítélését, ehelyett többször is a NATO-t és az Egyesült Államokat hibáztatta a 
konfliktusért, valamint a szankciók ellen is mindig felemelte szavát, és Oroszország egyik 
legfőbb partnere maradt. Az orosz-ukrán konfliktus és annak elhúzódása miatt azonban a két 
ország kapcsolatának dinamikája átalakult és Kína javára billent, hiszen Oroszország 
meglehetősen kiszolgáltatottá vált kelet-ázsiai partnere számára. Mindamellett, hogy Kína 
kihasználja a helyzet nyújtotta gazdasági előnyöket, igyekszik sürgetni a béke megkötését, 
hiszen az ország fejlődéséhez és gazdasági növekedéséhez elengedhetetlen a békés 
nemzetközi környezet. 

Még 2023 előtt, 2022 december 30-án új külügyminisztere lett Kínának, Qin Gang Kína korábbi 
Egyesült Államokbeli nagykövetének személyében. Nagyköveti kinevezését 17 hónapig 
töltötte be, előtte pedig a Kínai Külügyminisztérium szóvivője, majd pedig kínai 
külügyminiszter-helyettes volt. Qin Gang ígéretet tett arra, hogy "továbbra is támogatja a 
kínai-amerikai kapcsolatok fejlődését”. Qin azt is megfogadta, hogy a „két ország közötti 
kölcsönös tiszteletért, békés egymás mellett élésért és mindenki számára előnyös 
együttműködésért dolgozik, és megteszi a kellő erőfeszítéseit a két nép jólétéért, valamint a 
világ békéjéért, stabilitásáért és fejlődéséért”. 

Wang Yi volt kínai külügyminiszter pedig a Kínai Központi Külügyi Bizottság (Central Foreign 
Affairs Commission – CFAC) igazgatója lett Yang Jiechi helyett, amely a kínai diplomáciai karrier 
csúcsa. A CFAC a KKP intézménye, a külügyminiszter pedig a CFAC igazgatójának tartozik 
felelősséggel, aki pedig Xi Jinpingtől kapja az iránymutatást. Ez pedig annak a jele, hogy az 
újonnan kinevezett külügyminiszter, Qin Gang személye egy gesztus a kínai-amerikai 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/70303
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202112/t20211215_10470186.html
http://world.people.com.cn/n1/2023/0105/c1002-32600533.html
https://zijing.com.cn/article/2023-01/02/content_1059519914875924480.html
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kapcsolatok vonatkozásában és annak a jele, hogy Kína nyitott a két ország közötti feszültség 
enyhítésére, viszont magában a kínai külpolitikai irányvonalban nem várható változás. 

Január elején Kína ASEAN államokkal szembeni diplomáciai tevékenységét is fokozta, melynek 
keretében január 3-5. között Xi Jinping elnök Pekingben fogadta ifjabb Ferdinand Marcos 
fülöp-szigeteki elnököt. A látogatás igazi jelentősége, hogy az előző filippínó államfő Rodrigo 
Duterte annak ellenére, hogy az ország hagyományosan az Egyesült Államok szövetségesének 
számított, megpróbált nyitni Kína felé, ezzel egyidejűleg eltávolodni az USA-tól, erőfeszítéseit 
azonban csupán mérsékelt siker koronázta. Marcos, aki ugyan elődje politikájának folytatását 
ígérte, noha Dutertével szemben sokkal inkább számít Amerika-barát elnöknek azzal a céllal 
utazott Pekingbe, hogy a két ország stratégiai együttműködésében új fejezetet nyisson. A két 
államfő végül 14 kétoldalú megállapodást írt alá többek között a mezőgazdaság, az 
infrastruktúra, a fejlesztési együttműködés, a tengeri biztonság és a turizmus területén. Mivel 
a kölcsönös viszonyt a dél-kínai-tengeri követelések erősen beárnyékolták, mindenképpen 
nagy jelentőséggel bír, hogy a tárgyalások során megállapodtak abban, hogy újraindítják a 
közös olaj- és gázfeltárásokat a térségben, továbbá közvetlen kommunikációs csatornát 
hoznak létre a dél-kínai-tengeri kérdések tisztázása ügyében. Duterte 2016-os látogatásához 
hasonlóan Marcos is komoly gazdasági küldöttség kíséretében látogatott el a kínai fővárosba, 
hiszen az infrastrukturális fejlesztések területén igyekszik a kínai segítségre (kölcsönök, 
támogatások, beruházások) támaszkodni. Ennek keretében az Övezet és Út kezdeményezés 
fülöp-szigeteki projektjei is a tárgyalások fontos részét képezték. Noha Marcos látogatásának 
látszólagos eredményei imponálóak, amint azt a múlt tapasztalatai is bizonyították azok 
gyakorlatban való megvalósulása egy egészen más történet. A jövőre nézve azonban 
bizakodásra ad okot, hogy Kína külpolitikájában továbbra is elkötelezett a délkelet-ázsiai 
országokkal való békés együttműködés megerősítése mellett, melytől Manila és Washington 
szorosabb védelmi kooperációja sem szegte kedvét. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra és Klemensits Péter 

  

https://thediplomat.com/2023/01/on-china-can-marcos-succeed-where-duterte-failed/
https://ops.gov.ph/news_releases/ph-china-ink-14-bilateral-deals-during-pbbm-state-visit/
https://thediplomat.com/2023/01/philippines-china-agree-on-measures-to-manage-maritime-disputes/
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202301/t20230105_11001064.html
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202301/t20230105_11001064.html
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Kelet-Ázsia 

Jól kezdte Kína a 2023-as évet 

Xinhua, 2023. január 3. 

Kína optimalizálta és finomította a Covid-19-re adott válaszát, és az új évre az egyik legfőbb 

kitűzött célja, hogy fellendítse a fogyasztást. 2022 utolsó napján több mint 59 000 turista 

kereste fel a Shougang Parkot Peking Shijingshan kerületében. Ez a szám 3,6-szor magasabb 

volt, mint a normál napokon – ami a lakosok erős utazási vágyát tükrözi. A Sanghaji Városi 

Kereskedelmi Bizottság szerint 2022. december 23. és 2023. január 28. között a város több 

mint 100 fogyasztói promóciós tevékenységet szervez és számos árukedvezményt biztosít a 

fogyasztás fellendítésének érdekében. A Bundon, a Yu Gardenben és a Nanjing Road 

sétálóutcáján is erőteljesen növekedett a turisták száma. A Kínai Kulturális és Idegenforgalmi 

Minisztérium szerint Kínában nagyjából 52,7 millió belföldi utazás volt a háromnapos újévi 

ünnep alatt, ami 0,44%-kal több, mint egy évvel korábban. A minisztérium szerint az ünnep 

alatt befolyt idegenforgalmi bevétel meghaladta a 26,5 milliárd jüant, ami 4%-kal haladja meg 

az előző év azonos időszakát. 

Forrás: China sees New Year consumption recovery, eyes 2023 growth 

A szolgáltatási szektor 15,6%-kal nőtt 2022 első 11 hónapjában Kínában 

Xinhua, 2023. január 6. 

