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Az új maláj kormányfő Indonéziában tett diplomáciai 
bemutatkozó látogatást 

Hagyomány a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (Association of Southeast Asian 
Nations, ASEAN) újonnan megválasztott vagy kinevezett tagállami vezetői számára, hogy első 
formális külföldi úticéljuk Indonézia legyen. A diplomáciai tradíció mellett azonban a 
kormányfő személyes preferenciáival is összhangban állt a látogatás, amint arra Dato’ Seri 
Anwar bin Ibrahim, a 2022. novemberében hivatalba lépett maláj miniszterelnök január 9-én 
a Joko Widodo (Jokowi) indonéz elnökkel a Jakartától délre fekvő Bogorban lévő elnöki 
palotában, a kétnapos látogatása másnapján megtartott közös sajtótájékoztatóján felhívta a 
figyelmet: „…megfelelőnek érzem, hogy Indonéziát választottam az első országnak, ahová 
ellátogatok.” „Ez nem egy szokásos diplomáciai kapcsolat, mert Indonézia különleges helyet 
foglal el a szívemben” – tette hozzá.  

Az Anwar vezette és egyúttal a kormánykoalíció részét képező Pakatan Harapan (a Remény 
Szövetsége) pártkoalíció célul tűzte ki, hogy „Malajziát olyan középhatalomként pozícionálja, 
amely nagyobb szerepet játszhat a regionális és globális geopolitikai tájkép alakításában”. A 
hivatalos látogatás keretében lefolytatott személyes megbeszélések és intézményközi 
tárgyalások, illetve azok eredményei ennélfogva első bepillantást engednek az új maláj 
vezetőnek a bilaterális és a regionális diplomáciával kapcsolatos személyes nézeteibe, továbbá 
a maláj kormány külpolitikai ambíciói megvalósításának kezdeti folyamatába is.  

A felek politikai céljainak és prioritásainak megfelelően a maláj kormányfő és az indonéz elnök, 
illetve a miniszteri és cégvezetői szintű küldöttségeik közötti megbeszélések elsősorban a 
kétoldalú gazdasági együttműködés, valamint a két muszlim többségű országot érintő 
regionális és globális biztonsági kérdések köré szerveződtek. A vizit legjelentősebb 
eredményei közé sorolható, hogy Anwar és Jokowi jelenlétében mintegy 263 millió dollár 
értékűre becsült gazdasági együttműködési megállapodások és nyolc szándéknyilatkozat 
került aláírásra, amelyek Kuala Lumpur és Jakarta reményei szerint elmélyítik és bővítik a 
határokon átnyúló kereskedelem és befektetések mértékét. A felek tárgyaltak továbbá többek 
között az államközi szárazföldi és tengeri határaik kijelöléséről és véglegesítéséről, a 
Malajziában foglalkoztatott indonéz vendégmunkások jólétének és jogvédelmének javításáról, 
továbbá a világ két legnagyobb pálmaolajtermelőjeként a pálmaolajexportjuk kezelését célzó, 
az Európai Unió által bevezetett importkorlátozó intézkedések és negatív kampány elleni 
közös erőfeszítéseik megerősítéséről. Annak érdekében, hogy elősegíthesse Malajzia 
gazdasági bővülésének felgyorsítását Anwar jelezte szeretne többet megtudni Jokowi 
gazdaságpolitikai döntéshozatalának részleteiről a downstreaming – lényegében a 
feldolgozatlan ásványi nyersanyagok exportjának tilalma a hazai feldolgozóipar hozzáadott 
értékének és termelékenységének növelését célozva –, valamint a digitalizációs törekvések 
tekintetében.  

Az üzletemberekkel tartott megbeszélésen a miniszterelnök biztosította az indonéz 
befektetőket a Malajziában végbemenő gazdaságirányítási változtatásokról, többek között a 
beruházási környezet javítását célzó jogi és adminisztratív reformokról. Maláj és indonéz 
vállalkozások a vizit keretében külön-külön egyetértési nyilatkozatokat írtak alá a hajózás, az 
export- és importfinanszírozás, a zöld energia és az akkumulátorfejlesztés ágazataiban 
lehetséges partnerségekről. További 11 vállalati szándéknyilatkozatot is aláírásra került az 
elektronika, az egészségügy, a hulladékgazdálkodás, az építőipar és az ingatlanszektor 
tárgyköreiben. Utóbbi dokumentumok 10 maláj cég érdeklődését fejezik ki a Nusantara, 

https://dunia.tempo.co/read/1677382/di-depan-jokowi-anwar-ibrahim-indonesia-punya-tempat-khusus-di-hati-saya
https://kitaboleh.my/en/tawaran-kita-boleh/a-respected-malaysia-on-the-global-stage/
https://www.kln.gov.my/web/guest/-/official-visit-of-yab-dato-seri-anwar-ibrahim-prime-minister-of-malaysia-to-the-republic-of-indonesia-8-9-january-2023
https://en.vietnamplus.vn/indonesia-malaysia-threaten-to-stop-exporting-palm-oil-to-europe/246983.vnp
https://www.theedgemarkets.com/node/651030
https://setkab.go.id/en/president-jokowi-pushes-for-down-streaming-of-mining-products/
https://setkab.go.id/en/govt-announces-five-priorities-to-speed-up-digital-transformation/
https://www.bangkokpost.com/business/2478509/indonesia-and-malaysia-agree-to-fight-discrimination-against-palm-oil
https://www.channelnewsasia.com/asia/nusantara-development-benefits-borneo-states-3192061
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Indonézia Borneó szigetén (Kalimantan), 2024 augusztusában átadni tervezett új fővárosának 
fejlesztésében való részvétel iránt. „Ez [az új indonéz főváros építése] egy nagy 
kezdeményezés... ahhoz képest, amit Sabahért és Sarawakért én tenni tudok” – nyilatkozta 
Anwar újságíróknak, utalva Malajzia két keleti, Borneón fekvő államára. „Pozitív megközelítést 
alkalmazva keressük a módját annak, hogy a szigetország fővárosának növekedése a 
Sarawakot és Sabahot magában foglaló régiónak is a hasznára váljon.” – tette hozzá. 

A délkelet-ázsiai regionális kérdések tekintetében Malajzia teljes támogatásáról biztosította 
Indonézia idei, „Az ASEAN számít: a növekedés epicentruma” mottójú ASEAN-elnökségének 
programját. Ennek jegyében Anwar és Jokowi egyhangúlag megállapodtak, hogy fokozni 
fogják a mianmari katonai kormányra nehezedő nyomást, az ASEAN-nak az erőszak azonnali 
beszüntetését, valamint a hadsereg és az ellenzéki mozgalom közötti párbeszédet 
szorgalmazó ötpontos konszenzusának tényleges végrehajtása érdekében. A Min Aung Hlaing 
tábornok vezette junta a konszenzust 2021 áprilisa óta többnyire figyelmen kívül hagyta. Mint 
azon délkelet-ázsiai országok, amelyek a 2021. februári puccs óta a legnyíltabb hangadói 
voltak a mianmari helyzetnek a térségen belüli elítélését és politikai megoldását 
szorgalmazóknak Malajzia és Indonézia egyetértése azt sugallja, hogy a blokk 2023-ban 
határozottabb álláspontot fog képviselni a Tatmadawval szemben. 

