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Két év után ismét hagyományos keretek között zajlott a 
Világgazdasági Fórum Davosban 

A COVID-19 világjárvány okozta két év korlátozásai után idén először került megrendezésre 

Svájcban hagyományos kereket között a Világgazdasági Fórum (WEF), amelyen az üzleti és 

politikai elit találkozik (idén rekordmennyiségű 2,7 ezer résztvevővel). A Davosi fórum fő 

témája az „Együttműködés a megosztott világban” volt, de emellett megvitatásra kerültek a 

világot sújtó élelmiszer-, energia- és válságok, az ukrajnai háború, a klímaváltozás veszélyei. A 

jövőre vonatkozó kockázatokat és előrejelzéseket közlő WEF jelentés egy bizonytalan és 

viharos évtizedet jósol. A jelentés szerint mára ismét felütötték fejüket az olyan kockázatok, 

mint az infláció, a megélhetési költségek válsága, a kereskedelmi háborúk, a tőkekiáramlás a 

feltörekvő piacokról, a széles körű társadalmi nyugtalanság, a geopolitikai konfrontáció és a 

nukleáris konfliktus fenyegetése. Mindezeket azonban további, a globális kockázati 

környezetben tapasztalt viszonylag új fejlemények, erősítik mint az adósság fenntarthatatlan 

szintje, az alacsony növekedés, az alacsony globális befektetés és a deglobalizáció, vagy a 

kettős felhasználású (civil és katonai) technológiák, gyors és korlátlan fejlődése. A szakértők 

úgy vélik, hogy a megélhetési költségek válsága lesz a legjelentősebb kockázat az elkövetkező 

két évben, míg a klímaváltozás ügyében tett lépések kudarcának lehetősége válik az évtized 

kockázatává. A megélhetési válság tetőzését 2023-ra várják. A geopolitikai széttagoltság pedig 

a geogazdasági hadviselés előtérbe kerülésével fenyeget. A jelentés szerint a következő két 

évben egyre nagyobb versengés várható a piacokon a globális hatalmak és az állami 

beavatkozások között. A gazdaságpolitikának defenzív funkciót jósolnak, amelynek feladata, 

hogy önellátást és szuverenitást építsen ki a rivális hatalmaktól, de egyre gyakrabban 

alkalmazzák majd támadólag is, hogy korlátozzák mások felemelkedését. „ Mindez rávilágít a 

globálisan integrált gazdaságok közötti kereskedelmi, pénzügyi és technológiai kölcsönös 

függésből fakadó sebezhetőségekre, ami a bizalmatlanság és a szétválás fokozódó ciklusát 

kockáztatja. Ahogy a geopolitika felülkerekedik a gazdaságon, egyre valószínűbb a nem 

hatékony termelés hosszabb távú növekedése és az árak emelkedése. Szintén aggodalomra 

adnak okot a globális pénzügyi és gazdasági rendszer hatékony működése szempontjából 

kritikus földrajzi hotspotok, különösen az ázsiai-csendes-óceáni térségben.” – áll a WEF 2023-

as jelentésében. Mindemellett az ellátási láncokban tapasztalható zavarok  nem hátráltatják 

majd az üzleti tevékenységet nagy mértékben. 

Annak ellenére, hogy rekordlétszámmal indult a fórum, a meghatározó személyek nem 

jelentek meg: a G-7 vezetői közül csak Olaf Scholz kancellár vett részt a fórumon, az Egyesült 

Államok sem képviseltette magát a legmagasabb szinten, ahogy erre korábban több 

alkalommal példa volt. Az ázsia-csendes-óceáni hotspot említése szempontjából különösen 

érdekes, hogy pont a világgazdaság szempontjából kritikus régió képviselői közül nagyon 

kevesenvettek részt a davosi fórumon. Bár az ázsiai jelenlét idén jelentős volt – az Indonéz 

estre közel 700-an mentek el és a fórum egyik népszerű betűszava a VIP piac (Vietnam, 

Indonézia, Philippines) volt – az ASEAN vezetők többsége kihagyta az idei „Davost”. Egyesek 

https://www.kommersant.ru/doc/5773626
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf?_gl=1*ow6dzf*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQiAw8OeBhCeARIsAGxWtUzHnzFjAm6scFlRKvB-iIgGXkuoNkYPDcCXyk_3X3pFHxjQeR33VA0aAltgEALw_wcB
https://index.hu/gazdasag/2023/01/16/davos-vilaggazdasagi-forum-oroszorszag-svajc-kina/
https://www.marketplace.org/2023/01/17/davos-summit-is-starting-whats-on-the-agenda/
https://www.marketplace.org/2023/01/17/davos-summit-is-starting-whats-on-the-agenda/
https://thediplomat.com/2023/01/why-did-asean-leaders-skip-davos/
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szerint a fórumon az EU, az USA és Kína ügyei kapták a legnagyobb prioritást, amelyek a 

„nagyok” gazdaságát és munkavállalóit hivatottak megmenteni, míg a szegényebb 

országoknak, kevesebb figyelem jut. Az ázsiai sajtóban több kritika is megfogalmazódott a 

szerintük alapvetően „tipikusan eurocentrikus találka” kapcsán, a legélesebben talán a maláj 

Karim Raslan fogalmazott: „Hogyan nevezhetjük ezt „világgazdasági” fórumnak, ha figyelmen 

kívül maradnak Ázsia ügyei, amely régió 2030-ra a globális növekedés 60-%-át adja majd?” 

Mások szerint az ASEAN vezetői számára elég volt a három 2022 novemberi fórum (G20, 

ASEAN csúcs és az APEC találkozó) amelynek otthont adtak, így Davos már keveset tud nyújtani 

számukra.  

Az WEF egyik központi eseménye Liu He kínai miniszterelnök-helyettes beszéde volt, 

amelyben hangsúlyozta, hogy országa nyitott az üzleti tevékenység fellendítésére és számít a 

külföldi befektetésekre. A kínai gazdaság gyorsulása viszont növelheti az energia igényt is, ami 

egyrészt tovább növelheti az energiaárakat, másrészt feszültséghez vezethet az EU-val és az 

Egyesült Államokkal. Kína gazdaságserkentő attitűdjét az Európai Bizottság Elnöke Ursula von 

der Leyen is kifogásolta, hiszen Kína egyrészt több olyan iparágat is ural (mint PV modul 

gyártás, elektromos autók), amelyek a zöld váltás szempontjából igen fontosak, másrészt 

pedig olcsó energia árakat, kedvező szabályozásokat és költséghatékony munkaerőt ígérve 

ösztönzi az európai gyártókat arra, hogy helyezzék át termelésüket. 

Az idei davosi Világgazdasági Fórum borús jóslatokkal nyitotta az évet ugyanakkor hagyott 

helyet némi óvatos optimizmusnak is. A WEF jelentésből arra következtethetünk, hogy a világ 

megosztottsága új kihívások elé állítja a világgazdaságot és ez a megosztottság rámutat azokra 

a gyengeségekre, amelyek kiküszöböléséhez elsősorban politikai vagy inkább geopolitikai 

döntésekre van szükség. A világgazdaság súlypontja kelet, délkelet felé tendál és ennek 

felismerése és megfelelő kezelése rendkívül fontos a világgazdaság eredményes 

működéséhez.  