Kína szolgáltatási szektora 15,6%-kal nőtt éves szinten 2022 első 11 hónapjában – derült ki a 

Kínai Kereskedelmi Minisztérium adataiból. Shu Jueting, a minisztérium szóvivője szerint a 

teljes kereskedelmi érték több mint 5,4 billió jüan (mintegy 783,61 milliárd dollár) volt. A 

szolgáltatásexport éves összevetésben 15,5%-kal, 2,58 billió jüanra nőtt a vizsgált időszakban, 

a szolgáltatások importja pedig meghaladta a 2,82 billió jüant, ami 15,6%-kal haladja meg az 

egy évvel korábbit, ami 237,62 milliárd jüan hiányt eredményezett. Shu szerint a tudásintenzív 

szolgáltatások kereskedelme csaknem 2,25 billió jüanra nőtt 2022 első 11 hónapjában, ami 

10,1%-os növekedés éves szinten. A tudásintenzív szolgáltatások exportja 13,4%-kal nőtt, és 

meghaladta az 1,26 billió jüant, olyan kategóriákkal, mint a szellemi tulajdonjogok, valamint a 

számítástechnikai és információs szolgáltatások. Shu szerint az utazási szolgáltatások tovább 

élénkültek a január-novemberi időszakban, mivel az ágazat kereskedelme az egy évvel 

korábbihoz képest 8,2%-kal,  758 milliárd jüanra nőtt. 

Forrás: China's services trade up 15.6 pct in first 11 months of 2022 

  

https://english.news.cn/20230103/1397cad0f64d4dc48e1f94fb81facda9/c.html
https://english.news.cn/20230106/4376d2db468e47858ff1fd2ee31aeed3/c.html
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Stabilnak tekinthetők a kínai piacok a Fed Reserve intézkedései ellenére is 

Shi Jing, China Daily, 2023. január 6. 

Bár Kína nem lesz teljesen immunis a globális piac idei nagyobb volatilitása ellen, Kína 

monetáris politikája és tőkepiaca viszonylag stabil lesz a többi piachoz képest, tekintettel az 

ország szilárdabb gazdasági fellendülési kilátásaira. A Fed decemberi üléséről közzétett 

jegyzőkönyv szerint a Fed tisztviselői arra számítanak, hogy a magasabb kamatlábak 

érvényben maradnak mindaddig, amíg az ország inflációja tartósan 2%-ra csökken. Xu Mingqi, 

a Sanghaji Társadalomtudományi Akadémia kutatója elmondta, hogy a kínai pénzügyi piac 

idén – amely globális jelentőséggel bír – nagyobb volatilitást fog mutatni egyes gazdaságok 

fizetőképességi nehézségei miatt a kamatemelések fordulója után. Lian Ping, a Zhixin 

Investment vezető közgazdásza szerint Kína azonban továbbra is stabil és viszonylag laza 

monetáris politikát folytat ebben az évben, és 2022-hez képest több tere lesz a további 

kiigazításra. Kína gazdasági fellendülése valószínűsíthető 2023-ban, a GDP-növekedése 

várhatóan eléri az 5%-ot – mondta Lian. Az infláció kevésbé lesz meredek 2023-ban, ami 

lehetőséget ad a további monetáris lazításra Kínában, illetve, az Egyesült Államok monetáris 

szigorításának várható lassulása is rámutat a további lazítás lehetőségére. 

Forrás: Monetary policy, markets seen stable this year despite Fed Reserve actions 

Fumio Kishida, japán miniszterelnök meghívást kapott Ukrajnába 

Japan Today, 2023. január 6. 

Fumio Kishida japán miniszterelnök egy telefonbeszélgetés keretei között, amelyet Volodimyr 

Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott, elmondta hogy a "különböző körülmények" 

függvényében mérlegeli az ukrajnai látogatására vonatkozó meghívást. Kishida azt is 

megerősítette, hogy Tokió teljes mértékben támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni harcban, 

miközben Japán átveszi a G7-es vezető gazdaságok soros elnökségét. Korábban Hirokazu 

Matsuno kabinetfőtitkár egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy Zelenszkij elnöki hivatalának 

vezetője, Andrij Jermak Japán kijevi nagykövetén keresztül meghívta Kisidát Ukrajnába. Az 

elkövetkező napokban Kishida meglátogatja a legtöbb G7-es tagországot egy kulcsfontosságú 

diplomáciai körút keretében, majd Japán fog otthont adni az éves G7- es csúcstalálkozónak 

májusban Hirosimában, ahol várhatóan Ukrajna lesz a fő téma. 

Forrás: Kishida says he has been invited to visit Ukraine 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/06/WS63b773efa31057c47eba7f82.html
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-kishida-invited-to-visit-ukraine-spokesperson-says1
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Tokióban a családok gyermekenként 5000 jent kapnak az egyre csökkenő 

születésszám miatt 

Japan Today, 2023. január 6. 

A tokiói kormányzat azt tervezi, hogy havi 5000 jen juttatásban részesíti a fővárosi családokat 

18 éven aluli gyermekenként, függetlenül a háztartások jövedelmi szintjétől, a Japánban 

gyorsan csökkenő születésszám kezelésére irányuló erőfeszítések részeként. Mivel a hivatalos 

becslések azt mutatják, hogy az országban az éves születések száma tavaly először esett 800 

000 alá, Yuriko Koike tokiói kormányzó azt mondta, hogy most már neki kell választ adnia erre 

az égető kérdésre, mert úgy tűnik, hogy Fumio Kishida miniszterelnök nem rendelkezik olyan 

ellenintézkedésekkel, amelyek azonnali hatást tudnának kiváltani. Koike újévi beszédében a 

fővárosi kormányhivatalban az előre jelzett rekordalacsony születésszámra hivatkozva a 

következőket mondta: "Nem engedhetünk meg magunknak további késlekedést. Tokió átveszi 

a vezető szerepet a konkrét intézkedések megalkotásában." A fővárosi önkormányzat azt 

fontolgatja, hogy a 2023-as költségvetésben áprilistól kezdődően biztosítja a tervezett 

juttatáshoz szükséges forrásokat. 2022 januárjában körülbelül 1,93 millió 18 éves vagy annál 

fiatalabb gyermek élt Tokióban. Kishida elmondta, hogy kormánya példátlan intézkedéseket 

fog bevezetni a születések csökkenése ellen, és kiterjeszti a gyermeknevelési támogatást, 

beleértve az  anyagi támogatást is. 

Forrás: Families in Tokyo to get ¥5,000 per child to address falling birthrate 

  

https://japantoday.com/category/national/families-in-tokyo-to-get-5-000-yen-per-child-amid-falling-birthrateshttps:/japantoday.com/category/national/families-in-tokyo-to-get-5-000-yen-per-child-amid-falling-birthrates
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Dél-Ázsia 

Az indiai kormány 2,1 millió tonna búzát értékesít a szabadpiacon 

Zia Haq, Hindustan Times, 2023. január 06. 

Az indiai kormány valószínűleg 2,1 millió tonna búzát ad el a készleteiből a szabadpiacon, 

szövetségi szinten meghatározott áron, hogy ezzel a lépéssel enyhítse az alapvető gabonafélék 

hiányát és megfékezze a magas gabonainflációt – közölte két névtelenséget kérő kormányzati 

tisztviselő. Az idei márciusi hőhullám miatt India 2022-23-as búzakibocsátása az előző évi 109 

millió tonnáról 106 millió tonnára csökkent. Az ukrajnai konfliktus miatt megemelkedett 

nemzetközi áraknak köszönhetően, ezzel egyidejűleg India exportja is nőtt. Mivel a 

magánkereskedők magasabb árat fizettek, mint a szövetségi szinten meghatározott minimális 

búzatámogatási ár, a gazdák inkább nekik adták el a búzát. Ennek eredményeképpen a 

kormányzat által az állami elosztási rendszer számára történő búzatermelés 15 éves 

mélypontra, 18,79 millió tonnára esett vissza, szemben az előző évi 44 millió tonnával. Ez a 

hiány novemberben 19,67%-kal növelte a belföldi búza árát, szemben az októberi 17,64%-kal. 

A kormány a jelenlegi téli vetésű szezontól robusztus búzakibocsátást vár, és a kötelező 

pufferhatár felett mintegy 2 millió tonnás többletet tart fenn, amelyet a szabadpiacon tervez 

felszabadítani.  