A Szövetséget és a régió országait érő, rendszerszintű külső geopolitikai és geoökonómiai 
kihívások vonatkozásában, különösen az Egyesült Államok és Kína közötti hegemón hatalmi 
rivalizálásban Malajzia Indonéziához hasonlóan egy kvázi semleges álláspontot képvisel. Ezzel 
összefüggésben Anwar a következőképpen fogalmazott „az USA gazdasága már nem olyan 
egészséges, mint korábban. Kína fejlődik, bár számos kihívással kell szembenéznie. Tény, kis 
országként biztosítanunk kell, hogy az Indo-ASEAN kapcsolataink erősek és kompaktak 
legyenek, de a Nyugattal és Kínával is jónak kell lennie [a relációinknak].” A maláj kormányfő 
hozzátette, az árfolyampolitikát illetően egyetért Kína véleményével, miszerint egy 
nemzetgazdaságnak nem szabad kizárólagosan az amerikai dollártól függenie. 

A beszámolók szerint a két vezető közötti találkozót összességében olyan a protokollt 
meghaladó szívélyesség jellemezte, amely az Anwar politikai karrierje és Indonézia politikai 
pályája közötti szoros párhuzamból fakadt. 1998 szeptemberében, miután Mahathir 
Mohamad korábbi miniszterelnök elbocsátotta miniszterelnök-helyettesi tisztségéből, Anwar 
lett a Malajzia demokratizálására törekvő Reformasi mozgalom vezetője, amikor Indonéziában 
hasonló – szintén Reformasi néven ismert – demokratizálódási mozgalom zajlott. Anwar 
ellenzéki politikusként sok időt töltött Indonéziában. Ennek következtében tette a Jokowival 
való találkozót követő közös sajtótájékoztatón a bevezetőben idézett megjegyzését. Malajziai 
újságíróknak pedig, miután nyilvános előadást tartott „Malajzia–Indonézia stratégiai 
kapcsolatok: Kihívások és remények” címmel a CTCorp vezetői fórumán, a következőképpen 
fogalmazott: „Alhamdulillah, az indonéz elnök meghívására Indonéziában tett hivatalos 
látogatás elérte eredeti szándékát és célját”. 

A megbeszélések konkrét eredményeket ígérő kimenetele és az erős személyes kapcsolat a 
maláj kormányfő és az indonéz elnök között valóban megelőlegeznek egy szorosabb, 
stabilabb, harmonikusabb, a két ország önálló külpolitikai törekvéseinek is kedvező kétoldalú 
kapcsolatot. Amennyiben pedig Kuala Lumpur és Jakarta előrelépést érne el a régóta fennálló 
nézeteltéréseik (a határviták, valamint az indonéz vendégmunkások védelme) feloldásában, 
az a regionális integritás szempontjából is előnyös fejlemény lenne. 

Az elemzést készítette: Szakáli Máté 

https://www.channelnewsasia.com/asia/indonesia-nusantara-capital-2024-construction-deadline-point-zero-waste-problem-2826321
https://www.channelnewsasia.com/asia/nusantara-development-benefits-borneo-states-3192061
https://borneobulletin.com.bn/new-indonesia-capital-will-benefit-borneo-states-anwar-2/
https://www.kemlu.go.id/hanoi/en/news/21836/indonesia-assumes-asean-chairmanship-in-2023
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2104915/asean-leaders-agree-5-point-plan-for-myanmar
https://www.npr.org/2021/02/01/962758188/myanmar-coup-military-detains-aung-san-suu-kyi-plans-new-election-in-2022
https://mizzima.com/article/situation-myanmar-must-not-hold-asean-hostage-says-indonesian-leader
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/anwar-ibrahim-advocates-neutral-malaysia-amid-great-power-rivalry-in-asia-pacific/2645166
https://www.cnbcindonesia.com/market/20230109172313-17-404057/dear-pak-jokowi-anwar-ibrahim-kode-kerja-sama-sektor-ini-nih
https://www.themalaysianinsight.com/index.php/s/415487
https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/reformation/item181
https://www.bernama.com/v2/en/general/news.php?id=2154764
https://www.themalaysianinsight.com/index.php/s/421945
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Kelet-Ázsia 

Kína külkereskedelme új csúcson 

Xinhua, 2023. január 13. 

Kína teljes áruimportja és exportja 2022-ben ismét rekordot döntött, éves szinten 7,7%-kal 

42,07 billió jüanra (körülbelül 6,25 billió amerikai dollárra) nőtt – derült ki a hivatalos 

adatokból. Az export 10,5%-kal, míg az import 4,3%-kal nőtt az előző évhez képest. 

Forrás: China's foreign trade up 7.7 pct in 2022 to new high 

Kína, mint a világgazdaság stabilizátora 

Xinhua, 2023. január 12. 

Kínában enyhe inflációt regisztráltak 2022-ben, a fogyasztói árindex (CPI) 2%-kal nőtt az egy 

évvel korábbihoz képest, ami jóval elmarad a kormány által előre jelzett 3%-hoz képest. Ez az 

adat – figyelembe véve a nemzetközi magas inflációs szintet - megerősíti Kína világgazdasági 

stabilizátor szerepét. „Az árak 2022-ben stabilak maradtak, ami teljes mértékben bizonyítja a 

kínai gazdaság erős rugalmasságát, a piac nagy méretét, valamint a kínálat fenntartását és az 

árak stabilizálását célzó intézkedések hatékonyságát” – mondta Guo Liyan, a Kínai 

Makrogazdasági Akadémia kutatója. Az infláció 2022 egészében 8% körül mozgott az Egyesült 

Államokban, 8% felett volt az eurózónában és 9% körül Nagy-Britanniában. A feltörekvő 

gazdaságokban, például Indiában, Brazíliában és Dél-Afrikában 7-10%-os árnövekedés volt 

tapasztalható 2022 első 11 hónapjában – mondta Wan Jinsong, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és 

Reformbizottság tisztviselője. 

Forrás: China records mild CPI growth in 2022 -- stabilizer for global economy 

Amerika nem támogatja Dél-Korea nukleáris fegyverkezését 

Choi Si-young, The Korea Herald, 2023. január 13. 

Az Egyesült Államok közölte, hogy továbbra is elkötelezett a Koreai-félsziget teljes 

atomfegyvermentesítése mellett, egy nappal azután, hogy Yoon Suk-yeol elnök nyíltan kiállt a 

nukleáris fegyverkezés mellett, amennyiben Észak-Korea a jelenleginél nagyobb fenyegetést 

jelentene. A Korea-közi feszültség idén várhatóan tovább fokozódik, mivel Phenjan semmi 

jelét nem mutatja agressziójának mérséklésére, amely tavaly érte el csúcsát, amikor soha nem 

látott számú rakétakísérletet hajtott végre. Pat Ryder tábornok, a Pentagon sajtótitkára 

elmondta, hogy az Egyesült Államok atomfegyver-mentesítésre törekszik a térségben, és Dél-

Korea „a kiterjesztett elrettentő ernyő alá tartozik”. Az ilyen amerikai elrettentés „a mai napig 

nagyon jól működött” – jegyezte meg Ryder. Ez volt az első alkalom, hogy egy dél-koreai 

vezető nyíltan nukleáris fegyverkezést helyezett kilátásba. 

Forrás: US quickly downplays Yoon’s ‘nuclear prospect’ 

https://english.news.cn/20230113/06e3dbbc3f1349639cce1ae3c072c25c/c.html
https://english.news.cn/20230112/9bb95855e602418f95a9a5732896579d/c.html
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230113000547
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Növekedhet a jüan használata a külkereskedelemben 

Liu Zhihua, China Daily, 2023. január 13. 