Az elemzést készítette: Seremet Sándor 
  

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Davos-2023/Davos-2023-5-takeaways-from-an-Asian-perspective
https://thediplomat.com/2023/01/why-did-asean-leaders-skip-davos/
https://www.reuters.com/world/china/davos-2023-china-reopening-good-growth-tread-with-caution-2023-01-20/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_232
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Kelet-Ázsia 

Hat nehéz kihívás Kína előtt 

Kung Chan, The Diplomat, 2023. január 14. 

Szakértők szerint a következő években Kínára hat nehéz kihívás vár. Először is Kína egyike 

azoknak az országoknak, amelyek komoly demográfiai problémával néznek szembe a 

népesség elöregedése miatt. A második egy lehetséges élelmiszerválság, ami oda vezethető 

vissza, hogy Kínában a 20. század végi ingatlanpiaci fellendülés időszakában a föld 

nyereségforrássá vált, és egyre kevesebbet használtak belőle a mezőgazdasági szektorban. A 

harmadik kihívást Kína népességének eladósodottsága okozhatja. A negyedik kihívás a 

geopolitikai színtéren tapasztalható, vagyis a nagyhatalmi versengés. Az ötödik az ellátási 

láncok kihívása, hiszen mint a világ második legnagyobb gazdasága, minden hatás begyűrűzik 

Kínába. A hatodik kihívás pedig a rendkívül gyorsan végbement urbanizáció és annak hatásai. 

Az urbanizáció a kínai gazdaság aranyévtizedének hajtóereje után egy évtizedes vagy még 

hosszabb gazdasági stagnáláshoz is vezethet. Ezekre a kihívásokra pedig mihamarabbi 

megoldást kell találnia a kínai vezetésnek. 

Forrás: The 6 Horsemen of the Apocalypse for China 

Amerikai és kínai tisztviselők tárgyaltak egymással a Világgazdasági Fórum 

előtt 

Fatima Hussein, The Diplomat, 2023. január 19 

Janet Yellen, az Egyesült Államok pénzügyminisztere Liu He kínai miniszterelnök-helyettessel 

találkozott, és ígéretet tettek arra, hogy igyekeznek kezelni a nézeteltéréseket, és 

„megakadályozni, hogy a verseny konfliktus közelivé váljon”, miközben a két nemzet 

megpróbálja enyhíteni a köztük lévő feszültségeket. Yellen első személyes találkozója Liu He 

miniszterelnök-helyettessel Zürichben a legmagasabb rangú találkozó a két ország között 

azóta, hogy a két ország elnöke tavaly novemberben az első személyes találkozó alkalmával 

megállapodtak arról, hogy megkeresik a lehetséges együttműködési területeket. Liu elmondta, 

hogy kész együttműködni: „Bárhogy is változnak a körülmények, mindig fenn kell tartanunk a 

párbeszédet és az eszmecserét.” A találkozóról készült feljegyzés szerint, melyet az Egyesült 

Államok Pénzügyminisztériuma készített mindkét fél egyetértett abban, hogy az Egyesült 

Államok és Kína jobban együtt fog működni az éghajlatváltozás elleni küzdelem 

finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben, és azon fognak dolgozni, hogy támogassák „a 

fejlődő országokat a tiszta energiára való átállásukban”. 

Forrás: US, Chinese Officials Discuss Climate, Economy Ahead of World Economic Forum 

  

https://thediplomat.com/2023/01/the-6-horsemen-of-the-apocalypse-for-china/
https://thediplomat.com/2023/01/us-chinese-officials-discuss-climate-economy-ahead-of-world-economic-forum/
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Kína növekedése fellendítheti a világgazdaságot is 

Xinhua, 2023. január 20. 

Számos nemzetközi intézmény úgy véli, hogy Kína gazdasági növekedése felgyorsul, ami erős 

lendületet ad a globális gazdasági fellendülésnek is. Kína fontos szerepet fog játszani a 

világgazdaság pandémia utáni fellendülésében – mondta Bernard Dewit, a Kína-Belgium 

Kereskedelmi Kamara elnöke. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) tavaly novemberi előrejelzése 

szerint a kínai gazdaság 4,4%-kal fog növekedni 2023-ban. Ennek eredményeként Dewit 

szerint Kína továbbra is fontos támogatást fog nyújtani a globális iparágak és ellátási láncok 

számára a normál működéshez való visszatéréshez, ez pedig rendkívül fontos a világgazdaság 

stabilizálásához. Dewit szerint Kína a globális értékláncok jelentős szereplője is, ezért komoly 

hatással van a gyártásra, a szállításra és a globális logisztikára. Összességében elmondható, 

hogy bár rövid távon némi bizonytalanság várható, Kína hosszú távú gazdasági kilátásait 

általában pozitívnak tartják. 

Forrás: Chinese growth boosts global economic recovery: expert 

A Tianjin kikötő vezető szerepet tölt be a high-techben és a zöld átalakulásban 

Yang Cheng, China Daily, 2023. január 20. 

A Tianjin kikötő nemrégiben bejelentette, hogy egy olyan konténerterminált vettek 

használatba, amely számos fejlett és zöld megoldással működik, mint például a dolgok 

internete (Internet of Things – IoT). A Tianjin kikötő így úttörő lett a többi kikötőhöz képest az 

IoT, a big data és a mesterséges intelligencia fejlett technológiáinak alkalmazásában. Ez a 

konténerterminál a kikötő legújabb vívmánya, miután 2021-ben üzembe helyezték a zéró 

szén-dioxid kibocsátású terminált. Tavaly a Tianjin kikötő teljes konténerforgalma elérte a 21 

millió TEU-t, ami négyéves rekordot ért el a növekedési ütem tekintetében a világ 10 

legforgalmasabb kikötője között. A Tianjin Port tájékoztatása szerint az IoT portja több mint 

100 000 érzékelővel összekapcsolt létesítmény, amelyek lefedik a teljes infrastruktúrát, 

energiagazdálkodást és intelligens épületeket. 

Forrás: Tianjin Port eyes leading role in high-tech, green transformation 

  

https://english.news.cn/20230120/aa935e2592d34c52807113d011779345/c.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202301/20/WS63c9e90ba31057c47ebaac9c.html
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Japánban végre emelkednek a fizetések 

The Japan Today, 2022. október 14. 

Japán vezető vállalatai az elmúlt évtizedek legnagyobb béremelésére készülnek. Fumio Kishida 

miniszterelnök felszólította a japán vállalatokat, hogy emeljék a fizetéseket, amely eddig 

nagyrészben visszafogta a világ harmadik legnagyobb gazdaságának növekedését. A Fast 

Retailing Co Ltd, amely a ruházati óriás Uniqlo tulajdonosa, azt mondta, hogy akár 40%-kal is 

növeli a fizetéseket, ami tovább táplálja a várakozásokat, hogy a nagy gyártók magas béreket 

ajánlanak majd a szakszervezetekkel idén tavasszal folytatott éves bértárgyalásokon. A 

legtöbb japán munkahelyet biztosító kisvállalatok azonban általában nem tudják növelni a 

fizetéseket, mondják a cégtulajdonosok, közgazdászok és tisztviselők. A járvány által sújtott 

kis cégek most küzdenek a magasabb költségek áthárításával, mert félnek az ügyfelek 

elvesztésétől. Ez rossz hír Kishida és a Bank of Japan számára is, hiszen Japán gazdasági 

növekedésének fő motorja a belső fogyasztás felélénkülése lenne. A széles körű bérnövekedés 

hiánya jól szemlélteti Japán küzdelmét, hogy elkerülje a deflációs spirált, amely arra 

kényszerítette a japán háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy költekezés helyett inkább 

takarékoskodjanak. 