Forrás: Govt likely sell 2.1 million tonnes of wheat in open market 

Harvard, Oxford, MIT Indiában? A diákok üdvözlik az UGC jogszabálytervezetét 

a külföldi egyetemek indiai ágára vonatkozóan 

Aakanksha Chaturvedi, India Today, 2023. január 06. 

Az Indiai Egyetemi Támogatások Bizottsága (UGC) csütörtökön nyilvános véleményezésre és 

felülvizsgálatra bocsátotta azt a jogszabálytervezetet, amely a 2020-ban kiadott nemzeti 

oktatási politika ajánlásainak megfelelően megkönnyítené külföldi egyetemek számára, hogy 

fiókintézményeket hozzanak létre Indiában. A jogszabálytervezet megjegyzi, hogy csak az 

adott tudományágban világszerte a legjobb 500 intézménynek engedélyeznék, hogy Indiában 

műküdjön. A törvényjavaslat továbbá megköveteli, hogy az oktatás minősége és a diploma 

értéke megegyezzen a külföldi egyetem fő kampuszának minőségével. A diákok üdvözlik ezt a 

döntést, hiszen lehetőséget biztosít a számukra, hogy a nemzetközileg elismert diplomákat 

olcsóbban szerezzék meg, hiszen nem kell külföldön tanulniuk. Ami egyben az utazással járó 

logisztikai akadályokat, az utazási költségeket és a vízumproblémákat is kiküszöbölné.  

Forrás: Harvard, Oxford, MIT in India? Students welcome UGC's draft legislation for Indian 

branch of foreign universities 

 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/govt-likely-sell-2-1-million-tonnes-of-wheat-in-open-market-101672985450169.html
https://www.businesstoday.in/education/story/harvard-oxford-mit-in-india-students-welcome-ugcs-draft-legislation-for-indian-branch-of-foreign-universities-359181-2023-01-06
https://www.businesstoday.in/education/story/harvard-oxford-mit-in-india-students-welcome-ugcs-draft-legislation-for-indian-branch-of-foreign-universities-359181-2023-01-06
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Shebaz Sharif pakisztáni miniszterelnök arról biztosította Li miniszterelnököt, 

hogy a CPEC projektek időben el fognak készülni 

Mian Abrar, Pakistan Today, 2023. január 05. 

Shehbaz Sharif miniszterelnök csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott Li Keqiang kínai 

miniszterelnökkel, amelyben hangsúlyozta, hogy Pakisztán rendületlenül a kínai-pakisztáni 

gazdasági folyosó (CPEC) projektjeinek időben történő előrehaladására összpontosít, emellett 

Pakisztán teljesen biztonságos és kedvező üzleti környezetet biztosít a kínai befektetők 

számára. Shehbaz  és Li miniszterelnökök újévi üdvözletet váltottak, és megjegyezték, hogy a 

kétoldalú kapcsolatok 2022-ben új magasságokba emelkedtek, ezért megállapodtak abban, 

hogy 2023-ban is fenntartják a kétoldalú együttműködés folyamatos lendületét. A 

miniszterelnök felidézte 2022 novemberében tett kínai látogatását, továbbá Xi Jinping 

elnökkel és Li miniszterelnökkel folytatott széles körű megbeszéléseit, és hangsúlyozta 

Pakisztán elkötelezettségét a Kínával való szorosabb kapcsolatok ápolása mellett. 

Megismételte, hogy Pakisztán rendületlenül támogatja Kína alapvető érdekeit. A két vezető 

megállapodott abban, hogy szoros kapcsolatot tartanak fenn a kétoldalú együttműködési 

menetrend felgyorsítása érdekében, hogy 2023-ban és azon túl is kölcsönös előnyöket 

könyvelhessenek el a partnerségben. 

Forrás:  PM Shehbaz assures Premier Li of timely completion of CPEC projects 

A nepáli Outreach válallat 2 bronzérmet nyert a 2022-es ECI Awards 2022 

díjátadón Kínában 

THT Online, The Himalayan, 2023. január 03. 

A nepáli Outreach két bronzérmet kapott a Kínában megrendezett ECI Award 2022-en a 

termék- és modellinnováció, valamint a marketinginnováció kategóriában. A három 

különböző kategória – Termék- és modellinnováció, Metaverse alkalmazásinnováció és 

marketinginnováció – győztesei az arany, ezüst és bronz szegmensben többek között 

Hongkongból, Svájcból/ Olaszországból, Kanadából, Nepálból, az USA-ból, az Egyesült 

Királyságból/ Szaúd-Arábiából, Brazíliából, Thaiföldről, Tajpej városából és Ausztriából 

érkeztek. Az ECI Awards-ot az IECIA (International Entrepreneurs, Creatives & Innovators 

Association) alapította. A kiadott közlemény szerint az ECI globális díjat ad át a digitális 

gazdaság területén, amely értékelési kritériumként az "innováció hatékonyságát" méri. A díj 

az üzleti modell, termék, szolgáltatás, technológia, marketing és menedzsment kategóriákban 

elért leginnovatívabb eredményeket ismeri el, hogy világszerte ösztönözze és inspirálja a 

kereskedelmi és kreatív iparágakban alkalmazott innovációkat. 

Forrás: Outreach wins 2 bronze at ECI Awards 2022 in China 

  

https://www.pakistantoday.com.pk/2023/01/05/pm-emphasizes-timely-cpec-completion-assures-secure-environment-to-chinese-investors/
https://www.pakistantoday.com.pk/2023/01/05/pm-emphasizes-timely-cpec-completion-assures-secure-environment-to-chinese-investors/
https://thehimalayantimes.com/business/outreach-wins-2-bronze-at-eci-awards-2022-in-china
https://thehimalayantimes.com/business/outreach-wins-2-bronze-at-eci-awards-2022-in-china
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Délkelet-Ázsia 

30 céget vonz a Fülöp-szigetekről a fogyasztási cikkek német szakkiállítása 

Revin Mikhael D. Ochave, Business World , 2023. január 3. 

Mintegy 30 fülöp-szigeteki mikro-, kis- és középvállalkozás a háztartási, divat- és életstílus-

iparágakból állít ki az Ambiente 2023 szakkiállításon február 3–7-e között Frankfurtban, 

közölte a filippínó Kereskedelmi és Ipari Minisztérium exportösztönző részlege (CITEM). A 

résztvevő KKV-k a fenntarthatóságot, a hazai kézművességet és a társadalmi fejlődést tartják 

szem előtt, a kiállítandó termékeket pedig „a finom kivitelezés és a természetes anyagok 

kreatív felhasználása jellemzi”. A vállalkozások exportjának bővülése a filippínó dizájn és 

termékek népszerűsítése mellett lehetővé tenné új munkahelyek létrehozását is. 

Forrás: German consumer goods trade show attracts 30 exhibitors from Philippines 

Idén Vietnám áll Délkelet-Ázsia élére  a béremelések terén 

Dat Nguyen, VnExpress , 2022. december 29. 

Vietnám áll idén Délkelet-Ázsia élére a béremelések terén, mivel a vállalkozások az inflációs 

előrejelzések közepette igyekeznek megtartani a munkavállalókat – derült ki az Aon 

professzionális szolgáltató cég délkelet-ázsiai vállalatok körében végzett felméréséből. 

Aszerint Vietnámban 7,9%-os medián béremelés várható, Indonéziában 6,8%-os, a Fülöp-

szigeteken 6%-os, Thaiföldön és Malajziában 5,1%-os, míg Szingapúrban csupán 4,7%-os. 

Vietnámban az inflációt mérő fogyasztói árindex 2022-ben 3,15%-kal emelkedett, és a 

kormány az inflációt az idei évben is az egyik legfontosabb gazdasági kihívásként jelölte meg. 

A béremeléseket jóllehet az inflációkövetés mellett a munkahelyeken tapasztalható magas 

lemorzsolódási arány és a humántőke technológiai és digitális készséghiánya keltette iparági 

bérverseny is ösztönzi. 

