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A nyúl éve végérvényesen elhozta a kínai nyitást 

2023. január 8-án Kína ismét megnyílt, miután a kínai kormány optimalizálta a Covid-19 elleni 

védekezési intézkedéseket. Mindezt néhány héttel a Tavaszünnep előtt, amely idén január 22-

ére esett, amikor is beköszöntött a nyúl éve. Ezután várhatóan ismét megkezdődnek a 

legmagasabb szintű személyes látogatások ezáltal Kína továbbra is bizonyíthatja 

elköteleződését a multipoláris világ mellett. 

Mindezek azonban a szigorú Covid-19 elleni intézkedések közepette sem merültek feledésbe, 

hiszen Kína folyamatosan erősítette bilaterális és multilaterális kapcsolatait, ami igazán 

figyelemreméltó, különösen a fejlődő országok körében. Kína mindig is nagy hangsúlyt 

fektetett arra, hogy – habár a világ második legnagyobb gazdasága – jó kapcsolatot ápoljon a 

többi fejlődő országgal és kiálljon érdekeik mellett a nemzetközi porondon is. 

2022. december 7. és 10. között Xi Jinping kínai elnök személyesen látogatott el Szaúd-

Arábiába, Rijádba, hogy részt vegyen az első Kína-Arab Államok csúcstalálkozóján, valamint a 

Kínai-Öböl Együttműködési Tanács találkozón, illetve, hogy hivatalos látogatást tegyen Szaúd-

Arábiában. A csúcstalálkozók alkalmával Xi Jinping a térség 30 államfőjével találkozott, amely 

korszakalkotó mérföldkőnek számít a kínai-arab kapcsolatok fejlődésének történetében. A 

tárgyalások következtében mintegy 50 milliárd dollár értékű befektetési megállapodást írtak 

alá a felek. Xi Jinping kínai elnök szaúd-arábiai látogatása megszilárdította a Perzsa-öböl 

legbefolyásosabb arab államainak erőteljes elmozdulását a többpólusú együttműködés 

irányába,továbbá Kínát barátságos és megbízható partnerként kezdték el számon tartani, 

főleg Joe Biden rosszul végződött szaúdi látogatása után. 

Kevesebb mint két héttel kinevezése után 2023. január 9-16 között Kína új külügyminisztere, 

Qin Gang Afrikába látogatott első hivatalos tengerentúli útjára hogy tárgyaláspkat folytasson 

öt országgal és két regionális szervezettel. Qin követte elődei nyomdokait miszerint az elmúlt 

33 évben minden kínai külügyminiszter Afrikában kezdte újévi tengerentúli körútját, még a 

Covid-19 világjárvány idején is, ami Kína és Afrika hosszan tartó barátságáról tanúskodik. 2000-

ben létrehozták a Kína-Afrika Együttműködési Fórumot (Forum on China-Africa Cooperation – 

FOCAC), hogy kollektív párbeszédet alakítson ki Kína és afrikai országok között az egyenlőség 

és a kölcsönös előnyök alapján. A fórum a pragmatikus együttműködés új fejezetét nyitotta 

meg a Kína-Afrika barátságban. Afrika nagyra értékeli, hogy Kína határozottan támogatja az 

afrikai integrációt, a szabadkereskedelmi övezet összekapcsolhatóságát és fejlesztését, 

emellett várakozással tekint a Kínával való együttműködés elé egy közös jövővel rendelkező 

afrikai-kínai közösség kialakítása érdekében az új korszakban. Qin Gang Etiópiába, az Afrikai 

Unió székhelyére, Gabonba, Angolába, Beninbe és Egyiptomba az Arab Liga székhelyére is 

ellátogatott. 

Legutóbb pedig 2023. január 24-én a Latin-Amerikai és Karib-tengeri Államok Közössége 

(Community of Latin American and Caribbean States – CELAC) hetedik csúcstalálkozóját 

tartotta Buenos Airesben, Argentína fővárosában. Alberto Fernandez argentin elnök, a CELAC 

soros elnökének meghívására Xi Jinping kínai elnök videobeszédet mondott a csúcstalálkozón. 

Xi elnök megjegyezte, hogy a latin-amerikai és a karibi (Latin American and Caribbean – LAC) 

országok fontos tagjai a fejlődő világnak. Emellett aktívan részt vesznek a globális 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpcxfh/202212/t20221208_10986939.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-11/saudi-arabia-says-50-billion-investments-agreed-at-china-summit
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-10-07/biden-should-hit-saudi-arabia-over-oil-snub-where-it-really-hurts
https://www.dw.com/zh/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%A4%96%E9%95%B7%E7%A7%A6%E5%89%9B%E9%A6%96%E8%A8%AA%E9%9D%9E%E6%B4%B2-%E6%88%B0%E7%8B%BC%E5%A4%96%E4%BA%A4%E6%93%AC%E8%BD%89%E5%BD%8E/a-64333750
http://www.focac.org/zfgx/zzjw/202301/t20230111_11005402.htm
http://www.focac.org/zfgx/zzjw/202301/t20230111_11005402.htm
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202301/t20230109_11004398.html
https://english.news.cn/20230125/ba9f362ebfd24fc2a437637e99a51e05/c.html
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kormányzásban, és jelentős mértékben hozzájárulva annak sikeréhez. A CELAC a globális dél-

dél együttműködés elengedhetetlen hajtóerejévé nőtte ki magát, amely fontos szerepet 

játszott a regionális béke megőrzésében, a közös fejlődés előmozdításában és a regionális 

integráció felgyorsításában. Xi hangsúlyozta, hogy Kína támogatja Latin-Amerika és a Karib-

térség regionális integrációs folyamatát. 