A kormány és a People’s Bank of China – PBoC közös erőfeszítéseket tesz az 

árfolyamkockázatok és a vállalkozások tőkeköltségeinek csökkentése érdekében. Kína fokozni 

fogja erőfeszítéseit a jüan határokon átnyúló kereskedelemben és befektetésekben való 

használatának kiterjesztésére – közölte csütörtökön a Kínai Kereskedelmi Minisztérium. Shu 

Jueting, a minisztérium szóvivője egy online sajtótájékoztatón elmondta, hogy a minisztérium 

és a PBoC, az ország központi bankja utasítja helyi fiókjait, hogy tegyenek konkrét 

intézkedéseket a renminbi használatának kiterjesztésére vonatkozóan a határokon átnyúló 

kereskedelemben és befektetésekben. A lépések részét képezik az országnak a 

külkereskedelem növekedésének elősegítésére és a vállalati működés stabilizálására irányuló 

szélesebb körű törekvésének. Kína a közelmúltban azt is bejelentette, hogy kilenc régiót, 

köztük Pekinget, Sanghajt és Jiangsu tartományt választották ki a bel- és külkereskedelem 

integrált fejlesztését célzó kísérleti programok végrehajtására. 

Forrás: RMB use in foreign trade may increase 

Japán új biztonsági megállapodásokat köt 

Katia Forster, Japan Today, 2023. január 13. 

A védelem uralta a japán kormányfő napirendjét ezen a héten az európai és észak-amerikai 

G7-es szövetségesekkel folytatott megbeszélésein, miközben elemzők szerint Kishida azt is 

megpróbálta, hogy közelebb hozza barátait a növekvő kínai nyomással szemben. Japán 

normalizálni szeretné "nagyhatalmi szerepét" – mondta Amy King, az Ausztrál Nemzeti 

Egyetem Stratégiai és Védelmi Tanulmányi Központjának docense. Kishida megbeszélései a 

kereskedelemtől az éghajlati kérdésekig minden mást is érintettek, megmutatva, hogy Tokió 

igyekszik kiszélesíteni kapcsolatait szövetségeseivel. A japán kormány decemberben 

nagyszabású védelmi reformot indított el, beleértve a kiadások megduplázását a GDP két 

százalékára 2027-ig, és Kínát jelölte ki Japán biztonságára nézve „legnagyobb stratégiai 

kihívásnak”. 2023-ban Japán ad otthont az idei G7-nek, Kishida pedig Németország kivételével 

az összes tagországot meglátogatja egy körút alkalmával. Washingtonban, Joe Biden amerikai 

elnökkel folytatott tárgyalásokat. Az amerikai és a japán külügy- és védelmi miniszterek már 

megállapodtak abban, hogy kiterjesztik a nemzetek kölcsönös védelmi szerződését az űrre, és 

bejelentették egy agilisabb amerikai tengerészgyalogos egység telepítését Japánba. 

Forrás: Japan racks up new security deals with eyes on China 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/13/WS63c0976aa31057c47eba94e7.html
file:///C:/Users/klemensits.peter/Downloads/Japan%20racks%20up%20new%20security%20deals%20with%20eyes%20on%20China
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Dél-Ázsia 

A 100 hektáros Kashi sátorváros Indiában készen áll arra, hogy fogadja a 

látogatókat a világ minden tájáról 

Shobhit Gupta, Hindustan Times, 2023. január 13. 

Narendra Modi miniszterelnök pénteken felavatta a Gangesz folyó partján épült Kashi 

sátorvárost, és az MV Ganga Vilas-t, a leghosszabb folyami sétahajót. Kashi sátorvárost egy 

100 hektáros területen alakították ki Varanasiban, a Gangá-gátakkal szemben, Ramnagar felé, 

és egyszerre 200 ember befogadására lesz alkalmas. A Rann of Kutch sátorváros mintájára 

létrehozott település, várhatóan nagy megkönnyebbülést jelent majd a turistáknak, akik 

gyakran nehezen kapnak szállodai szobát a főszezonban, például Dev Deepawali és 

Mahashivratri idején. A sátrakban megszálló turisták a reggeli Gangártinak is szemtanúi 

lehetnek. A sátorvárosban a foglalások január 14-től, lesznek elérhetőek. Korábban Varanasi-

ban a Kashi Vishwanath folyosó felavatása után nagymértékben megugrott a beutazó turisták 

száma. Uttar Pradesh kormányának adatai szerint 2022-ben több mint 70 millió turista 

látogatott Varanasi-ba. 

Forrás: Video | 100-hectare Kashi tent city ready to host tourists from across the world 

A pakisztáni kormány a napelemek helyi gyártására vonatkozó szabályozást 

vezet be 

Ahmad Ahmadani, Pakistan Today, 2023. január 12. 

A pakisztáni kormány úgy döntött, hogy napelemeket fog gyártani az országban, és ezzel 

kapcsolatban Shehbaz Sharif miniszterelnök megbízta az Ipari és Termelési Minisztériumot 

(MoI&P), hogy legkésőbb 2023. március 31-ig biztosítsa a szövetségi kabinet jóváhagyását a 

tervekhez. Források szerint a minisztériumot arra kérték fel, hogy dolgozzon ki egy tervet a 

kikötőkben rekedt napelemek mielőbbi felszabadítására, míg a napelemes berendezések 

folyamatos behozatalára devizatartalékot hoznának létre. A miniszterelnök ennek értelmében 

utasítást adott arra, hogy 2023. szeptember 10-ig 2000 MW naperőművet helyezzenek 

üzembe, és utasította a minisztériumot, hogy legkésőbb 2023. március 1-jéig véglegesítse az 

elektromos kerékpárok helyi gyártására vonatkozó politikát. Egyes kormányzati források 

szerint a kabinet összehangolt erőfeszítéseket tesz a 27 milliárd dolláros éves importszámla 

csökkentésére az energiatakarékossági intézkedések meghozatalával. 

Forrás: Govt set to introduce policy on local manufacturing of solar panels 

 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/kashi-tent-city-pm-modi-varanasi-video-100-hectare-kashi-tent-city-ready-to-host-tourists-from-across-the-world-101673594147564.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/kashi-tent-city-pm-modi-varanasi-video-100-hectare-kashi-tent-city-ready-to-host-tourists-from-across-the-world-101673594147564.html
https://profit.pakistantoday.com.pk/2023/01/12/govt-set-to-introduce-policy-on-local-manufacturing-of-solar-panels/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2023/01/12/govt-set-to-introduce-policy-on-local-manufacturing-of-solar-panels/
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Az amerikai-indiai kapcsolatok új szintre emelése 

David Santoro – Akhil Ramesh, Asia Times, 2023. január 07. 

Noha a 21. században az Egyesült Államok számára az Indiához fűződő kapcsolatoknak óriási 

jelentősége van és ez fordítva is igaz, a két ország partnersége mégsem zökkenőmentes. 

Ahhoz, hogy ez megvalósuljon elősorban a következőkre kell törekednie a feleknek. A két 

országnak azzal kellene kezdenie, hogy megnyugtatják egymást, hogy Kínával szemben hosszú 

távon elkötelezettek egymás mellett. Új-Delhinek világossá kell tennie, hogy a stratégiai 

autonómiára való törekvés nem azt jelenti, hogy a Kínával való stratégiai versengéstől 

elzárkózik, hanem azt, hogy India úgy fog versenyezni (és így együttműködni az Egyesült 

Államokkal), hogy közben megőrzi függetlenségét. Washingtonnak ugyanígy egyértelművé 

kell tennie, hogy a Kínával folytatott párbeszédre való nyitottság és a verseny iránti 

elkötelezettség nem zárja ki egymást és nem menne India vagy bármely más amerikai partner 

rovására. Az Egyesült Államoknak és Indiának azt is el kellene fogadnia, hogy egyelőre az orosz 

és pakisztáni kihívások megterhelik kapcsolatukat, de újra kellene gondolniuk az e 

kihívásokhoz való hozzáállásukat. A két országnak ki kell használnia az új év adta lehetőségeket 

is. Mivel India most már a G20-ak elnöke, Washingtonnak kétszeres támogatást kellene 

nyújtania Új-Delhinek az ENSZ Biztonsági Tanácsában való állandó tagságra. Washingtonnak 

és Újdelhinek közösen újra kell gondolnia India helyét az indo-csendes-óceáni térségben, és el 

kell távolodnia a Dél-Ázsiában betöltött kizárólagos, korlátozott szerepétől. Emellett az 

Egyesült Államok és India számára a gazdasági együttműködés fokozása bilaterális keretek 

között és többoldalú platformokon keresztül egyaránt kulcsfontosságú lesz. 