Forrás: Vietnam to lead Southeast Asia in salary hike next year: survey 

A Fülöp-szigetek a világ 27. legnagyobb gazdaságává válhat 2037-re 

Arjay L. Balinbin, Business World , 2022. december 27. 

A Centre for Economics and Business Research (CEBR) World Economic League Table (WELT) 

2023 című kiadványa szerint a Fülöp-szigetek bruttó hazai termékének növekedési üteme 

várhatóan átlagosan 5,0–5,3% között fog alakulni a következő tizenöt évben. A CEBR 

prognózisa szerint ez a viszonylag gyors és erős növekedés a 2022-es 38. helyről 2037-re a 27. 

helyre fogja emelni az országot a világgazdasági rangsorban. A jelentés megjegyzi hogy a 

Fülöp-szigetek Banglades és Vietnám mellett azon gazdaságok közé tartozik, amelyek javítani 

fognak a rangsorban, ha a reformok és a munkatermelékenység növelése révén megtalálják a 

helyüket a globális értékláncban. 

Forrás: Philippines projected to be 27th biggest economy by 2037 

https://www.bworldonline.com/economy/2023/01/03/496370/german-consumer-goods-trade-show-attracts-30-exhibitors-from-philippines/
https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/vietnam-to-lead-southeast-asia-in-salary-hike-next-year-survey-4554449.html
https://www.bworldonline.com/top-stories/2022/12/27/495281/philippines-projected-to-be-27th-biggest-economy-by-2037/
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2022-ben Indonézia tőkepiaci teljesítménye volt a legjobb Délkelet-Ázsiában  

VNA, VietnamPlus , 2023. január 3. 

2022-ben Indonézia tőkepiaci teljesítménye volt a legjobb az ASEAN-országok és általában az 

ázsiai országok körében – jelentette ki Mahendra Siregar, az indonéz Pénzügyi Szolgáltatási 

Hatóság (OJK) felügyelőbizottságának elnöke. A pozitív teljesítmény az indonéz értéktőzsde 

adataiból is kitűnik, amely 4%-kal magasabban zárt, mint a 2021-es kereskedés zárásakor elért 

index. Emellett a 2022. évi kereskedési aktivitás is jelentős növekedést mutatott, mivel a napi 

tranzakciók gyakorisága elérte az 1,31 millió alkalmat; továbbá a piaci kapitalizáció elérte a 

600 milliárd USD-t, ami az ország bruttó hazai terméke 50%-ának felel meg. Előremutató 

fejlemény, hogy a tőkepiaci befektetésekben a hazai befektetők domináltak, és többségük 

vagy az Y vagy a Z generáció tagja. 

Forrás: Indonesian capital market's performance best in ASEAN in 2022 

Thaiföld és Kambodzsa közös olaj- és gázfeltárásról tárgyal 

The Nation Thailand, The Nation Thailand , 2023. január 4. 

A Thaiföld és Kambodzsa között a Thai-öbölben lévő, egymást átfedő területi igényekkel 

terhelt felségvizeken kialakítandó, olaj- és gázfeltárásra vonatkozó közös fejlesztési területről 

(JDA) folytatott tárgyalások elérték a kabinet szintjét – közölte egy kormányzati forrás. 

Kambodzsa azzal a feltétellel hajlandó végrehajtani a JDA-t Thaifölddel, hogy attól a két ország 

elkülöníti a területi viták rendezését. Bangkok szerint a kitermelt olaj és gáz lehetővé tenné a 

két szomszéd számára, hogy saját energiaforrásaiktól függjenek és a kapcsolódó iparágaik is 

fejlődjenek. A thai kabinetben egyetértés mutatkozik, hogy az együttműködéshez a Thaiföld–

Malajzia JDA szolgáljon modellként. 

Forrás: Thailand, Cambodia moving towards oil and gas exploration in disputed waters 

A kormányzati digitalizáció fellendítheti a fülöp-szigeteki digitális gazdaságot 

Luisa Maria Jacinta C. Jocson, Business World , 2023. január 5. 

A Fülöp-szigetek digitális gazdasága a következő évtizedben a jelenlegi 20 milliárdról akár 150 

milliárd dollár értékűre is nőhet, ha az állam felgyorsítja a digitalizációját – állítja a Google és 

a Temasek tanulmányára hivatkozva a Digital Transformation ng Pilipinas (DigiPinas), az UBX 

Philippines Corp. által vezetett, több ágazatot érintő kezdeményezés, amelynek célja a 

digitális átalakulás előmozdítása a kormányzatban. A DigiPinas szerint a Marcos-kormánynak 

gyorsan foglalkoznia kellene a digitális kormányzati megoldások iránti vállalati és lakossági 

kereslet kielégítésével, hogy megfelelő szakpolitikákkal kiegészíthesse a digitális 

tranzakcióknak és az e-gazdaságnak a világjárvány alatti normalizálódását követő 

fellendülését. 

Forrás: Gov’t online shift may boost Philippine digital economy 

https://en.vietnamplus.vn/indonesian-capital-markets-performance-best-in-asean-in-2022/246464.vnp
https://www.nationthailand.com/thailand/economy/40023716
https://www.bworldonline.com/technology/2023/01/05/496484/govt-online-shift-may-boost-philippine-digital-economy/
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A szingapúri vállalkozások a technológia-, a készség- és az adathiányt nevezik 

meg a fenntarthatósági stratégiák megvalósításának fő akadályaiként 

SBR, SingaporeBusinessReview , 2022. december 28. 

Az IBM Institute for Business Value a közelmúltban vállalatvezetői körökben végzett 

felméréséből kiderült, hogy bár a világszerte megkérdezett 3000 vezérigazgató 86%-a állítja a 

szervezete rendelkezik fenntarthatósági stratégiával; ám csupán 35%-uk kezdte meg az adott 

stratégiák végrehajtását. A válaszadók 57%-a a fenntarthatósági intézkedések hatékony 

végrehajtásának legfőbb akadályaiként a bizonytalan megtérülést és a gazdasági előnyöket 

azonosította. A szingapúri vállalkozások esetében a felmérésben résztevők a technológia-, a 

készség- és az adathiányt nevezték meg a fenntarthatósági stratégiák megvalósításának fő 

akadályaiként. Más vezetők az együttműködést és a szabályozás tisztázatlanságát is felvették 

a kihívások listájára. 

Forrás: Singapore enterprises call out the lack of technology, skills, and data as the challenges 

for activating sustainability strategies 

Malajzia gazdasága erős lábakon áll ahhoz, hogy minőségi befektetéseket 

vonzzon 

Bernama, Bernama , 2023. január 5. 

Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz maláj nemzetközi kereskedelmi és ipari miniszter a CNBC-

nek adott interjújában elmondta, hogy bár a globális gazdasági bizonytalanságok miatt még 

mindig vannak kihívások, Kína jövő heti határnyitása segíteni fogja a maláj exportot és a 

gazdasági bővülést. „Belföldön a kulcsfontosságú ágazatokban a környezetvédelmi, társadalmi 

és vállalatirányítási elvekre összpontosító erőfeszítések, az üzleti élet megkönnyítése és az 

értékláncban való feljebb lépés azokban az ágazatokban, amelyekben erősek vagyunk, szintén 

segítenek majd tompítani a globális gazdasági ellenszél hatását” – fogalmazott. Tengku Zafrul 

hozzátette Malajzia 2022-ben várhatóan a bruttó hazai termékének 8,0–9,0%-os növekedését 

könyvelheti el. 2023-ra pedig a kormány 4%-os növekedést prognosztizál, 4%-os infláció és 

3,6%-os munkanélküliségi ráta mellett. 