Forrás: Japan Inc finally giving raises, just not to everyone 

Dél-Koreában a légiforgalom 16%-kal nőtt tavaly, de még mindig elmarad a 

járvány előtti szinttől 

The Korea Herald, 2023. január 18. 

Dél-Korea légiforgalma 16%-kal százalékkal nőtt 2022-ben az egy évvel korábbihoz képest a 

Covid-19 enyhülése és az utazási kedv növekedése közepette, közölte a Dél-Koreai Közlekedési 

Minisztérium. A belföldi és külföldi légitársaságok tavaly összesen 539 788 járatot indítottak 

Dél-Korea légterében, szemben az egy évvel ezelőtti 465 469 járattal – olvasható a 

minisztérium közleményében. A minisztérium szerint a 2022-es járatszám még mindig a 

járvány előtti szint mindössze 65%-a. Az ország légiforgalma az elmúlt években fokozatosan 

nőtt a 2016-os 739 000-ről, 2019-ben már 842 000-re, majd 2020-ban a járvány miatt 421 000-

re esett vissza. Az Incheon Nemzetközi Repülőtér volt Dél-Korea legforgalmasabb repülőtere 

tavaly, átlagosan napi 521 járattal, ezt követi a Jeju nemzetközi repülőtér 486 járattal és a 

Gimpo nemzetközi repülőtér 440 járattal. 

Forrás: Air traffic rises 16% last year but still below pre-pandemic levels 

  

https://japantoday.com/category/business/japan-inc-finally-giving-raises-just-not-to-everyone
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230118000121&np=2&mp=1
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Dél-Ázsia 

Gadhari miniszter szerint India első integrált, több csomópontot érintő 

folyosója 2024 januárjára fog elkészülni 

HT Correspondent, Hindustan Times, 2023. január 19. 

Nitin Gadkari, India közúti közlekedésért és autópályákért felelős minisztere csütörtökön 

megvizsgálta az Ahmedabad-Dholera gyorsforgalmi út építésének előrehaladását, amely közel 

másfél órával fogja csökkenti a két hely közötti utazási időt. A politikus elmondta, hogy céljuk, 

hogy 2024 januárjára befejezzék a 109 km-es gyorsforgalmi út projektet. Arról is beszélt, hogy 

az Ahmedabad-Dholera gyorsforgalmi út India első nagysebességű integrált multimodális 

folyosója, amely a gyorsforgalmi utat és a vasútvonalat is integrálja. Az útvonal a Navagamban 

tervezett dholerai nemzetközi repülőtéren és a Dholera különleges beruházási terület (SIR) 

közelében lévő Sardar Patel körgyűrűn keresztül köti össze Sarkhejt. Ez a gyorsforgalmi út az 

Ahmedabad és Dholera ipari tevékenységének felgyorsításában is hasznosnak fog bizonyulni 

– áll a kormány sajtóközleményében. Az India első zöldmezős ipari intelligens városaként 

elképzelt Dholera Narendra Modi miniszterelnök egyik kedvenc projektjének számít, ami része 

a 90 milliárd dolláros költségvetésű Delhi-Mumbai Ipari Folyosónak (DMIC) is. 

Forrás: India’s 1st integrated multi-nodal corridor to be completed by Jan 2024: Gadkari 

Davos 2023: az indiai energiaügyi miniszter szerint India a megújuló energiát 

hasznosító berendezések gyártásának központjává válik 

Manish Pant, Business Today, 2023. január 19. 

A megújuló energiaforrásokból származó berendezések olcsó kínai importja elleni gyors 

fellépés, valamint a központi kormánynak a helyi gyártást ösztönző, termelékenységhez kötött 

rendszere (PLI) azt eredményezte, hogy az ország jelentős exportőrré vált – nyilatkozta 

Davosban Raj Kumar Singh India energiaügyi, valamint új és megújuló energiaforrásokért 

felelős minisztere. Ennek eredményeként az ország cellákra, modulokra stb. vonatkozó 

igényeinek nagy részét egyre inkább a hazai gyártók fedezik. A miniszter azt is elmondta, hogy 

a modulok esetében a kapacitás már 25 GW, és további 11 GW kapacitás várhatóan a 

poliszilícium- és modulgyártás révén bővül. Ez további lendületet adott az ilyen jellegű 

exportnak. A miniszter szerint az ország mára vezető szerepet tölt be a zöld 

hidrogéngyártásban. Ez nemcsak a zöld hidrogén és a zöld ammónia költségeit csökkentené 

jelentősen a szürke hidrogénnel és a szürke ammóniával szemben, hanem a zöld hajózást is 

fellendítené. India tisztább energiaforrásokra való áttéréséről szólva a politikus közölte, hogy 

ez a villamosenergia-termelés szerkezetének megváltoztatásával és a közvetlen kibocsátások 

csökkentésével valósult meg. Ennek eredményeként az ország jóval korábban teljesítette az 

éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalását. 

Forrás: Davos 2023: India is fast emerging as renewable energy equipment manufacturing hub, 

says power minister 

https://www.hindustantimes.com/india-news/indias-1st-integrated-multi-nodal-corridor-to-be-completed-by-jan-2024-gadkari-101674134900508.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/indias-1st-integrated-multi-nodal-corridor-to-be-completed-by-jan-2024-gadkari-101674134900508.html
https://www.businesstoday.in/wef-2023/story/davos-2023-india-is-fast-emerging-as-renewable-energy-equipment-manufacturing-hub-says-power-minister-366747-2023-01-19
https://www.businesstoday.in/wef-2023/story/davos-2023-india-is-fast-emerging-as-renewable-energy-equipment-manufacturing-hub-says-power-minister-366747-2023-01-19
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Oroszország ajánlata Pakisztán energiaszükségleteinek kielégítésére 

Ahmad Ahmadani, Asia Times, 2023. január 18. 

A pakisztáni-orosz kereskedelmi, gazdasági, tudományos és műszaki együttműködéssel 

foglalkozó kormányközi bizottság (IGC) Iszlámábádban zajló nyolcadik ülésén Oroszország 

azzal a javaslattal állt elő, hogy segítséget nyújt Pakisztán számára energetikai szükségleteinek 

kielégítésében. Az orosz fél a technikai ülés során ajánlotta fel, hogy kedvezményes áron szállít 

olajat és gázt Pakisztánnak, és biztosította vendéglátóit arról, hogy Oroszország képes 

kielégíteni Pakisztán energiaszükségleteit – közölték a források. Egyben azt is hozzátették, 

hogy a pakisztáni fél adatokat szolgáltatott az ország olaj- és gázszükségletéről, míg az orosz 

fél ajánlatot tett az olaj és gáz árára, valamint mennyiségére vonatkozóan, végül 

megállapodtak abban, hogy kidolgoznak egy végleges munkadokumentumot ezzel 

kapcsolatban. 

Forrás:  Russia extends offer to fulfil Pakistan’s energy needs 

Az EU-ba irányuló bangladesi ruházati export 41,76%-kal nőtt 2022 január-

október között 

Saddam Hossain, Dhaka Tribune, 2023. január 19. 