Forrás:  Taking US-India relations to the next level 

 

  

https://asiatimes.com/2023/01/taking-us-india-relations-to-the-next-level/
https://asiatimes.com/2023/01/taking-us-india-relations-to-the-next-level/
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A srí lankai központi bank elnöke arra kérte Indiát és Kínát, hogy csökkentsék 

Srí Lanka adósságát 

lankanewsweb.net, 2023. január 12. 

A Srí Lanka-i Központi Bank (CBSL) vezetője felszólította Kínát és Indiát, hogy mihamarabb 

egyezzenek bele az általuk nyújtott hitelek leírásába. Nandalal Weerasinghe, a Srí Lanka-i 

jegybank elnöke arra törekszik, hogy meggyőzze a két donorországot az adósságátütemezési 

folyamatról, miután az IMF igazgatótanácsának a 29 milliárd USD összegű mentőhitel 2022 

decemberében vagy 2023 januárjában történő jóváhagyásáról szóló kijelentései üres szavakká 

váltak, és csorbították a jegybank hitelét. Az adósságcsapdában lévő Srí Lanka versenyt fut az 

idővel, hogy diplomáciai áttörést érjen el Kínával, Japánnal és Indiával, a kétoldalú hitelezőkkel, 

akik még nem álltak elő az IMF kibővített hitelkeretének felszabadításához szükséges 

adósságátütemezési tervvel. A Nemzetközi Valutaalap azonban addig nem adja ki a készpénzt, 

amíg Kína és India nem egyezik bele Srí Lanka több milliárd dolláros adósságának 

csökkentésébe. Peking mintegy 7 milliárd dollárral tartozik Srí Lankának, míg India mintegy 1 

milliárd dollárral. A Srí Lanka-i kormány eredetileg azt remélte, hogy 2022 végéig új fizetési 

tervben állapodhat meg Kínával és Indiával. Független elemzők szerint Kína aggódik amiatt, 

hogy egy jelentős Srí Lanka-i adósságleírás milyen következményekkel járhat az Övezet és Út 

programja keretében más fejlődő országoknak nyújtott hitelek esetében. Eközben India 

állítólag óvakodik attól, hogy az adósságátütemezés során rosszabb feltételeket kapjon, mint 

regionális riválisa, Kína. Ha azonban India és Kína végül mégis beleegyezik a Srí Lankának 

nyújtott hitelek leírásába, egy másik lehetséges probléma is felmerül a magánhitelezők 

formájában, akik az ország külső adósságállományának 40%-át teszik ki. 

Forrás: CB GOVERNOR PLEADS CHINA AND INDIA TO REDUCE SRI LANKA’S DEBTS 

  

https://lankanewsweb.net/archives/26819/cb-governor-pleads-china-and-india-to-reduce-sri-lankas-debts/
https://lankanewsweb.net/archives/26819/cb-governor-pleads-china-and-india-to-reduce-sri-lankas-debts/
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Délkelet-Ázsia 

A biztonság kulcsfontosságú a kínai turisták és üzletemberek fogadásához 

Torn Vibol, Khmer Times, 2023. január 10. 

Miután Kína három év elteltével újra megnyitotta nemzetközi határait a kambodzsai Preah 

Sihanouk tartomány kormányzója, Kuoch Chamroeun közölte, hogy a helyi tisztviselők 

készüljenek fel a kínai látogatók beáramlására. Chamroeun elmondta, hogy az illetékes 

hatóságoknak növelniük kell a biztonságot a tartományban, mert a látogatók és befektetők 

érkezése, ahogyan korábban, most is pozitív és negatív hatásokkal jár majd együtt. Fel kell 

készülnie a hatóságoknak a kínai vendégek fogadására, és nagyobb figyelmet kell fordítaniuk 

a bűnüldözésre. „Lesznek biztonsági kérdések, és az illetékes szerveknek készen kell állniuk 

arra, hogy megbirkózzanak velük" – fogalmazott a kormányzó. 

Forrás: Security is key in welcoming Chinese to Preah Sihanouk 

Vietnám 2050-re 32 000 dolláros egy főre jutó GDP-vel számol 

Anh Minh, VnExpress, 2023. január 5. 

A vietnámi kormány arra számít, hogy 2030-ra csaknem megduplázza az ország egy főre jutó 

bruttó hazai termékét, 2050-re pedig nyolcszorosára, 32 ezer dollárra növeli azt. Az ország egy 

főre jutó GDP-je tavaly 95,6 millió VND (4100 USD) volt, ami 10,8%-os növekedést jelent 2021-

hez képest. A kormány 2050-re 27 000–32 000 dollárra szeretné növelni az értéket, mondta 

Nguyen Chi Dung tervezési és beruházási miniszter a nemzetgyűlésnek bemutatott országos 

fejlesztési tervjavaslatában. A cél teljesüléséhez Vietnámnak évente átlagosan 6,5-7,5%-os 

GDP-növekedést kell elérnie 2030 és 2050 között. 

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

Csökkenni fog idén a Fülöp-szigetek államadóssága 

Luisa Maria Jacinta C. Jocson, Business World, 2023. január 10. 

A folyamatos gazdasági növekedés közepette valószínűleg csökkenni fog idén a Fülöp-szigetek 

államadóssága – közölte a Moody's Investors Service. „Csak néhány szuverén állam, köztük a 

Fidzsi-szigetek, a Maldív-szigetek és a Fülöp-szigetek adósságterhei csökkennek több 

százalékponttal 2023-ban a magas nominális bruttó hazai termék növekedésének 

köszönhetően.” – áll a Moody's január 9-i jelentésében. „De adósságterheik még mindig jóval 

a járvány előtti szintek felett fognak lebegni” – teszi hozzá a dokumentum. A filippínó kormány 

fennálló adósságállománya éves szinten 14%-kal nőtt 2022-ben, és november végére 

rekordmagas, 13,644 ezermilliárd Fülöp-szigeteki pesóra (245,6 mrd USD) emelkedett. A 

gazdasági vezetők célja az adósság GDP-hez viszonyított arányának 60–62%-ra csökkentése. 

Forrás: Philippines to see decline in debt burden in 2023 

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/2023/01/10/497386/philippines-to-see-decline-in-debt-burden-in-2023/
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Malajzia leállíthatja a pálmaolaj exportját az Európai Unióba  

Mahanum Abdul Aziz, Bharian, 2023. január 12. 

A pálmatermékek Európai Unióba irányuló exportjának leállításával reagálhat Kuala Lumpur, 

ha az unió továbbra is korlátozásokat és kereskedelmi akadályokat vezet be a 

pálmatermékekre. Datuk Seri Fadhillah Yusof maláj miniszterelnök-helyettes és kereskedelmi 

miniszter elmondta, hogy Malajzia konzultálni fog Indonéziával és más termelő országokkal, 

hogy hatékony stratégiát találjanak a pálmatermékek forgalmazására és a pálmatermékek 

elleni negatív kampányok problémájának kezelésére. Ami a pálmaolajpiac kilátásait illeti, 

Fadillah elmondta, hogy a maláj piac 2023-ban várhatóan stabil és versenyképes marad, mivel 

a nyers pálmaolaj átlagos ára az előrejelzések szerint a 4000–4200 maláj ringgit/tonna 

ársávban fog mozogni. 