Forrás: Malaysia terus kukuh untuk tarik pelaburan berkualiti 

  

https://sbr.com.sg/co-written-partner/event-news/singapore-enterprises-call-out-lack-technology-skills-and-data-challenges-activating-sustainability
https://sbr.com.sg/co-written-partner/event-news/singapore-enterprises-call-out-lack-technology-skills-and-data-challenges-activating-sustainability
https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=2153461
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Közel-Kelet 

Izrael 2022-ben a 4. legjobban teljesítő gazdaság az OECD-országok között 

The Times of Israel, 2022. december 26. 

A The Economist által összeállított rangsor szerint Izrael a negyedik legjobban teljesítő 

gazdaság 2022-ben az OECD-országok listáján. A brit hetilap Izrael jól teljesítő gazdaságát 

említette a 2022-es év „kellemes meglepetéseinek” egyikeként „a politikai káosz ellenére”, 

amelyet a kormány összeomlása okozott. Az Economist rangsora olyan gazdasági és pénzügyi 

mutatókkal mért összpontszámon alapul, mint például a bruttó hazai adósság, az infláció, a 

tőzsdei teljesítmény vagy éppen az államadósság. Izrael gazdasága Spanyolországéval 

osztozott a negyedik helyen, és a felmérésben idézett 34 OECD-ország között Írország után 

következett a rangsorban. Görögország szerezte meg az első helyet, majd Portugália lett a 

második, továbbá Lettország és Észtország került a lista végére. Japán, Franciaország és 

Olaszország bekerült az első tíz közé. Mindeközben az Egyesült Államok gazdasága, amely 

0,2%-os ütemben nőtt, a 20., Németország pedig a „politikai stabilitás ellenére” a 30. helyen 

áll az Economist szerint. Az átlagosnál jobban teljesítettek azok az országok, amelyek nem 

függenek az oroszországi olaj- és gázszállítástól – derült ki a felmérésből. 

Forrás: Israel ranked 4th-best-performing economy among OECD countries in 2022 

ENSZ-megbízott: Iraknak kiváló esélye van a fenntartható fejlődés elérésére 

 .Yawm7, 2022. december 24 ,اليوم السابع

Jeanine Hennis-Plasschaert, az ENSZ-főtitkár iraki különmegbízottja szerint, ha Bagdad 

megragadja a lehetőségeket, akkor kiváló esélye van arra, hogy elérje a fenntartható fejlődést. 

„Az év vége közeledtével rendszerint számba vesszük az év eseményeit és az elért 

eredményeket. Előre is tekintünk, és elgondolkodunk azon, hogy az elkövetkező évben mely 

dolgoknak kellene jobban sikerülnie” – mondta Plasschaert évzáró üzenetében. „Senki sem 

tagadja, 2022 embert próbáló év volt Irak számára” – hangsúlyozta. A jövő nemzedékei 

érdekében az ENSZ tisztviselője valamennyi felet arra szólította fel, hogy 2023-ban és azon 

túlmenően is működjenek együtt az Irak előtt álló számos kihívásban, ugyanakkor biztosítsák 

mindenki számára a párbeszéd lehetőségét, az emberi jogokat és az alapvető 

szabadságjogokat. Az ország gazdag kulturális, etnikai és vallási öröksége, valamint földrajza 

és kiaknázatlan erőforrásai jelentős lehetőségeket rejtenek magukban – tette hozzá 

üzenetében. 

Forrás:  األمم المتحدة: العراق لديه فرصة ممتازة للتقدم الرسي    ع نحو التنمية 

  

https://www.timesofisrael.com/israel-ranked-4th-best-performing-economy-among-oecd-countries-in-2022/
https://www.google.com/amp/s/m.youm7.com/amp/2022/12/23/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2582-%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2587-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25B5%25D8%25A9-%25D9%2585%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9-%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9/6020351
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Egyre jobban nyit Szaúd-Arábia 

 .Al Hurra, 2022. december 25 ,الحرة

A karácsonyi időszak Szaúd-Arábiában teljes mértékben különbözik a múltban megszokottól, 

ami egyrészt a vallási tolerancia növekedését, másrészt a Királyságban zajló társadalmi 

átalakulás sebességét és mértékét tükrözi. Napjainkban az ünnepi ajándékok és dekorációk 

könnyen megtalálhatók az arab ország számos piacán és bevásárlóközpontjában. A 

fővárosban, Rijádban a karácsonyfák, míg Dzsiddában a hóemberek látványa sem ritka, sőt al-

Khobarban a Mikulás is feltűnik. Ahogy egyre több külföldi választja Szaúd-Arábiát otthonául, 

a kormány azon erőfeszítései, hogy az országot a „nyitott és mérsékelt iszlám” felé mozdítsa 

el, olyan légkört teremtett, amely üdvözli a többi vallást és hagyományt. Ez az átalakulás azt 

is lehetővé teszi a helyi kiskereskedők és e-kereskedelmi platformok számára, hogy szélesebb 

termékválasztékot kínáljanak azok számára, akik szívesen csatlakoznának az ünnepséghez. 

Forrás:  ي السعودية
" ف   احتفاالت عيد الميالد.. "تغيير كبير

Az Iráni Központi Bank új elnöke: jelentős valutaromlás a tiltakozások 

közepette 

 .Al Arabiya, 2022. december 30 ,العربية

Az iráni hatóságok kinevezték az új jegybankelnököt, miután a helyi valuta értéke a 

tömegtüntetések és folyamatos nyugati szankciók közepette a valaha volt legalacsonyabb 

szintet mutatta a dollárral szemben. Az IRNA állami hírügynökség arról számolt be, hogy az 57 

éves Mohammad Reza Farzint, egy prominens bankárt és korábbi pénzügyminiszter-helyettest 

választották Ali Salehabadi helyére, aki 15 hónap után lemondott a posztról. Egy amerikai 

dollárért 430 000 iráni riált kellett fizetni a napokban, ami jelentős növekedés a múlt havi 370 

000-hez képest. Az iráni nukleáris programmal kapcsolatos évekig tartó nyugati szankciók után 

315 000 iráni riált kellett fizetni egy amerikai dollárért, de szeptember közepén 

kormányellenes tüntetések törtek ki, ami jelentősen lerontotta az ázsiai ország fizetőeszközét. 

A tiltakozásokat egy fiatal kurd nő halála váltotta ki, akit az ország erkölcsrendészete őrizetbe 

vett, majd nem sokkal később rejtélyes körülmények között életét vesztette. A tüntetéseken 

ezt követően az 1979 óta tartó vallási rendszer uralmának megszüntetését kezdték követelni. 

Legalább 508 tüntetőt öltek meg és több mint 18 600-at tartóztattak le emberi jogi aktivisták 

szerint. 

Forrás: تدهور حاد للعملة وسط االحتجاجات .. ي
 محافظ جديد للبنك المركزي اإليران 

  

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2022/12/24/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/iran/2022/12/30/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA


 
 

 
 

15 

Jordánia: közeleg a második arab tavasz? 

Middle East Eye, 2022. december 30. 