Az Európai Unióba irányuló ruházati export jelentős, 41,76%-os növekedést mutatott, és 2022 

első tíz hónapjában (január-október) 19,40 milliárd dollárra nőtt, ami magasabb a 2021-es év 

említett időszakához képest (13,69 milliárd dollár). Az Európai Statisztikai Hivatal (Eurostat) 

nyilvánosságra hozta a Bangladesi Ruházati Gyártók és Exportőrök Szövetsége (BGMEA) által 

összeállított legfrissebb importstatisztikákat. Az említett időszakban az uniós országok 86,74 

milliárd dollár értékben importáltak ruházati cikkeket a világból, ami éves szinten 24,41%-os 

növekedést jelent a 2021-es év azonos időszakának 69,72 milliárd dollárjáról – derül ki az 

Eurostat adataiból. Az Eurostat adatai szerint az EU számára Kína a legnagyobb ruházati cikkek 

exportőre, hiszen 25,49 milliárd dollár értékben szállított ruházati cikkeket, ami az említett 

időszakban 22,43%-os éves növekedést jelent, elérve a 25,49 milliárd dollárt, ami magasabb, 

mint 2021 azonos időszakában (20,82 milliárd dollár). Banglades után Törökország foglalja el 

a harmadik helyet, amely szintén 12,82%-os éves növekedést ért el, 10,12 milliárd dolláros 

bevétellel a 2022 január-szeptemberi időszakában, ami magasabb, mint a 2021. január-

októberi időszak eredménye (8,97 milliárd dollár). 

Forrás: Apparel export to the EU grows 41.76% in Jan-Oct’22 

  

https://profit.pakistantoday.com.pk/2023/01/18/russia-extends-offer-to-fulfil-pakistans-energy-needs/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2023/01/18/russia-extends-offer-to-fulfil-pakistans-energy-needs/
https://www.dhakatribune.com/business/2023/01/19/apparel-export-to-the-eu-grows-4176-in-jan-oct22-1
https://www.dhakatribune.com/business/2023/01/19/apparel-export-to-the-eu-grows-4176-in-jan-oct22-1
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Délkelet-Ázsia 

Az európai uniós cégek körében Vietnám a legkedveltebb globális befektetési 

célpontok közé tartozik 

Rosy Huong, Vietnam Times, 2023. január 17. 

Vietnám továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik az európai vállalatok befektetési 

stratégiáiban, annak ellenére, hogy a világgazdasági kilátások romlása miatt 2022 utolsó 

negyedévében csökkent a cégvezetők üzleti bizalma az ország iránt. „Valójában Vietnám 

gazdasági lehetőségei továbbra is meghaladják a regionális és nemzetközi versenytársakéit." 

– mondta Alain Cany, az EuroCham elnöke. Az EuroCham Business Climate Index (BCI) 

legutóbbi jelentése ugyanakkor rámutat az országban működő külföldi vállalatok számára 

legjelentősebb szabályozási akadályokra is, ezek a nem egyértelmű szabályok és előírások, az 

adminisztratív problémák, valamint a vízummal és munkavállalási engedéllyel kapcsolatos 

nehézségek. Mindezek ellenére az európai cégvezetők 58%-a elégedett azzal, ahogy a politikai 

döntéshozók a vonatkozó politikák kialakításakor figyelmet fordítanak az üzleti igényekre. 

Ezen túlmenően a BCI résztvevői arról számoltak be, hogy az EU és Vietnám közötti 

szabadkereskedelmi megállapodás pozitív hatással volt a vállalkozásaik növekedésére, a cégek 

pénzügyi egészségére és az ellátási láncaik erősségére. 

Forrás: Vietnam among Top 5 Global Investment Destination for EU Firms 

2023 júniusától Indonézia saját referenciaárat állapít meg a pálmaolajra 

Aulia Damayanti, Detik, 2023. január 19. 

Lehetőleg 2023 júniusától Indonézia saját referenciaárat fog megállapítani a nyers pálmaolajra, 

jelentette be Zulkifli Hasan kereskedelmi miniszter. A kormány azért szorgalmazza a lépést, 

mert a világ legnagyobb pálmaolajtermelőjeként Indonézia eddig a malajziai referenciaárat 

alkalmazta. Indonézia jelenleg csupán az ónra állapít meg referenciaárat, ám a miniszter arra 

is felkérte az árutőzsdei határidős kereskedelmet felügyelő ügynökséget (Bappebti), hogy 

haladéktalanul kezdje meg annak kidolgozását a kávéra és a gumira is. Az ügynökség vezetője 

szerint azonban az indonéziai árutranzakciókra vonatkozó adatok megbízhatatlanok, 

ennélfogva az árucikkek referenciaárainak megállapítása nehezen valósítható meg. 

Forrás: RI Bakal Punya Harga Acuan Sawit Sendiri Mulai Juni 2023 

  

https://vietnamtimes.org.vn/vietnam-among-top-5-global-investment-destination-for-eu-firms-54867.html
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6524216/ri-bakal-punya-harga-acuan-sawit-sendiri-mulai-juni-2023
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Az állami vagyonalap mágnesként vonzza a befektetéseket 

Catherine S. Valente –  Kristina Maralit –  Ma. Reina Leanne Tolentino, The 

Manila Times, 2023. január 17. 

Az őt Svájcba kísérő újságíróknak nyilatkozva Ferdinand „Bongbong” Marcos elnök kifejtette, 

hogy Davosban „befektetési célpontként” fogja bemutatni a Fülöp-szigeteket, és bejelenti a 

Maharlika Wealth Fund állami vagyonalap létrejöttét. Az MWF révén az elnök jelentős külföldi 

tőkét szeretne vonzani a mezőgazdaság, az energetika, a digitalizáció és a környezetvédelem 

szektoraiba. Belföldi kritikusok jóllehet megkérdőjelezik az MWF szükségességét, tekintettel a 

magas költségvetési hiányra és a rekordszintű államadósságra. 

Forrás: Sovereign wealth fund a magnet for investments 

Malajzia kormányzását új elméleti alapokra helyezik  

'Ainin Wan Salleh – Mohamad Fadli, FreeMalaysiaToday, 2023. január 19. 

Anwar Ibrahim maláj miniszterelnök bemutatta az új "Madani Nation" szlogent, amely az 

ország kormányzását hivatott elvi keretekbe foglalni. A Madani a fenntarthatóság, a 

gondoskodás és együttérzés, a tisztelet, az innováció, a jólét és a bizalom maláj szavak 

kezdőbetűinek rövidítése. A koncepció lényege a kormány és az emberek közötti, az 

átláthatóság és az együttműködés alapján kialakuló kölcsönös bizalom. A kormányfő elmondta, 

hogy az új kormányzati szellemiséget szem előtt tartva a kabinet stratégiai szinten a 

szegénység felszámolására, valamint a gazdaság szerkezetátalakítására és a fellendülés 

irányába történő elmozdítására fog összpontosítani. 

Forrás: PM launches ‘Madani Nation’ tagline to lead Malaysia forward 

A Petronas elnök-vezérigazgatója szerint az energiaátmenethez az ASEAN 

számára megvalósítható, pragmatikus megoldásokon kell dolgozni 

M. Saraswathi, Bernama, 2023. január 19. 

Malajzia állami olaj- és gázszolgáltató vállalatának vezetője kijelentette, a cég a davosi 

Világgazdasági Fórumon (WEF) szerzett felismerésekre fog építeni, és a júniusban Kuala 

Lumpurban megrendezésre kerülő Energy Asia 2023 konferencián elő fogja mozdítani, hogy 

az ASEAN számára megvalósítható és pragmatikus megoldások szülessenek az energetikai 

átmenethez. „Továbbra is bizonyítani fogjuk, hogy az energiaipar képes olyan megoldásokat 

kínálni, amelyekkel a világ számára a ma szükséges energiát biztosíthatjuk – tisztábban és 

differenciált termékek formájában.” – nyilatkozta Datuk Tengku Muhammad Taufik, a 

Petronas elnök-vezérigazgatója. 