Forrás: Hentikan eksport sawit jika EU terus sekatan - Fadhillah 

Thaiföld júniustól idegenforgalmi díj bevezetését tervezi 

The Star, The Star, 2023. január 12. 

Thaiföld azt tervezi, hogy júniustól 300 baht (9 USD) illetéket szed az országba érkező külföldi 

turistáktól, a pénzt pedig a balesetekben érintett látogatók támogatására és a turisztikai 

célpontok fejlesztésére fordítják. A turizmus kulcsfontosságú ágazat Délkelet-Ázsia második 

legnagyobb gazdaságában, és a Covid-19 járvány előtt a bruttó hazai termék mintegy 12 

százalékát adta. „A munkavállalási engedéllyel és határátlépési engedéllyel rendelkező 

külföldiektől nem fognak díjakat szedni” - mondta Phiphat Ratchakitprakarn idegenforgalmi 

miniszter, hozzátéve, hogy Thaiföld 2023-ban 25 millió turista érkezésére számít. 

Forrás: Thailand to introduce tourist fee from June 

Manila legalább 1,5 milliárd dollár értékben bocsát ki dollárkötvényeket 

Luisa Maria Jacinta C. Jocson, Business World, 2023. január 10. 

A Fülöp-szigeteki kormány a globális kötvénypiacra való visszatéréssel kezdi az új évet, egy 

dollárban denominált kötvénykibocsátás révén. A Kincstári Hivatal (BTr) dokumentumaiból 

kiderült, hogy a Fülöp-szigetek legalább 1,5 milliárd dollárt szeretne bevonni a háromrészes 

kibocsátásból. A kötvénykínálat 5,5 éves, 10,5 éves futamidejű dollárkötvényekből és 25 éves 

futamidejű „zöld” vagy fenntarthatósági kötvényekből áll, amelyek egyenként legalább 500 

millió dollár értékűek. A BTr dokumentumából kiderült, hogy az 5,5 éves és a 10,5 éves 

futamidőre vonatkozó kezdeti árfolyam-előirányzatot a kincstárjegyek 155 bázisponttal (bps), 

illetve 195 bázisponttal (bps) növelt szintje körül határozták meg. A 25 éves futamidejű 

fenntarthatósági kötvények árfolyam-előrejelzése az 5,95%-os szint körül van. A kincstár 

közlése szerint a kötvényekből származó bevételeket a költségvetés finanszírozására, valamint 

a kormány fenntartható finanszírozási keretével összhangban lévő eszközök finanszírozására 

vagy refinanszírozására fogják felhasználni. 

Forrás: PHL to raise at least $1.5B from dollar bonds 

https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2023/01/1051002/hentikan-eksport-sawit-jika-eu-terus-sekatan-fadhillah
https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2023/01/12/thailand-to-introduce-tourist-fee-from-june
https://www.bworldonline.com/top-stories/2023/01/10/497388/phl-to-raise-at-least-1-5b-from-dollar-bonds/
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A kripto bűncselekmények volumene minden idők legmagasabb szintjét érte el 

2022-ben 

Claire Huang, Straits Times, 2023. január 12. 

A Chainalysis nevű blokklánc-kutató cég óvatosabb becslése szerint az illegális tranzakciók 

volumene tavaly 20,1 milliárd dollárra (26,7 milliárd szingapúri dollár) emelkedett. Ezek az 

illegális tranzakciók magukban foglalják az emberkereskedelmet, a zsarolóvírusokat, a lopott 

pénzeket, a terrorizmus finanszírozását, az átveréseket, a kiberbűnözést, a csalást és a Darknet 

piacot, de nem tartalmazzák a nem kripto-natív bűncselekményekből származó bevételeket, 

mint például a kriptót fizetési módként felhasználó hagyományos kábítószer-kereskedelmét. 

A tavalyi illegális kriptotranzakciók 44 százaléka szankcionált szervezetekhez kapcsolódó 

tevékenységekből származott, beleértve az orosz Garantex tőzsdét is. 

Forrás: Crypto crime volume hits all-time high on the back of more sanctions 

A „Vásárolj most, fizess később” alternatív fizetési lehetőség egyre nagyobb 

teret nyer Ázsiában 

Asian Banking & Finance, Asian Banking & Finance, 2023. január 10. 

A COVID-19 járvány és a közelmúltban megugró infláció a rövid távú finanszírozás iránti 

kereslet növekedéséhez vezetett – jelentette a GlobalData adat- és elemzőcég. A „Vásárolj 

most, fizess később” (BNPL) alternatív fizetési lehetőség a jelentések szerint 2022-ben az 

összes e-kereskedelmi fizetés 1,6%-át tette ki Ázsiában, és 2026-ra várhatóan az e-

kereskedelmi fizetések értékének 4,1%-át fogja adni. „A BNPL életképes fizetési lehetőségként 

jelenik meg azon fogyasztók számára, akik nem férnek hozzá a hagyományos 

hitellehetőségekhez, például a hitelkártyához, lehetővé téve számukra, hogy a vásárlásokért 

kényelmesen, későbbi időpontokban, részletekben fizessenek.” A GlobalData szerint 

különösen Szingapúrban, Japánban és Indiában nő dinamikusan a BNPL-forgalom. 

Forrás: Buy now, pay later gains traction in Asia 

  

https://www.straitstimes.com/business/crypto-crime-volume-hits-all-time-high-on-the-back-of-more-sanctions
https://asianbankingandfinance.net/cards-payments/in-focus/buy-now-pay-later-gains-traction-in-asia
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Közel-Kelet 

A négy legvonzóbb befektetési terület Egyiptomban 

 .Al Arabiya, 2023. január 08 ,العربية

Annak ellenére, hogy az ukrán-orosz háború kezdete óta világszerte bizonytalansággal kell 

szembenéznie a világgazdaságnak és a befektetési tevékenységeknek, a globális inflációs 

hullámok és az ellátási láncok kiszámíthatatlanságának árnyékában még mindig van négy 

vonzó befektetési célpont Egyiptomban: az arany, az ingatlanok, az egyiptomi tőzsde és végül 

a bankok által a közelmúltban kibocsátott, akár 25%-os hozamú befektetési jegyek. 

Forrás:  ي مص
 بعد تخفيض سعر الجنيه مقابل الدوالر.. 4 وجهات أكثر جذًبا لالستثمار ف 

Ezrek tüntettek Tel-Avivban az új kormány és az igazságszolgáltatás 

átalakításának tervei ellen 

The Times of Israel, 2023. január 08. 

Emberek ezrei tiltakoztak Tel-Avivban az új kormány ellen, miután Yariv Levin igazságügyi 

miniszter a hét elején ismertette az izraeli igazságszolgáltatási rendszer átalakítására 

vonatkozó terveket. A szervezők szerint több mint 10 000 tüntető gyűlt össze a tengerparti 

város Habima terén tartott tüntetésen. A baloldali Standing Together csoporthoz és más 

szervezetekhez kötődő tüntetők egy része a Tel-Aviv-i Művészeti Múzeum felé vonult, és ott 

demonstrált. Mások fáklyás felvonulást tartottak a város utcáin. Ennek előzménye, hogy Yariv 

Levin igazságügyi miniszter bejelentett egy vitatott jogi reformcsomagot, amely drasztikusan 

korlátozza a Legfelsőbb Bíróság jogkörét a diszkriminatívnak és/vagy nem demokratikusnak 

ítélt jogszabályok és kormányzati döntések blokkolására. A benyújtott csomag a kormánynak 

adja át a bírói kiválasztás ellenőrzését, és eltávolítja a főügyész által kinevezett minisztériumi 

jogi tanácsadókat. 