Jordánia újfent tüntetések színhelye. Szakértők szerint a mostani tiltakozások nagyobb 

veszélyt jelentenek a kormányra, mint a korábbi zavargások, mivel jelenleg a 

munkássztrájkokat követően az általános sztrájkokra való felhívások sem ritkák. Ennek 

eredményeként a jordániai ellátási láncok veszélybe kerülhetnek, és zavarok állhatnak be az 

Aqaba kikötője és az ország legnépesebb régiója, az északi és középső városok – köztük a 

főváros – közötti szállítmányozások terén. Jordániában az üzemanyagárak a legmagasabb 

szintre emelkedtek az ország történetében, amit a kormány azzal indokol, hogy azok 

összefüggenek a globális piaci árfolyamokkal, amelyek részben az orosz-ukrán háború miatt 

ugrottak meg. A jordániai állampolgárok azonban már nem hisznek ezeknek az indokoknak, 

mert az árak tovább emelkednek annak ellenére is, hogy a globális olajárak csökkenő 

tendenciát mutatnak. A Jordániában tapasztalható elégedetlenség nemcsak az emelkedő 

üzemanyagárakra korlátozódik, hanem az ország egy fullasztó gazdasági krízisen megy 

keresztül, ami részben a hatóságok által a Covid-19 világjárvány leküzdésére tett szélsőséges 

intézkedések eredményeként alakult ki. Ezt tovább mélyítette az orosz-ukrán háború kitörése 

is, ami megemelte az olaj, a gáz, a búza és a gabona árát. Mindezek hatására meredeken 

emelkedett a munkanélküliségi ráta, ami jelenleg 22,6%-on áll, valamint a fiatalok körében 

megközelíti az 50%-ot, ami azt jelenti, hogy minden második fiatal bevételi forrás nélkül 

tengődik. Az emelkedő árakkal és a magas munkanélküliségi rátákkal párhuzamosan az 

államadósság rekordszintet ért el, a kereskedelmi mérleg hiánya pedig tovább nő. Jordánia 

államadóssága jelenleg megközelítőleg 47 milliárd dollár, ami GDP-jének 106%-át teszi ki. Az 

idei év első hét hónapjában a külkereskedelmi mérleg hiánya 34,1%-kal növekedett, és 8,32 

milliárd dollárt tett ki. Ehhez hasonló körülmények több helyen is fennállnak a tágabb 

régióban, különösen Egyiptomban és Tunéziában, ahol szintén a gyengén teljesítő gazdaság, a 

magas munkanélküliség, a szegénység, az eladósodottság és a magas árak miatt szenvednek. 

Nem kizárható, hogy ezekben az országokban a növekvő feszültségek nem múló tiltakozási 

hullámokba csapnak át, amely komolyabb konfliktusok előidézője lehet a régióban. A 

tiltakozások akár a Tunéziában 2011 elején kezdődött „arab tavasz” második hullámát is 

beindíthatják. 

Forrás: Jordan's protests could be the second wave of an 'Arab Spring' 

  

https://www.middleeasteye.net/opinion/jordans-protests-could-be-second-wave-arab-spring
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Erdoğan 2022-ben: diplomáciai törekvések a világbéke megerősítése 

érdekében 

 .Anadolu Agency, 2022. január 01 ,وكالة االناضول

Recep Tayyip Erdoğan török elnök 2022-ben 27 külföldi látogatást tett 21 országban, a 

Törökország regionális és nemzetközi szerepének megerősítésére irányuló erőfeszítései 

részeként. Erdoğan az orosz-ukrán háború után találkozhatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel 

és ukrán kollégájával, Volodimyr Zelenszkijjel. Kiterjedt diplomáciai kapcsolatokat vezetett, és 

fontos szerepet játszott annak a gabonafolyosónak a megnyitásában, amely lehetővé tette 

Ukrajna számára, hogy exportálja gabonáját és támogassa a globális élelmezésbiztonságot. 

Erdoğan elnök az év során számos külföldi vezetőt is vendégül látott, valamint regionális és 

nemzetközi látogatásokat tett. 

Forrás: )ي  2022.. عام الدبلوماسية النشطة لتمكير  السالم العالمي )إطار
 أر دوغان ف 

Az Iszlám Állam terrorszervezet magára vállalta az egyiptomi terrortámadást 

 .Al Khaleej, 2022. január 02 ,الخليج

Az Iszlám Állam terrorszervezet magára vállalta az egyiptomi Iszmailijja városában december 

30-án történt támadást, ami egy biztonsági ellenőrzőpontot vett célba. A Muzulmán Vének 

Tanácsa – élén Dr. Ahmad at-Tajjib vezető imámmal – elítélte a halottakat és sebesülteket 

maga után hagyó terrortámadást. Szintén elítélően nyilatkozott az esettel kapcsolatban az 

Öböl-menti Együttműködési Tanács és az Arab Parlament is. Egyiptomi biztonsági források azt 

közölték, hogy december 30-án két autó közeledett egy biztonsági ellenőrzőpont felé az asz-

Szalám lakónegyedben, amelyből két, automata fegyvert viselő ember szállt ki, s mindegyikük 

tüzet nyitott a biztonsági személyzetre. Az eset során három rendőr vesztette életét és sokan 

megsebesültek. A rendőrök reagáltak a támadásra, az egyik terrorista meghalt, a másik 

megsebesült, de sikerült elmenekülnie. Az Arab Parlament elnöke, Ádil al-Aszúmi vasárnap 

megerősítette, hogy az Arab Parlament teljes szolidaritást vállal Egyiptommal, támogatja és 

segíti az ország biztonságának és stabilitásának védelmét, valamint a szélsőséges terrorista 

szervezetekkel való szembeszállást. 

Forrás: «ي لإلرهاب ي وعرن   داعش« يتبن  اعتداء اإلسماعيلية.. ورفض خليج 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-2022-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1/2777202
https://www.alkhaleej.ae/2023-01-02/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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A Bank of Israel 3,75%-ra emelte a kamatlábat 

The Times of Israel, 2022. január 03. 

A jegybank monetáris bizottsága úgy döntött, hogy a legtöbb közgazdász előrejelzésével 

összhangban 3,25%-ról 3,75%-ra emeli az irányadó kamatlábat. „A magas infláció növekvő 

bizonytalansággal jár, és egyre nehezebb döntéseket hozni háztartási és üzleti szinten, 

rányomja bélyegét a gazdasági magatartásra, és hátrányosan érinti a növekedést és a jólétet, 

elsősorban a kiszolgáltatottabb rétegek körében” – mondta Amir Yaron, a Bank of Israel (Izrael 

Állam központi bankja) kormányzója a Jeruzsálemben tartott sajtótájékoztatóján. Yaron 

üdvözölte az új kormányt, és annak gazdasági tanácsadójaként figyelmeztetett a koalíciós 

partnerek túlzott költségvetési követeléseinek lehetséges kockázatára. A szélsőjobboldali és a 

Haredi partnerekkel aláírt megállapodások a tervek szerint növelik az ultraortodoxok jóléti 

kifizetéseit, akiknek a foglalkoztatási rátája rendkívül alacsony. 

Forrás: Bank of Israel hikes interest rates to 3.75%, highest since 2008 

  

https://www.timesofisrael.com/bank-of-israel-hikes-interest-rates-to-3-75-highest-since-2008/
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Türkmenisztán és Kína kétoldalú dokumentumcsomagot írt alá 

Business Turkmenistan, 2023. január 6. 

A türkmén elnök, Szerdar Berdimuhamedov kétnapos pekingi látogatása keretében a Xi 

Jinping kínai elnökkel folytatott találkozója során egyeztetést folytatott a Türkmenisztán és 

Kína közötti stratégiai kapcsolatok továbbfejlesztésének kérdéseiről. A két elnök 

találkozójának kiemelt napirendi kérdései a Türkmenisztán és Kína közötti kereskedelmi, 

gazdasági, energiaügyi, közlekedési és logisztikai szféra kérdéseihez is szorosan kapcsolódtak. 

A tárgyalásokat követően egy dokumentumcsomag aláírására is sor került, mely olyan 

pontokat tartalmazott, mint a türkmén és a kínai külügyminisztériumok között a 2023–2024 

között együttműködési memorandum vagy a Turkmengas, türkmén állami konszern és a Kínai 

Nemzeti Olaj- és Gázipari Társaság között a gázágazati együttműködés. 

Forrás: Туркменистан и Китай подписали пакет двусторонних документов 

2022-ben a kazah könnyűipar 6,9%-os növekedést ért el 

Gulmira Baizakova, Kazinform, 2022. január 6.  