Forrás: Peralihan tenaga: Presiden Petronas mahu usahakan penyelesaian boleh bertindak, 

pragmatik untuk Asean 

https://www.manilatimes.net/2023/01/17/news/sovereign-wealth-fund-a-magnet-for-investments/1874491
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2023/01/19/pm-launches-madani-nation-tagline-to-lead-malaysia-forward/
https://www.bernama.com/bm/news.php?id=2157781
https://www.bernama.com/bm/news.php?id=2157781
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A Fülöp-szigeteki Központi Bank 2024-ig teszteli a nagykereskedelmi digitális 

jegybankpénzt 

Keisha B. Ta-asan, Business World, 2023. január 19. 

A Fülöp-szigeteki Központi Bank (BSP) kísérleti projektje, amely a digitális jegybankpénz (CBDC) 

nagykereskedelmi használatát teszteli a kiválasztott pénzügyi intézmények körében, 2024-ig 

fog futni. „Ez a projekt 2022-ben indult és 2024-ig fog futni... a BSP a "tesztelj és tanulj" 

megközelítést fogja alkalmazni egy sandbox-környezet segítségével.” – a  mondta Eloisa T. 

Glindro, a BSP Valutapolitikai és Integritási Osztályának igazgatója. A projekt olyan területekre 

terjed ki, mint a szakpolitikai és szabályozási megfontolások, a technológiai infrastruktúra, az 

irányítási és szervezeti követelmények, jogi kérdések, fizetési és elszámolási modellek, 

egyeztetési eljárások és a kockázatkezelés. A projektet egy többoldalú intézményekből és 

nemzetközi szabványalkotó testületekből álló irányítócsoport vezeti a kritikus működési 

területek lefedettségének biztosítása érdekében. 

Forrás: BSP to pilot test  wholesale digital currency ’til 2024 

Az Indonéz Központi Bank más országokat is bevonna a helyi valutarendszer 

alkalmazásába 

Sylke Febrina Laucereno, Detik (Indonézia), 2023. január 19. 

Az Indonéz Központi Bank adatai szerint a helyi valutarendszer (LCS) tranzakcióinak összértéke 

a 2021-es 2,5 milliárd USD-ről 2022-re 3,8 milliárd USD-ra emelkedett. A Bank ugyanakkor a 

már résztvevő Malajzián és Thaiföldön kívül további országokat, például Indiát és Dél-Koreát 

is szeretné felkérni arra, hogy a kétoldalú kereskedelmi tevékenységek és a közvetlen 

befektetések elszámolása során helyi valutával bonyolítsanak le tranzakciókat. Az LCS 

használata a Bank szerint olyan közvetlen előnyökkel jár az üzleti szereplők számára, mint: (i) 

a devizatranzakciók hatékonyabb átváltási költségei, (ii) az alternatív kereskedelmi 

finanszírozás és közvetlen befektetések elérhetősége helyi valutában, (iii) az alternatív 

fedezeti eszközök elérhetősége helyi valutában, és (iv) a külföldi tranzakciók elszámolásához 

használt valutáknak való kitettség diverzifikálása. 

Forrás: RI Bakal Ajak India dan Korsel buat 'Bye-bye Dolar AS’ 

  

https://www.bworldonline.com/top-stories/2023/01/19/499433/bsp-to-pilot-test-wholesale-digital-currency-til-2024/
https://finance.detik.com/moneter/d-6524704/ri-bakal-ajak-india-dan-korsel-buat-bye-bye-dolar-as?bytedance=true
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Az üzleti környezet reformját várják a kormánytól vietnámi vállalkozók 

VietnamNews, VietnamNews, 2023. január 18. 

Az üzleti vezetők fokozott erőfeszítéseket követelnek a kormányzati szervektől a 

kulcsfontosságú üzleti környezeti reformok idei végrehajtása érdekében. E tekintetben a 

hónap elején a kormány a 01/2023/NQ-CP határozatban kulcsfontosságú feladatokat és 

megoldásokat adott ki a minisztériumoknak, az ágazatoknak és az önkormányzatoknak. Ezek 

közé tartozik a jogellenes, szükségtelen és megvalósíthatatlan üzleti feltételek törlése; a 

vállalkozásokat támogató szolgáltatások minőségének a javítása; továbbá a vállalati 

szerkezetátalakítással, pénzügyekkel, humánerőforrással, piaccal, kockázatkezeléssel és a 

digitalizációval kapcsolatos tanácsadási és képzési megoldások végrehajtásának előmozdítása. 

„Vietnám nem tud változtatni a gazdaságot befolyásoló külső környezet okozta nehézségeken. 

A nemzetnek azonban belső problémákkal kell szembenéznie, mint például az állami 

beruházások késedelme, a kötvény- és tőzsdei problémák, valamint az üzleti élet nehézségei. 

Ezeket a problémákat meg tudjuk oldani.” – nyilatkozta Lê Duy Bình, az Economica Vietnam 

igazgatója. 

Forrás: Enterprises expect State to provide more support to reform business environment 

  

https://vietnamnews.vn/economy/1451057/enterprises-expect-state-to-provide-more-support-to-reform-business-environment.html
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Közel-Kelet 

Abu-Dzabi Fórum: A geopolitikai zűrzavar hatással van az energetikai átállásra 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2023. január 15 ,الشر

A hetedik alkalommal megrendezett Energiaügyi Világfórumon résztvevő tisztviselők szerint a 

világnak még több beruházásra van szüksége ahhoz, hogy a globális energiafordulat során 

biztonságban tartsa az ellátást és az árakat. Dr. Szultán al-Dzsábir ipari és fejlett technológiai 

miniszter hangsúlyozta egy olyan átfogó és gyakorlatias megközelítés alkalmazásának 

fontosságát, amely az éghajlatváltozás következményeivel való szembenézéshez vezető utak 

felgyorsításához és az éghajlat-politikai mechanizmusok radikális átalakításához vezet. 

Emellett hangsúlyozta, hogy sürgős előrelépésre van szükség a Párizsi Megállapodás céljainak 

véghezvitele terén. 

Forrás:  ي تحّول الطاقة
: االضطرابات الجيوسياسية تؤثر ف  ي  منتدى أبوظب 

Szaúd-Arábia négy év alatt 20 milliárd dollárral lendítette fel a pakisztáni 

gazdaságot 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2023. január 15 ,الشر

A Pakisztánnak nyújtott folyamatos szaúdi támogatás az elmúlt négy évben megduplázódott, 

és meghaladta a 21,64 milliárd dollárt, ami magában foglalta a segélyeket, a támogatásokat 

és a célzott befektetéseket egyaránt. Az elmúlt években az egymást követő pakisztáni 

kormányok ismétlődő gazdasági válságokkal és nehéz pénzügyi helyzettel szembesültek, amit 

többek között tetéztek az országot a közelmúltban sújtó árvizek, a koronavírus-járvány, az 

orosz-ukrán háború, valamint a magas inflációs ráták és energiaárak. A Pakisztánnak nyújtott 

szaúdi támogatás azonban hozzájárult a pakisztáni gazdaság túléléséhez. 