Forrás: Thousands rally in Tel Aviv against new government, judicial overhaul plans 

Isztambul exportja 2022-ben elérte a 100 milliárd dollárt 

 .Anadolu Agency, 2023. január 08 ,وكالة االناضول

A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy Isztambul városában az export értéke tavaly elérte a 

99, 4 milliárd dollárt. A Török Exportőrök Tanácsa által kiadott adatok szerint a város exportja 

2022-ben 12%-kal nőtt 2021-hez képest. A vegyipari termékek ágazatában működő vállalatok 

voltak a fő exportőrök. Az ágazat több mint 17 milliárd dollár bevételt ért el, ezt követte a 

ruházati ágazat 14 milliárd dollárral. Az acélipar a harmadik helyen végzett 10 milliárd 

dollárral. Németország az első helyen állt az Isztambulból termékeket importáló országok 

között 8 milliárd dollárral. A második az Egyesült Államok volt 5,679 milliárd dollárral, a 

harmadik pedig az Egyesült Királyság 5 milliárddal. 

Forrás: 2022  ي
 صادرات إسطنبول تالمس 100  مليار دوالر ف 

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2023/01/08/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%B1%D8%A9-4-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.timesofisrael.com/thousands-rally-in-tel-aviv-against-new-government-judicial-overhaul-plans/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2022/2782199


 
 

 
 

14 

Szíria: a gyógyszergyárak trükközése extrém áremelkedést és ellátási zavarokat 

okoz 

 .Syria TV, 2023. január 08 ,اخبار سوريا

2022 utolsó hónapjának közepén a rezsim Belkereskedelmi Minisztériuma megemelte az 

üzemanyagok árát, beleértve a dízelét is. Ezzel a lépéssel egy liter támogatott dízel árát 500 

(0,2 USD) helyett 700 szíriai fontban (0,28 USD) határozták meg az állami és a magánszektor 

számára, továbbá a gazdasági tevékenységekhez használt dízel pedig 3000 szíriai fontra (1,2 

USD) emelkedett a korábbi 2500-ról (1 USD). Alig egy nappal az üzemanyagárak emelkedése 

után a damaszkuszi Gyógyszerügyi Igazgatóság mintegy 30%-os áremelést jelentett be egy 

gyógyszercsoport esetében a magas gyártási költségek és az időszakos gyógyszerhiány 

következtében. Emellett a raktárak nagy része az éves leltár ürügyén leállította a gyógyszerek 

forgalmazását, aminek újraindulása a mai napig akadozik. A gyárak most arra kényszerítik a 

gyógyszerészeket, hogy a lejárati időhöz közeli, vagy sokszor felesleges termékeket 

vásároljanak, ami azt eredményezi, hogy a gyógyszerészek a vevőkre hárítják az indokolatlanul 

magas díjakat, hogy kompenzálják az eladatlan termékekből származó veszteségeiket. 

Forrás: حرمان السوق السورية من ال دوية.. ما دور حكومة النظام والمعامل؟ 

Törökország vezető diplomatája öt országot átfogó afrikai körútra indul 

Hürriyet Daily News, 2023. január 09. 

Mevlüt Çavuşoğlu külügyminiszter öt országot érintő afrikai körútra indult, amely során Dél-

Afrikába, Zimbabwébe, Ruandába, Gabonba, valamint São Tomé és Príncipe-be látogat el. 

A „Dél-afrikai Köztársaságban tett látogatása során Çavuşoğlu miniszter január 9-én 

hivatalosan is felavatja a török főkonzulátust Fokvárosban, és január 10-én Pretoriában tart 

hivatalos megbeszéléseket” – olvasható a közleményben. Látogatása keretében Çavuşoğlu 

január 11-én Zimbabwéban, január 12-én Ruandában, január 13-án Gabonban, január 14-én 

pedig São Tomé és Principe-ben tart bilaterális találkozókat. Çavuşoğlu miniszter látogatása 

során áttekintik a regionális fejlesztéseket, valamint Törökország afrikai partnerségi 

politikáját” – tette hozzá a közlemény. 

Forrás: Türkiye’s top diplomat embarks on five-nation Africa tour 

  

https://www.syria.tv/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%9F
https://www.hurriyetdailynews.com/turkiyes-top-diplomat-embarks-on-five-nation-africa-tour-179944
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Itamar Ben-Gvir utasította az izraeli rendőrséget, hogy távolítsák el a palesztin 

zászlókat a nyilvános helyekről 

 .Al Jazeera, 2023. január 09 ,الجزيرة

Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági miniszter közölte, hogy utasította a rendőrséget, 

hogy távolítsák el a palesztin zászlókat a nyilvános helyekről. Ben-Gvir a palesztin zászlók 

lengetését a terrorizmus támogatásának nevezte, annak ellenére, hogy az izraeli törvények 

nem tiltják a palesztin zászlók használatát. Az izraeli miniszter egy nyilatkozatában azt közölte: 

„A törvénysértők nem lengethetnek terrorista zászlókat, és nem uszíthatnak vagy 

bátoríthatják terrorizmust. Ezért elrendeltem a terrorizmust támogató zászlók eltávolítását a 

nyilvános helyekről, valamint az Izrael elleni uszítás beszüntetését.”  

Forrás: طة اإلرسائيلية بإزالة العالم الفلسطينية من الماكن العامة  بن غفثر يأمر الشر

Egy arab város a romló élet szempontjából a legrosszabbak közé tartozik a 

világon 

 .Al Arabiya, 2023. január 08 ,العربية

Egy nemzetközi jelentés arra jutott, hogy Bejrút a 240. helyen áll egy listán, és ezzel a 

„legrosszabb” városok közé tartozik a bérekre, a vásárlóerőre és az átlagos lakásárra 

vonatkozó összehasonlító adatok jelentős romlása alapján. Ezen lesújtó adatok összefüggenek 

a nemzeti valuta folyamatos összeomlásával. Érdekesség, hogy ezzel párhuzamosan a libanoni 

főváros megőrizte vezető pozícióját a megélhetési költségek indexének felmérésében 

szereplő arab városok között, globálisan a 46. helyen áll. 

Forrás:  ي تدهور المعيشة.. للعام الثالث
 !مدينة عربية بير  السوأ عالميا ف 

A szaúdi koronaherceg a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt Pakisztán vezérkari 

főnökével 

Asharq Al Awsat, 2023. január 10. 

Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg és miniszterelnök fogadta a pakisztáni hadsereg 

vezérkari főnökét, Asim Munir altábornagyot. A két tisztviselő számos közös érdekű kérdés 

mellett áttekintette a két ország közötti bilaterális kapcsolatokat. A találkozón részt vett Khalid 

bin Salman bin Abdulaziz herceg védelmi miniszter és Dr. Musaed bin Mohammed Al-Aiban 

államminiszter, aki a kabinet tagja és nemzetbiztonsági tanácsadó. Ezen kívül részt vett a 

pakisztáni hadsereg vezérkari főnökének titkára, Muhammad Irfan vezérőrnagy, Pakisztán 

szaúd-arábiai nagykövete, Ameer Khurram és Pakisztán szaúd-arábiai nagykövetségének 

védelmi attaséja, Brig. Muhammad Asim is. 