Kazahsztánban 2022 január-novemberében az ipari termelés volumene 2021 azonos 

időszakához viszonyítva jelentős növekedést mutatott, adta hírül a Kazah Köztársaság 

Külügyminisztériumának sajtószolgálata. Iparágakra lebontva ez a következőket jelentette: a 

feldolgozóipar 2022-ben 4,2%-os, a kohászat 3,9%-os, a gépgyártás 8,9%-os, a kazah 

könnyűipar pedig 6,9%-os növekedést mutatott 2021-hez képest. A kazah Külügyminisztérium 

sajtószolgálata szerint egyedül az ország bányaiparában volt tapasztalható egy 0,9%-os 

növekedési visszaesés. A jelentések szerint a kazah ipari termelésnek ez a volumene 

elsősorban a kazah Ipari és Infrastruktúrafejlesztési Minisztérium 2022-ben elfogadott új 

intézkedéseinek volt köszönhető, melyek ösztönözték az iparágakat az olyan technológiák 

átvételére, amelyek növelik az ipari termelékenységet. 

Forrás: Легкая промышленность Казахстана в 2022 году показала рост на 6,9% 

  

https://business.com.tm/ru/post/9671/turkmenistan-i-kitai-podpisali-paket-dvustoronnih-dokumentov
https://www.inform.kz/ru/legkaya-promyshlennost-kazahstana-v-2022-godu-pokazala-rost-na-6-9_a4019378
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Türkmenisztán és Kína fokozza a földgázkitermelés fejlesztésére irányuló 

együttműködéseit 

Business Turkmenistan, 2023. január 6. 

Türkmenisztán és Kína felgyorsítja a türkmenisztáni Mary régióban található Galkynysh 

földgázmező (a világ második legnagyobb gázmezőjének) kereskedelmi kitermelését célzó 

ütemtervét, áll Türkmenisztán és a Kína közös nyilatkozatában, amelyet Szerdar 

Berdimuhamedov és Xi Jinping kínai elnök írt alá Pekingben. A dokumentum aláírására a 

türkmén elnök kétnapos kínai látogatása keretében folytatott tárgyalásokat követően került 

sor. A nyilakozattal kapcsolatban mindkét fél hagsúlyozta, hogy a földgázkitermelés 

finanszírozásában Türkmenisztán és a Kína között egy átfogó együttműködési rendszer 

kialakítását tervezi. 

Forrás: Туркменистан и Китай активизируют работы по освоению газового 

месторождения «Галкыныш» 

Üzbegisztán, Kirgizisztán és Kazahsztán aláírták a Kambar-Ata-1 építésének 

ütemtervét 

UzDaily, 2023. január 6. 

Üzbegisztán, Kazahsztán és Kirgizisztán energiaügyiminiszterei közös megbeszélést folytattak 

a Kambar-Ata-1 vízerőmű építési ütemtervének kidolgozásáról. A találkozó során mindhárom 

fél kihangsúlyozta, hogy a Kambar-Ata projekt végrehajtásának tisztességesnek és előnyösnek 

kell lennie minden résztvevő számára. Ezt követően pedig megállapodást írtak alá a vízerőmű 

építésének ütemtervéről. Kambar-Ata-1 vízerőmű teljesítménye 1860 MW lesz. Ha az erőmű 

elkészül, az mindhárom ország villamosenergiarendszerének tehermentesítése számára a 

jövőben jelentős segítség lesz. 

Forrás: Министры энергетики Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана подписали 

«дорожную карту» по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 

  

https://business.com.tm/ru/post/9673/turkmenistan-i-kitai-aktiviziruyut-raboty-po-osvoeniyu-gazovogo-mestorozhdeniya-galkynysh
https://business.com.tm/ru/post/9673/turkmenistan-i-kitai-aktiviziruyut-raboty-po-osvoeniyu-gazovogo-mestorozhdeniya-galkynysh
https://www.uzdaily.uz/ru/post/74698
https://www.uzdaily.uz/ru/post/74698
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Mélyülő üzbég-szaúdi kapcsolatok 

UzDaily, 2023. január 6. 

Üzbegisztán befektetési, ipari és kereskedelmi minisztere, Laziz Kudratov videokonferencia 

keretében folytatott tárgyalást Szaúd-Arábia befektetési miniszterével, Khalid al-Falih-val. A 

megbeszélés során szóba kerültek a két ország közötti kétoldalú kereskedelmi, gazdasági, 

befektetési és energiaszektorban korábban megkötött együttműködések aktuális kérdései és 

ezen együttműködéseknek és fejlesztéseknek a jövőbeli kilátásai, valamint az egyes 

megállapodások végrehajtásának felgyorsítását célzó intézkedések lehetőségei. Ezen kívül az 

online találkozón a két ország képviselője között egy konstruktív vélemény- és javaslatcsere is 

zajlott melyek az alternatív energia, a bankszektor, a vegyipar, a gyógyszeripar, a távközlés, az 

egészségügy, a mezőgazdaság és a kiskereskedelem területét érintették. Emellett a két fél 

között megállapodás született olyan szaúdi cégekkel közös projektek végrehajtásának 

felgyorsításáról, mint a Sabic, Saudi Telecom, Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group, Jamjoom 

Pharma, Al Rajhi International és Ajlan & Bros Holding Group, Al Hokair Group. A 

megbeszéléseket követően a felek megállapodtak abban, hogy közös tevékenységet 

folytatnak az Üzbegisztán és Szaúd-Arábia közötti stratégiai együttműködés keretében 

létrejött megállapodások előmozdítása érdekében. 

Forrás: Узбекистан – КСА: на пути укрепления многопланового сотрудничества 

Felfüggeszti oroszországi tevékenységét az LNG konténereket gyártó  francia 

GTT 

Anastasiya Larina, Kommersant, 2023. január 2. 

A francia GTT (Gaztransport & Technigaz) mérnöki vállalat bejelentette, hogy felfüggeszti 

tevékenységét Oroszországban. A társaság az orosz Zvezda hajóépítő vállalattal is felmondta 

a 15 jégtörő gázszállító megépítésére vonatkozó szerződés keretében zajló együttműködést. 

A döntés a nyolcadik és a kilencedik uniós szankciócsomag által előírt korlátozások miatt 

született. A GTT világelső a cseppfolyósított földgáz szállítására és tárolására használt 

membrántartály-rendszerek gyártásában. A cég által gyártott tartályok az üzemanyag nagy 

mennyiségben, -163 Celsius fokon történő biztonságos tárolásához szükségesek. Oroszország 

aktív LNG szállító, ezért a GTT kivonulása komoly kockázattal járhat az orosz LNG projektekre 

kiváltképp az arktikus régióban. 2020-ban a világ LNG exportjának 5%-át az orosz Yamal LNG 

adta, a több mint 23 milliárd dollárt érő Arctic LNG valamint a Sakhalin-2 projektek 2023-ban 

kell, hogy megkezdjék az exportjukat. A megfelelő tartályrendszerek hiánya azonban komoly 

kihívást jelent majd az LNG export számára. 

Forrás: Крупнейший производитель контейнеров для перевозки СПГ прекратил работу в 

России 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/74695
https://www.kommersant.ru/doc/5757775
https://www.kommersant.ru/doc/5757775
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Azerbajdzsán tovább növeli gázexportját az EU-ba. 

news.day.az, 2023. január 4. 