Forrás:  ي 4 سنوات
ي بـ20 مليار دوالر ف 

 السعودية تعضد االقتصاد الباكستان 

A kolera veszélyezteti az észak-szíriaiak életét  

 .Anadolu Agency, 2023. január 15 ,وكالة االناضول

Késnek az oltások, a kolera pedig továbbra is terjed a rossz infrastruktúra és a nagy 

menekülttáborokban tapasztalható kedvezőtlen körülmények közepette. Néhány héttel 

ezelőtt a szíriai rezsim kétmillió adag orális kolera elleni vakcinát kapott az Egészségügyi 

Világszervezeten keresztül, azonban a vakcina még nem érte el az ellenzék által ellenőrzött 

északi területeket. Az elmúlt három hónapban Szíria északi részén több ezer megbetegedést, 

valamint több tucat halálesetet regisztráltak, tekintettel az egészségügyi infrastruktúra 

gyengeségére, valamint arra, hogy a helyi szervek és szervezetek képtelenek megállítani a 

járvány terjedését. 

Forrás: )ا تهدد حياة سكان الشمال السوري )تقرير  الكولير

https://aawsat.com/home/article/4098756/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/4098751/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8020-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2787936
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Izrael: a demonstrációkat vezetők sztrájkot sürgetnek, hogy nyomást 

gyakoroljanak a kormányra 

The Times of Israel, 2023. január 15. 

Benjámin Netanjahu miniszterelnök új kormánya és az igazságszolgáltatási rendszer átfogó 

változtatására irányuló tervek elleni felvonulások mögött álló személyek kinyilvánították, hogy 

sztrájkolni fognak az ország demokratikus természetét romboló átalakítás megállítása 

érdekében. Roi Newman, a Black Flag csoport vezetője azt nyilatkozta a Channel 12 

hírtelevíziónak, hogy „ez a tüntetés ki fog terjedni”. A zuhogó eső ellenére legalább 80 000 

ember gyűlt össze Tel-Avivban a Habima téren, hogy elítélje a kormánynak az izraeli 

igazságszolgáltatási rendszer átfogó változtatására irányuló terveit. Hasonló, kisebb 

gyűléseket tartottak Jeruzsálemben és Haifában. A tüntetéseket szervező egyik csoport 

közölte, hogy a demonstrációk a következő hetekben is folytatódnak. 

Forrás: Protest leaders urge strike action to pressure government against judicial overhaul 

Törökország: a repülőterek tavaly 182 millió utast szolgáltak ki 

Hürriyet Daily News, 2023. január 15. 

Az Állami Repülőterek Hatóságának (DHMİ) adatai szerint a törökországi repülőterek teljes 

utasforgalma tavaly 42%-kal 182 millióra nőtt. A nemzetközi utasok száma az előző évhez 

képest 73%-kal, több mint 103 millióra emelkedett, míg 2022-ben közel 79 millió belföldi utas 

utazott át az ország repülőterein, ami 15%-os növekedést jelent. Az üdülőhelyeken található 

repülőterek tavaly több mint 50 millió utazót fogadtak, köztük 33 millió nemzetközi utast – 

mondta Adil Karaismailoğlu közlekedési és infrastrukturális miniszter, aki szerint csak 

decemberben 6 millió belföldi és 6,85 millió nemzetközi utas vette igénybe a légi közlekedést. 

Forrás: Airports serve 182 million passengers last year 

A Tunéziai Munkásszövetség egy forradalom kitörésére figyelmeztet  

 .Al Jazeera, 2023. január 17 ,الجزيرة

Hafíz Hafíz, az Általános Szakszervezet főtitkár-helyettese arra figyelmeztetett, hogy Tunézia 

egyre közelebb kerül a forradalom kitöréséhez. Azt mondta, hogy ez egy olyan nép forradalma 

lesz, amelyet elszegényítettek az egymást követő kormányok hazafiatlan és népszerűtlen 

döntései és politikái. Tunézia elnökét széles körben a demokrácia leépítésével vádolják. 

Forrás:  االتحاد التونسي للشغل يحذر من ثورة شعبية 

  

https://www.timesofisrael.com/protest-leaders-urge-strike-action-to-pressure-government-against-judicial-overhaul/
https://www.hurriyetdailynews.com/airports-serve-182-million-passengers-last-year-180067
https://www.aljazeera.net/videos/2023/1/15/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1
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Mohammed bin Zayed: Az Egyesült Arab Emírségek és Korea közötti partnerség 

40 éve szoros 

 .Al Khaleej, 2023. január 16 ,الخليج

Mohammed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke és Yoon Seok Yeol, a 

Koreai Köztársaság elnöke tárgyalásokat folytattak a napokban. Megvitatták az 

együttműködés fejlesztésének lehetőségeit a különböző területeken a két ország közötti 

különleges stratégiai kapcsolatok keretében. Emellett számos közös érdekű regionális és 

nemzetközi kérdésről is tárgyaltak. Mohammed bin Zayed Al Nahyan sejk a következőket 

mondta: „Az Egyesült Arab Emírségek és a Koreai Köztársaság szoros stratégiai partnerséget 

ápol, amely több mint negyven éve töretlen.” Az emirátusi vezető utalt arra, hogy az egyik 

legfontosabb stratégiai fejlesztési projekt a barakahi erőmű békés célú atomenergia-termelési 

projektje. Mohammed bin Zayed azt mondta: „Közös munka révén sikerült kialakítanunk a 

világ egyik legnagyobb és legfejlettebb békés nukleáris energiaprojektjét az ezen a területen 

elérhető legújabb technológiák felhasználásával.” 

Forrás:  
 
اكة اإلمارات وكوريا وثيقة منذ 40 عاما  محمد بن زايد: شر

Az Egyesült Arab Emírségek 11 környezetbarát energiaprojektet indított el 

2022-ben 43,2 milliárd dollár értékben 

Al Arabiya English, 2023. január 17. 

Az Egyesült Arab Emírségek 11 környezetbarát energiaprojektet indított el 2022-ben 159 

milliárd emirátusi dirham (43,2 milliárd dollár) értékben – közölte Szuhajl al-Mazrú’i, az ország 

energiaügyi minisztere. Az Emirates hírügynökségnek (WAM) adott interjúban al-Mazrú’i 

elmondta, hogy az ország tiszta energiatermelése 2021-ben összesen 7035,75 megawatt 

(MW) volt, ami az Egyesült Arab Emírségek úttörő erőfeszítéseit mutatja a tiszta energia 

szektorban. Al-Mazrú’i hangsúlyozta, hogy az Egyesült Arab Emírségek átvette a legújabb 

innovációkat, amelyek a fenntartható fejlődés útján haladnak, és az elsők között ratifikálta a 

Párizsi Megállapodást, kiemelve, hogy az ország már lefektette a 2050-ig szóló nemzeti 

energiastratégia ambiciózus céljainak eléréséhez szükséges alapok jelentős részét. Kiemelte 

azt is, hogy az Egyesült Arab Emírségekben jelentős potenciál rejlik a napenergia területén. Az 

Emírségekben található Barakah atomerőmű úttörő energetikai projekt, amely kritikus 

szerepet játszik az ország tisztább energiaforrásokra való átállásában, mondta al-Mazrú’i. 

Teljesen működőképes állapotban az erőmű négy reaktora évi 22,4 millió tonna szén-dioxid-

kibocsátást ellensúlyoz majd, ami jelentős hatást gyakorol a klímaváltozás elleni küzdelemre. 