Forrás: Saudi Crown Prince Discusses Bilateral Ties with Pakistan’s Chief of Army Staff 

  

https://www.aljazeera.net/news/2023/1/9/%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/01/07/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A3-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-
https://english.aawsat.com/home/article/4087956/saudi-crown-prince-discusses-bilateral-ties-pakistan%E2%80%99s-chief-army-staff


 
 

 
 

16 

Irán Szaúd-Arábiába irányuló exportja gyors növekedést mutatott 2022-ben 

The Siasat Daily, 2023. január 10. 

Irán Szaúd-Arábiába irányuló exportja drámaian megnőtt 2022-ben. Az iráni vámigazgatás 

közölte, hogy a március 21-től november 1-ig tartó időszakban a Szaúd-Arábiába irányuló iráni 

export értéke elérte a 14,71 millió dollárt, ami a legmagasabb érték azóta, hogy Rijád 

megszakította diplomáciai kapcsolatait Teheránnal 2016-ban. A Xinhua hírügynökség 

jelentése szerint 2021 azonos időszakában a kereskedelem volumene csak 42 000 dollár volt. 

A fő exportcikkek közé tartozik az acélbuga, a szőlő és a nátrium-hidroxid. 

Forrás: Iran’s exports to Saudi Arabia witness rapid growth in 2022: Report 

  

https://www.siasat.com/irans-exports-to-saudi-arabia-witness-rapid-growth-in-2022-report-2497902/
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Február 3-án kerül sor az EU-Ukrajna csúcsra  

Unian, 2023. január 9. 

Január 4-én Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter arról számolt be, hogy Josep Borrell 

meghívta, hogy vegyen részt az EU Tanácsának külügyminiszteri szintű ülésén, amelyre január 

23-án Brüsszelben kerül sor. Kuleba megjegyezte, hogy részletesen megvitatták a február 3-

án esedékes Ukrajna-EU csúcstalálkozó előkészületeit. „Felvázoltuk az elvárásainkat, és 

megállapodtunk egy olyan formátumban, amely biztosítja a sikert. Beszéltünk a katonai 

segélyekről, a szankciókról és az iráni-orosz együttműködésről is” – mondta Kuleba. 

Forrás: Кулеба з Боррелем обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 

Indonézia lehet a belorusz termékek egyik export piaca. 

belta.by, 2023. január 9. 

Indonézia a fehérorosz kálium-klorid 5. stratégiai piaca Brazília, Kína, az USA és India után. A 

belorusz termékek aránya Indonézia teljes kálium-klorid-importjában több mint 20%. 

Hagyományosan a káliumműtrágyák adják a teljes export túlnyomó részét, amelyek 

részesedése 2021-ben meghaladta a 95%-ot az Indonéziába irányuló fehérorosz export teljes 

szerkezetében. Emellett az indonéziai mezőgazdasági ágazat fejlődése miatt az országba 

irányuló fehérorosz export egyik ígéretes területe a mezőgazdasági gépek beszerzése. 

Fehéroroszország már sikereket ért el az MTZ termékeinek népszerűsítésében. Lehetőség 

nyílik a MAZ-termékek szállításának új szintre emelésére is, hiszen a vietnami és kambodzsai 

összeszerelő üzemek a jövőben szabadon szállíthatják termékeiket mind a 10 ASEAN-

tagországba, vámok felszámítása nélkül. 

Forrás: Чем рынок Индонезии интересен Беларуси. НЦМ о перспективах продвижения 

товаров 

  

https://www.unian.ua/politics/kuleba-z-borrelem-obgovorili-pidgotovku-do-maybutnogo-samitu-ukrajina-yes-12101445.html
https://www.belta.by/comments/view/chem-rynok-indonezii-interesen-belarusi-ntsm-o-perspektivah-prodvizhenija-tovarov-8536/
https://www.belta.by/comments/view/chem-rynok-indonezii-interesen-belarusi-ntsm-o-perspektivah-prodvizhenija-tovarov-8536/
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Elmarad a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete békefenntartói gyakorlata 

Örményországban 

Armenpress, 2023. január 10. 

A Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének békefenntartó egységeinek idei közös 

gyakorlataira nem kerül sor. „Az Örmény Köztársaság védelmi minisztere már írásban 

értesítette a KBSZSZ Közös Parancsnokságát, hogy a jelenlegi helyzetben nem tartjuk 

célszerűnek ilyen jellegű hadgyakorlatok lebonyolítását az Örmény Köztársaság területén.” – 

nyilatkozta Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök. 

Forrás: Армения в сложившейся ситуации не считает целесообразным проведение 

учений ОДКБ на своей территории 

Személyigazolvány felmutatásával léphetik át Grúzia és Örményország határát 

a két ország állampolgárai 

armenpress.am, 2023. január 10. 

Nikol Pashinyan és Irakli Garibashvili örmény és grúz miniszterelnökük vezetésével zajlott az 

Örményország és Grúzia Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottságának rendes ülése 

Jerevánban. A megbeszélésen megvitatták a két ország közötti együttműködés további 

elmélyítésével és bővítésével kapcsolatos kérdéseket különböző területeken. Elsősorban a 

kereskedelem, az energia, az infrastruktúra, az ipar, a turizmus, az oktatás és a kultúra közös 

programjait érintették. A találkozót követően Nikol Pashinyan és Irakli Garibashvili 

megállapodást írt alá az Örmény Köztársaság és Grúzia között a két állam állampolgárainak 

kölcsönös vízummentességéről aminek köszönhetően a két ország állampolgárai számára 

személyigazolvány felmutatása is elegendő lesz a határátlépéshez. 

Forrás: В Ереване состоялось заседание Межправительственной комиссии по 

экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией 

  

https://armenpress.am/rus/news/1101323.html
https://armenpress.am/rus/news/1101323.html
https://armenpress.am/rus/news/1101558.html
https://armenpress.am/rus/news/1101558.html
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Ismét elérhetőek az Intel szoftverek Oroszországban 

Ivan Chernousov, Izvestia iz.ru 2023. január 11. 

Az Intel megnyitotta a hozzáférést a termékeihez tartozó szoftverek letöltéséhez oroszországi 

ügyfelei számára. Ez a lehetőség 2022. február 25. óta le van tiltva. Az Intel 2022. február 25-

én megtiltotta az orosz IP-címmel rendelkező felhasználóknak a portál elérését. Ugyanakkor 

arról nincs szó, hogy az Intel visszatérjen az orosz piacra, az Orosz Föderációban az Intel 

felfüggesztette a hivatalos szállításokat és minden kereskedelmi műveletet. Az összes új Intel 

termék kizárólag a párhuzamos importrendszer keretében kerül Oroszországba. A jelenlegi 

feloldás hátterében az állhat, hogy nemcsak az orosz állampolgárok és cégek, hanem az 

Oroszországban működő külföldi cégek irodái is a korlátozások hatálya alá kerültek. Ez 

megakadályozta, hogy az Intel teljesítse a szerződéses kötelezettségeit feléjük – vélekedett 

Alexander Skomorokhin, a Digital Consulting Solutions vezérigazgatója. 

Forrás: Загрузка совершена: Лицензионный софт Intel снова стал доступным для 

скачивания в России 

Oroszországban is megjelent a Kraken. 

Igor Dmitrov, Lenra.ru 2023. január 12. 

Oroszországban észlelték a koronavírus-fertőzés új variánsának első esetét, amelyet 

„kraken”nek neveztek. Az XBB.1.5 omikron szubvariáns („kraken”) fertőzés első esetét Penza 

régióban a nemzeti VGARus adatbázisba naponta feltöltött SARS-CoV-2 genomszekvenálási 

adatok monitorozása során rögzítették. Jelenleg a koronavírus omikron törzsének 

meglehetősen széles skálája terjedt el Oroszországban, de továbbra is a BA.5 vonal domináns. 