Az elmúlt év során az akut energiaválság és a gázellátási források és útvonalak valódi 

diverzifikációjának szükségessége miatt az EU-országok többször is kifejezték érdeklődésüket 

az Azerbajdzsánból származó gázszállítások növelése iránt. A napokban azonban öt uniós 

ország készített elő egy konkrét projektet az azerbajdzsáni gázellátás növelésére, amelyet 

február 3-án mutatnak be Bakuban. "Ez egy olyan projekt, amely minimális forrásokkal 

lehetővé teszi, hogy azonnal megkezdjék az Azerbajdzsánból Európába irányuló további 

földgázmennyiségek szivattyúzását. Bulgária kezdeményezésére Románia, Magyarország, 

Szlovákia és Ausztria csatlakozott ehhez a projekthez" – mondta Bulgária elnöke Rumen Radev, 

a projekt egyik kezdeményezője. Valójában ez a projekt annak a szándéknyilatkozatnak a 

gyakorlati megvalósítása, amelyet 2022 júliusában írt alá az Európai Bizottság és Azerbajdzsán 

az energetikai együttműködés bővítéséről. 

Forrás: Азербайджан увеличивает поставки газа в ЕС: сразу 5 стран в деле 

Megújul a közvetlen légi teherforgalom Törökország és Örményország között 

newsarmenia.am, 2023. január 6. 

Vahan Hunanyan, az örmény külügyminisztérium sajtószóvivője megerősítette azt a 

közleményt miszerint Törökország feloldja az Örményország felé irányuló közvetlen légi 

árufuvarozási tilalmat. Erről a török kereskedelmi minisztérium tájékoztatta is az 

exportműveletekkel foglalkozó helyi szervezeteket. "Valóban, ma a török fél a közvetlen légi 

árufuvarozás tilalmának feloldásáról tájékoztatott bennünket. Szeretnék emlékeztetni arra, 

hogy az Örményország-Törökország közvetlen légi áruszállítás megvalósítása egyike azoknak 

a megállapodásoknak, amelyeket a két ország különleges képviselői találkozóján kötöttek 

2022. július 1-jén.” – foglalta össze nyilatkozatában a sajtószóvivő. Bár Törökország elismerte 

Örményország függetlenségét, a diplomáciai kapcsolatot azonban máig sem létesítettek. 

Örményország a karabahi konfliktus után egy új béke korszak megteremtésére törekszik. 

Ennek egyik vonala az örmény-török viszonyok normalizálása. 2022-ben a két ország speciális 

képviselői négy alkalommal találkoztak. 

Forrás: В Армении подтвердили информацию об отмене Турцией запрета на 

авиаперевозки 

  

https://news.day.az/economy/1525407.html
https://newsarmenia.am/news/in_the_world/v-armenii-podtverdili-informatsiyu-ob-otmene-turtsiey-zapreta-na-aviaperevozki-/
https://newsarmenia.am/news/in_the_world/v-armenii-podtverdili-informatsiyu-ob-otmene-turtsiey-zapreta-na-aviaperevozki-/
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Három milliárd dollár befektetéssel tervezi növelni energiatermelési 

kapacitását Grúzia 

Nini Gabritchidze, eurasianet.org, 2023. január 6. 

A grúz hatóságok ígéretet tesznek arra, hogy új energiaprojekteket indítanak, és visszahozzák 

a korábban felhagyott projekteket, miközben az ország igyekszik kihasználni új geopolitikai 

jelentőségét az ukrajnai háború közepette. Irakli Garibasvili miniszterelnök december 27-i év 

végi beszédében elmondta, hogy a kormány „körülbelül 3 milliárd dollár” beruházást vár a 

következő három évben az új energiaprojektekre. Az új projektek teljes beépített kapacitása 

várhatóan 1500 megawatt lesz. Ez a szám nem tartalmazza a további függőben lévő 

projekteket, amelyek együttesen 800 megawatt beépített kapacitással rendelkeznek, vagy 

több nagyszabású vízenergia-projektet, amelyeket az állam önállóan tervez megvalósítani. Az 

egyik legkiemelkedőbb a fekete-tengeri tengeralatti kábelprojekt, amely Grúziát és Romániát 

köti össze, és segíti az EU-tagállamokat azerbajdzsáni villamosenergia-importban. Grúzia 

azonban nem akar megelégedni a tranzitszereppel, és igyekszik exportálni saját villamos 

energiájából is. A projektek megvalósítása azonban több kihívással is jár. A tervezett 

vízerőművek létesítése ellen például komoly lakossági ellenállás látható, hiszen a projekt 

megvalósítása során több települést is el kell majd árasztani. A folyamatos tiltakozások a 

befektető szerződésének tavaly év végi felmondásához, majd választottbírósági vitához 

vezettek. A kormány azonban nem hagyta el teljesen a nagy erőművek építésére vonatkozó 

terveit, és ezt költségvetési forrásokból tervezi megtenni, nyilvánvalóan a várható visszhang 

mérséklésének reményében. 

Forrás: Georgia seeks $3 billion to expand power generation 

Lengyelországban vásárolt kőolajterminált az ukrán UPG cégcsoport 

open4business.com.ua, 2023. január 6. 

Az ukrán UPG cégcsoport megállapodást kötött a lengyel Baltchem SA Zakłady Chemiczn cég 

eszközeinek megvásárlásáról, ennek eredményeként a cégcsoport egy nagyteljesítményű 

tengeri terminált kapott Lengyelországban kőolajtermékek átrakodására és tárolására. A UPG 

honlapja szerint ez lehetővé teszi Ukrajna zavartalan üzemanyag-ellátását megfizethető áron. 

Hangsúlyozzák, hogy az UPG által forgalmazott valamennyi üzemanyagtípus Európából 

származik, és megfelel az ötödik környezetvédelmi szabványnak. „Vállalkozásunkat a mai 

kihívásokhoz alkalmazkodva megbízható és stabil partneri kapcsolatokat építettünk ki olyan 

magas szintű európai kőolajtermék gyártókkal, mint a Royal Dutch Shell, a Total Energies SE, 

a Neste Oyj, a Glencore Energy” – áll az UPG közleményében. 

Forrás: УКРАЇНСЬКА ГРУПА КОМПАНІЙ UPG ПРИДБАЛА В ПОЛЬЩІ ТЕРМІНАЛ ДЛЯ 

ПЕРЕВАЛКИ НАФТОПРОДУКТІВ 

  

https://eurasianet.org/georgia-seeks-3-billion-to-expand-power-generation
https://open4business.com.ua/ukrayinska-grupa-kompanij-upg-prydbala-v-polshhi-terminal-dlya-perevalky-naftoproduktiv/
https://open4business.com.ua/ukrayinska-grupa-kompanij-upg-prydbala-v-polshhi-terminal-dlya-perevalky-naftoproduktiv/
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Belarusz legalizálja a párhuzamos importot 

belta.by, 2023. január 6. 

Belarusz legalizálja a párhuzamos importot a 2023. január 3-i, 241-Z számú, „A szellemi 

tulajdonra vonatkozó kizárólagos jogok korlátozásáról szóló törvénye” értelmében. A 

dokumentum szerint Belarusz a „barátságtalan” cselekményeket elkövető külföldi államok 

jogosultjainak beleegyezése nélkül importálhat és polgári forgalomba bocsáthat olyan árukat, 

ahol szellemi tulajdon tárgyait használják fel. Ilyenek a számítógépes programok, audiovizuális 

és zenei művek, műsorszolgáltató szervezetek műsorai. Ezen termékek használata a törvény 

szerint nem minősül a kizárólagos jogok megsértésének. A dokumentum elfogadásával a 

belarusz hatóságok a gazdaság belső stabilitását igyekeznek biztosítani, valamint megelőzni 

vagy mérsékelni az élelmiszer- vagy egyéb termékek kritikus hiányát, emellett az ilyen módon 

importált szoftverekkel próbálják meg biztosítani az ország információbiztonság szintjének 

növelését. A törvény főbb cikkei a megjelenést követő 10. napon lépnek hatályba és 2024. 

december 31-ig maradnak érvényben. 

Forrás: В Беларуси легализован параллельный импорт 

  

https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-legalizovan-parallelnyj-import-543540-2023/
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