Forrás: UAE launched 11 environmentally friendly energy projects worth $43.2 bln in 2022 

  

https://www.alkhaleej.ae/2023-01-15/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-40-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://english.alarabiya.net/business/energy/2023/01/15/UAE-launched-11-environmentally-friendly-energy-projects-worth-43-2-bln-in-2022
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A belga belügyminiszter kijelentette, hogy Egyiptom vezető szerepet tölt be a 

terrorizmus és az illegális bevándorlás elleni küzdelemben 

 .Akhbarelyom, 2023. január 14 ,اخبار اليوم

Belgium belügyminisztere, Annelies Verlinden hangsúlyozta Egyiptom kiemelkedően fontos 

szerepét a terrorizmus és az illegális bevándorlás elleni küzdelemben, és kifejezte, hogy 

országa kész tovább erősíteni az Egyiptomi Arab Köztársasággal folytatott bilaterális 

együttműködést. 

Forrás:  عية ي مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشر
 و زيرة داخلية بلجيكا تؤكد دور مرص الريادي ف 

  

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/3990234/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Digitális fejlesztéseket indít Oroszország az Északi-tengeri útvonalon  

Ria.ru, 2023. január 16. 

Az elkövetkező években négy milliárd rubelt biztosítanak az Északi-tengeri útvonal digitális 

ökoszisztémájának létrehozására, amely egyesíti a logisztikai piac résztvevői számára nyújtott 

összes elektronikus szolgáltatást – jelentette be Mihail Mishustin orosz miniszterelnök. A 

"jégnavigátor" létrehozása naprakész adatokat fog szolgáltatni az időjárási viszonyokról, a 

hajók elhelyezkedéséről és a kikötők leterheltségéről, valamint logisztikai szolgáltatásokról, 

beleértve a hajók áthaladási engedélyének kiadását, a monitoringot és flotta menedzsmentet. 

A program kidolgozását 2025 közepére tervezik befejezni. A folyamatok elindításának 

köszönhetően az északi-tengeri útvonalon már 2024-ben 80 millió tonnára növekedhet az 

áruforgalom. 

Forrás: Власти выделят средства на цифровую экосистему Северного морского пути 

Szorosabbá válik a német-örmény együttműködés 

Alina Onanesyan Arminfo.am, 2023. január 16. 

Vahan Kerobyan örmény gazdasági miniszter németországi munkalátogatása keretében 

Berlinben találkozott Niels Annennel, a Német Szövetségi Gazdaságfejlesztési és 

Együttműködési Minisztérium államtitkárával. A felek megvitatták a további együttműködés 

lehetőségeit, különösen a megújuló energia, a zöld hidrogén termelés, a turizmus, a 

decentralizált együttműködés stb. területén. Kerobyan miniszter köszönetet mondott a német 

félnek, hogy Örményország ismét felkerült a Német Szövetségi Gazdaságfejlesztési és 

Együttműködési Minisztérium átalakuló partnerei listájára. 

Forrás: Армения и Германия обсудили ряд вопросов по сотрудничеству в экономической 

сфере 

  

https://ria.ru/20230116/ekosistema-1845111806.html
https://finport.am/full_news.php?id=47503&lang=2
https://finport.am/full_news.php?id=47503&lang=2
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Egyre fontosabbak az azeri energiaprojektek az EU számára 

Sadraddin Agjaev, Trend.az 2023. január 18. 

Az energiaprojektek időben történő végrehajtása nagy jelentőséggel bír Azerbajdzsán és az EU 

energiaügyi partnersége szempontjából nyilatkozta Parviz Shahbazov energiaügyi miniszter a 

Masdar vállalat vezérigazgatójával, Mohamed Jameel Al Ramahival folytatott megbeszélésen. 

Európa 2030-ra 20 millió tonna hidrogén befogadását tervezi. "Az Európai Unióval kötött 

stratégiai energetikai partnerség részeként érdekeltek vagyunk a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos energia és hidrogén exportjában.” –mondta a miniszter. 

A Masdar és az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság (SOCAR) között született megállapodások 

szerint szárazföldi szél- és napenergia-projektek fejlesztése, valamint integrált tengeri szél- és 

tiszta hidrogénprojektek kerülnek megvalósításra, amelyek teljes kapacitása összesen 4 

gigawatt lesz.   

Forrás: Энергопроекты Азербайджана имеют большое значение для партнерства с ЕС - 

министр 

Több mint 50%-kal nőtt Grúzia kereskedelmi és gazdasági együttműködése 

Oroszországgal  

newsgeorgia.ge, 2023. január 20. 

Grúzia tavaly több mint 50%-kal bővítette kereskedelmi és gazdasági együttműködését 

Oroszországgal annak ellenére, hogy a 2008. augusztusi háborút követően a két ország nem 

tartja fenn a diplomáciai kapcsolatokat és továbbra is fennállnak a területi viták. Oroszország 

a második helyen áll Grúzia legnagyobb kereskedelmi partnerei listáján Törökország után. A 

kereskedelem volumene a két ország között csaknem 2,5 milliárd dollárt tett ki. Ugyanakkor 

az import 79%-kal nőtt, és rekord 1,83 milliárd dollárt ért el, míg Grúzia Oroszországba 

irányuló exportja 6,8%-kal 651 millió dollárra nőtt. Tavaly meredeken emelkedett az 

Oroszországból Grúziába szállított olajtermékek, liszt és búza mennyisége. A Grúziából 

Oroszországba irányuló szállításokban a legnagyobb növekedést az autók reexportja mutatta. 

Forrás: За счет чего Грузия увеличила торговлю с Россией в 2022 году — статистика 

  

https://www.trend.az/business/energy/3696871.html
https://www.trend.az/business/energy/3696871.html
https://www.newsgeorgia.ge/za-schet-chego-gruzija-uvelichila-torgovlju-s-rossiej-v-2022-godu-statistika/
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Helikopter balesetben hunyt el Ukrajna belügyminisztere  

Yuliia Bondar, Radio svoboda 2023. január 18. 

Január 18-án Brovaryban egy óvodának csapódott az Állami Rendkívüli Helyzetek Szolgálata 

(Katasztrófavédelem) helikoptere, amely a Belügyminisztérium vezetését szállította. A 

balesetben többek közt Denis Monasztyrszkij belügyminiszter, Jevhenij Jenin a miniszter első 

helyettese és Jurij Lubkovics államtitkár vesztette életét. A Katasztrófavédelmi szolgálat arról 

számolt be, hogy a Szolgálat helikoptere, többször is részt vett a személyszállítási feladatok 

ellátásában, és a jármű személyzete jól képzett volt. A fedélzeten tartózkodó kilenc személy 

közül hatan a Belügyminisztérium operatív csoportja, köztük a minisztérium vezetése, 

valamint a legénység három tagja volt, akik közül mind életét vesztette.  

Forrás: Керівництво МВС загинуло в авіакатастрофі: якими запам’ятають 

Монастирського, Єніна та Лубковича 

Budapesten tett látogatást a Türk Államok Szervezetének főtitkára 

Akipress, 2023. január 14. 