Az első fertőzött egy 32 éves orosz lakos, aki könnyű tünetekkel vészelte át a betegséget. A 

beteg elmondása szerint nem járt külföldön, így a fertőzés eredete egyelőre nem tisztázott. 

Forrás: В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен» 

Csehországi vállalatok vehetnek részt Azerbajdzsán okos projektjeiben 

Kyamran Gasymov, Trend.az 2023. január 12. 

Cseh cégek vehetnek részt az „okos város” és „okos falu” projektekben Azerbajdzsánban. Ezt 

a kérdést tárgyalta a gazdasági miniszterhelyettes, az Azerbajdzsán és Cseh Köztársaság 

gazdasági, tudományos-műszaki és kulturális együttműködésével foglalkozó bizottság 

társelnöke, Sahib Mammadov Csehország ipari és kereskedelmi miniszterhelyettesével, a 

bizottság cseh társelnökével Petr Tresnakkal. A résztvevők szerint bőséges lehetőség nyílik a 

két ország közötti együttműködés bővítésére a kereskedelem, az ipar, a közlekedés és a 

turizmus területén. 

Forrás: Чешские компании могут быть привлечены к участию в "умных проектах" в 

Азербайджане 

https://iz.ru/1452543/ivan-chernousov/zagruzka-sovershena-litcenzionnyi-soft-intel-snova-mozhno-skachat-v-rossii
https://iz.ru/1452543/ivan-chernousov/zagruzka-sovershena-litcenzionnyi-soft-intel-snova-mozhno-skachat-v-rossii
https://lenta.ru/news/2023/01/12/krakens_released/
https://www.trend.az/business/3694289.html
https://www.trend.az/business/3694289.html
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A Türkmenisztán és Grúzia közötti kereskedelmi forgalom 176 millió dollárt 

tett ki 

Business Turkmenistan, 2023. január 9. 

A Türkmenisztán és Grúzia közötti kereskedelmi forgalom 2022. január-novemberben 176 

millió dollárt tett ki, ami enyhe csökkenés az előző év azonos időszakához képest, jelentette 

be a Georgia Nemzeti Statisztikai Szolgálat. A hivatal adatai szerint Türkmenisztán Grúziába 

irányuló exportja 2022 január-novemberében 159 millió dollár volt. A közzétett adatokból az 

is kiderült, hogy 2022. január-október közötti időszakban Türkmenisztán 66,9%-kal, 17,2 millió 

dollárra növelte a Grúziából származó importot 2021 azonos időszakához képest. Emellett 

2021-ben Türkmenisztán lett Grúzia fő kőolaj- és kőolajtermék beszállítója. 

Forrás: Январь-ноябрь: Товарооборот между Туркменистаном и Грузией составил $176 
млн. долларов 

Türkmenisztán és Irán energia- és közlekedési kapcsolatok kialakításáról 

tárgyalt 

Business Turkmenistan, 2023. január 10. 

Rashid Meredov türkmén külügyminiszter tárgyalásokat folytatott Mahdi Safari iráni 

gazdaságdiplomáciáért felelős külügyminiszter-helyettessel.  A Meredov és Safari közötti 

megbeszélés témája az üzemanyag- és energiaágazat, valamint a közlekedési és tranzitágazati 

együttműködés fejlesztése volt. Az Asgabatban megrendezett tárgyalást követően mindkét fél 

hangsúlyozta a Türkmén-Iráni Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság fontosságát. 

A találkozó végén Meredov és Safari megerősítette a Türkmenisztán és Irán között meglévő 

kölcsönös partneri elkötelezettséget, amely a barátságra és a jószomszédi viszonyra alapul. 

Forrás: Туркменистан и Иран обсудили установление энергетических и транспортных 
связей 
  

https://business.com.tm/ru/post/9680/yanvarnoyabr-tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-gruziei-sostavil-176-mln-dollarov
https://business.com.tm/ru/post/9680/yanvarnoyabr-tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-gruziei-sostavil-176-mln-dollarov
https://business.com.tm/ru/post/9686/turkmenistan-i-iran-obsudili-ustanovlenie-energeticheskih-i-transportnyh-svyazei
https://business.com.tm/ru/post/9686/turkmenistan-i-iran-obsudili-ustanovlenie-energeticheskih-i-transportnyh-svyazei
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Bővülő kapcsolatok Kirgizisztán és Szaúd-Arábia között 

Central Asia News, 2023. január 11. 

Biskekben folytatott tárgyalásokat Ibrahim Al-Radi, Szaúd-Arábia kirgizisztáni nagykövete és 

Ulan Primov, a kirgiz parlament Nemzetközi Ügyek Biztonsági és Migrációs Bizottságának 

vezetője. A két fél közötti egyeztetésen elsősorban a gazdasági és parlamentközi 

együttműködések kérdései kerültek megvitatásra. A találkozót követően Al-Radi és Primov 

egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az országaiknak mindenekelőtt a 

kereskedelem bővítésére, a turisztikai partnerségek erősítésére, valamint a beruházások terén 

történő szorosabb együttműködések kialakítására kell összpontosítania. A szaúdi nagykövet 

hangsúlyozta, hogy a Kirgizisztán és Szaúd-Arábia közötti kereskedelmi együttműködés 

lehetőségei egyelőre kiaknázatlanok maradtak. A tárgyalást követően a két fél abban 

állapodott meg, hogy fejlesztik a Kirgizisztán és Szaúd-Arábia közötti közvetlen légijáratok 

bővítését és a közeljövőben megnyitják a Biskek–Dzsidda–Biskek közvetlen légijáratot. 

Forrás: Посол заявил о нераскрытом потенциале торговых связей Киргизии и 
Саудовской Аравии 

Üzbegisztán és Kirgizisztán megerősítette kétoldalú kapcsolatait 

UzDaily, 2023. január 12. 

Laziz Kudratov, Üzbegisztán befektetési, ipari és kereskedelmi minisztere megbeszélést 

folytatott Daniyar Amangeldiyevel, Kirgizisztán gazdasági és kereskedelmi miniszterével. A 

tárgyalás során Kudratov és Amangeldiyev megvitatta a 2023-ra tervezett üzbég-kirgiz 

kétoldalú együttműködések előkészületeit, valamint a folyamatban lévő közös projektek 

megvalósításával, köztük az Üzbég-Kirgiz Fejlesztési Alappal kapcsolatos aktuális kérdéseket. 

A megbeszélés során a két ország minisztere kiemelte az Üzbegisztán és Kirgizisztán közötti 

együttműködés további elmélyítésének fontosságát, illetve a két ország közötti 

kereskedelemnek az elmúlt 5 évben történő jelentős, hatszoros megnövekedését (2016-ban 

167,5 millió dollár, 2021-ben 953,6 millió dollár). Ezen kívül megállapodás született a 

Kambarata-1 vízierőmű (Kirgizisztán) és a Kína-Kirgizisztán-Üzbegisztán vasúti projekt 

megvalósításának felgyorsításáról is, az aláírt dokumentumokkal összhangban és e projektek 

végrehajtásáról. 

Forrás: Узбекистан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в сфере промышленной 
кооперации 
  

https://centralasia.news/18934-posol-zajavil-o-neraskrytom-potenciale-torgovyh-svjazej-kirgizii-i-saudovskoj-aravii.html
https://centralasia.news/18934-posol-zajavil-o-neraskrytom-potenciale-torgovyh-svjazej-kirgizii-i-saudovskoj-aravii.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/74791
https://www.uzdaily.uz/ru/post/74791
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