Kubanychbek Omuraliev, a Türk Államok Szervezetének főtitkára Budapesten találkozott 

Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A találkozón Omuralijev főtitkári kinevezéséhez 

gratulálva Orbán Viktor magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország mindig is 

szoros kapcsolatot ápolt a türk világgal, és megerősítette a magyar fél elkötelezettségét a 

Szervezet céljainak elérése mellett, valamint a szervezeten belüli gazdasági, diplomáciai és 

kulturális kapcsolatok bővítésében. A magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalást követően 

Kubanychbek Omuraliev hangsúlyozta, hogy Magyarország számos kezdeményezés, mint pl. a 

Keleti Nyitás  aktív gazdasági együttműködést ápol a közép-ázsiai régió országaival. Ezenkívül 

a megbeszélésen szó esett még a Magyarország és a Türk Államok Szervezete közötti olyan 

kiemelt területeken történő együttműködésekről, mint a közlekedés és energetika, a 

mezőgazdaság és a vízgazdálkodás. A magyarországi tárgyalás során Kubanychbek Omuraliev 

és Orbán Viktor is hangsúlyozta a Budapesten létrejövő Szárazságmegelőzési Intézet fontos 

szerepét, amely az aszály negatív következményeit és a türk országokra gyakorolt negatív 

gazdasági hatását mérsékeli, felhasználva Magyarország vízgazdálkodási és aszálymegelőzési 

tapasztalatait és tudását. Kubanychbek Omuraliev hangsúlyozva a szervezet keretein belüli 

kulturális, oktatási, ifjúsági és sporttevékenységek relevanciáját javasolta a magyar egyetemek 

bevonását a Türk Egyetemek Szövetségébe. 

Forrás: Генсекретарь ОТГ К.Омуралиев встретился с премьером Венгрии В.Орбаном 

  

https://www.radiosvoboda.org/a/monastyrskyy-yenin-lubkovych-avariya-ukrayina-hvyntokryl/32228732.html
https://www.radiosvoboda.org/a/monastyrskyy-yenin-lubkovych-avariya-ukrayina-hvyntokryl/32228732.html
https://kg.akipress.org/news:1848537/?from=kgnews&place=search&sth=d7d3c93bae7b294c242034c9ecbaa0c9
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Üzbegisztán - Szingapúr: Új távlatok a sokoldalú együttműködés fejlesztéséhez 

UzDaily, 2023. január 17. 

Szingapúri hivatalos látogatása során Shavkat Mirzijojev Üzbegisztán elnöke találkozott Lee 

Hsien Loong szingapúri kormányfővel. A tárgyaláson Shavkat Mirzijojev és Lee Hsien Loong 

részletesen megvitatták a Szingapúr és Üzbegisztán közötti együttműködések aktuális 

helyzetét és lehetőségeit. A Szingapúr és Üzbegisztán közötti kereskedelmi és gazdasági 

együttműködésről szólva a felek hangsúlyozták, hogy az elmúlt években a kétoldalú 

kereskedelem volumene megduplázódott és megnégyszereződött az Üzbegisztánban működő 

szingapúri tőkével működő cégek száma. Az állam közvetlen nemzetgazdasági befektetései 

700 millió dollárt tettek ki. A megbeszélés során a két elnök kiemelt figyelmet fordított a 

szingapúri-üzbég befektetési együttműködésekre. Hangsúlyozták a két ország közötti 

beruházások támogatásának és a kölcsönös kereskedelem bővítésének fontosságát a közös 

projektek előmozdításával. Ezzel együtt Mirzijojev és Loong megállapodtak egy 500 millió 

dolláros jegyzett tőkével rendelkező üzbég-szingapúri befektetési társaság létrehozásáról. A 

találkozó végén sor került a korábban egyeztetett együttműködések ünnepélyes aláírására. 

Forrás: Узбекистан – Сингапур: Новые горизонты развития многогранного 

сотрудничества 

Közzétették Kazahsztán és az Egyesült Arab Emírségek elnökének közös 

nyilatkozatát 

Safargalieva Malika, Kazinform, 2023. január 17. 

Kasszim-Zsomart Tokajev Kazahsztán elnöke és Mohammed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült 

Arab Emirátusok elnöke Abu-Dzabiban tárgyalásokat folytatott egymással. A megbeszélést 

követően a két elnök a két ország közötti szorosabb együttműködések fejlesztése érdekében 

egy több pontból álló nyilatkozatot is aláírt. A találkozó során a két elnök egyeztetett a 

Kazahsztán és az Egyesült Arab Emirátusok közötti politikai, diplomáciai, kereskedelmi, 

gazdasági és kulturális együttműködés bővítésének lehetőségeiről és több regionális 

problémát érintő kérdésről. A megbeszélés során mindkét fél kiemelte, hogy a Kazahsztán és 

az Emirátusok kétoldalú együttműködésének szoros, partnerségi kapcsolatrendszerét, 

kifejezve azon szándékukat, hogy a nemzeti érdekeknek megfelelően tovább mélyítik a 

kétoldalú gazdasági együttműködéseket olyan területeken, mint a megújuló energia, az 

élelmezésbiztonság, a mezőgazdaság, a bányászat, a szállítási és logisztikai szektor, valamint 

az építőipar. A találkozót követően mindkét elnök kihangsúlyozta Kazahsztán és az Egyesült 

Arab Emírségek azon törekvését, hogy regionális és nemzetközi szinten is megteremtsék és 

fenntartsák a bizalom és a kölcsönös megértés légkörét, valamint a nemzetközi kérdések 

békés, kizárólag diplomáciai úton történő megoldásának szükségességét. 

Forrás: Опубликовано совместное заявление Президентов Казахстана и ОАЭ 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/74912
https://www.uzdaily.uz/ru/post/74912
https://www.inform.kz/ru/opublikovano-sovmestnoe-zayavlenie-prezidentov-kazahstana-i-oae_a4024611
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Türkmenisztán és Oroszország elnöke az energiaszektorban folytatott 

együttműködésről tárgyalt 

Turkmenportal, 2023. január 17. 

Türkmenisztán elnöke Szerdar Berdimuhamedov és Vlagyimir Putyin orosz elnök 

telefonbeszélgetés során tárgyalásokat folytattak egymással, melynek fő témája az 

Oroszország és Türkmenisztán közötti energiaszektorban folytatott együttműködések jövője. 

Ezen kívül a telefonbeszélgetés során mindkét elnök kiemelt figyelmet fordított Mihail 

Misustyin, az Orosz Föderáció miniszterelnökének 2023. január 19-20 közötti türkmenisztáni 

látogatására, mely kiemelt fontosságú az orosz-türkmén kapcsolatokban, melyet Szerdar 

Berdimuhamedov és Vlagyimir Putyin is kiemelt fontossággal kezel. A két ország elnöke abban 

is megállapodott, hogy a Türkmenisztánba érkező orosz delegációban, az orosz kormány 

képviselőivel együtt az Orosz Föderáció azon szervezeteinek vezetői is elutaznak, amelyekkel 

Türkmenisztán már korábban kedvező kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatokat 

épített ki. A tervek szerint a januári, asgabati találkozó megerősíti Oroszország és 

Türkmenisztán együttműködését az energiaszektorban, valamint a Türkmenisztánban 

található kőolaj- és földgáz mezők kitermelésének fejlesztésében is előrelépést hoz. 

Forrás: Президенты Туркменистана и России обсудили сотрудничество в сфере 

энергетики 

  

https://turkmenportal.com/blog/56824/prezidenty-turkmenistana-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-sfere-energetiki
https://turkmenportal.com/blog/56824/prezidenty-turkmenistana-i-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-v-sfere-energetiki
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