Fenti események jól jelzik, hogy a fejlődő országok, illetve régiók is nyitottak a kínai 

közeledésre, amelyet a Nyugat gyakran csak „kizsákmányolásként” emleget, hiszen úgy tűnik, 

hogy ahol a nyugati országok kudarcot vallottak ott Kína és a win-win együttműködés 

demokrácia export nélkül sikerrel járhat. Ez pedig nem csak a fejlődő világnak hozhat 

pozitívumot, hanem egy egyenlőbb, multipoláris világ kialakulását is magában hordozhatja. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
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Kelet-Ázsia 

Változhat Kína külpolitikája? 

Joseph Webster, The Diplomat, 2023. január 24. 

Peking magatartása az elmúlt hetekben arra utalhat, hogy csillapodni fog keményebb 

retorikája, és megpróbálja csökkenteni az Egyesült Államokkal és különösen az Európával 

fennálló feszültséget. Noha Peking változó magatartása figyelemre méltó, ez a hangváltás 

azonban meglehetősen taktikainak tűnik. A kínai kormány nagy valószínűséggel folytatja a 

Moszkvával való eddigi együttműködését, miközben egyensúlyba hozza kétoldalú gazdasági 

kapcsolatait Washingtonnal és Brüsszellel. A személyi változások a kínai külpolitikában is ilyen 

üzenetként foghatók fel, ami egy lágyabb megközelítést tükröz. A volt washingtoni amerikai 

nagykövet, Qin Gang békítő politikát fogalmazott meg a külügyminiszteri rangra emelését 

követően. Azonban, ha Moszkva a vereség küszöbére kerülnek, Peking Oroszország-politikája 

kiszámíthatatlanabbá válhat. Kína az elkövetkező hónapokban hajlandó lehet felülvizsgálni 

Oroszország-barát semlegességét, ha Putyin jelentős katonai vagy politikai vereség küszöbére 

kerül. Noha a nyugati döntéshozók nem számíthatnak a közeljövőben érdemi változásra 

Peking Oroszország-politikájában, érdemes figyelemmel követni Kína hajlandóságát, arra 

nézve hogy némileg eltávolodjon Oroszországtól. 

Forrás: Amid Signs of Softer Foreign Policy Tone, Is China About to Shift Its Russia Policy? 

A védelmi költségvetés megduplázása nem lesz könnyű Japán számára 

Daisuke Akimoto & Purnendra Jain, The Diplomat, 2023. január 21. 

Japán éves országgyűlési ülésszaka január 23-án kezdődik. A legfontosabb politikai és 

törvényhozási napirendi pontok közül a Kishida-kormány által javasolt japán védelmi 

költségvetés növelése lesz az egyik legkritikusabb döntés az ülésszakon. A múlt év végén a 

Kishida-kormányzat rekordméretű, 114 billió jenes (865 milliárd dolláros) költségvetési 

tervezetet hagyott jóvá, és bejelentette, hogy a következő öt évben mintegy 43 billió jenre 

(312 milliárd dollárra) növeli védelmi költségvetését. A kormány azt javasolta, hogy az éves 

védelmi költségvetést a jelenlegi 1%-ról a GDP 2%-ra emeljék a NATO által megszabottakhoz 

való igazodás érdekében. A kérdés azonban az, hogy a Kishida-kormány hogyan tudja majd 

finanszírozni a védelmi kiadások jelentős emelését? 

Forrás: Doubling the Defense Budget Won’t be Easy for Japan 

  

https://thediplomat.com/2023/01/amid-signs-of-softer-foreign-policy-tone-is-china-about-to-shift-its-russia-policy/
https://thediplomat.com/2023/01/doubling-the-defense-budget-wont-be-easy-for-japan/
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A kínai utazási ágazat 640%-kal nőtt tavaly óta 

Zhu Wenqian, China Daily, 2023. január 27. 

Kína belföldi és tengerentúli turisztikai piaca az elmúlt három év legjobb teljesítményét 

produkálta a Tavaszi Fesztivál alatt, miután a kormány optimalizálta a Covid-19 elleni 

védekezési intézkedéseket. Az egyhetes Tavaszi Fesztivál volt az első ünnep, miután Kína 

január 8-án közel három év után újra karanténmentes utazást tett lehetővé, ezáltal sok kínai 

turista ment külföldre. Kína legnagyobb online utazási irodája, a Trip.com szerint a 

legnépszerűbb tengerentúli turisztikai célpontok a kínai utazók körében a thaiföldi Bangkok és 

Chiang Mai, Szingapúr, Kuala Lumpur, Manila és Bali szigete volt. Az ünnep alatt a kimenő 

utazások volumene 640%-kal nőtt éves szinten. Több mint négyszeresére nőtt a tengerentúli 

szállodák és a kínai szárazföldi turisták által lefoglalt nemzetközi repülőjegyekre vonatkozó 

megrendelések száma a tavalyi Tavaszi Fesztiválhoz képest. 

Forrás: China's travel industry surges 640% since last year 

Japán szigorította az Oroszország elleni szankcióit 

The Japan Times, 2023. január 27. 

Japán megszigorította az Oroszországgal szembeni szankcióit az ukrajnai rakétatámadások 

legutóbbi hulláma után, felvett több árut is az exporttilalmi listára, és befagyasztotta több 

orosz tisztviselő és jogi személy vagyonát. A döntés azután született, hogy Oroszország 

rakétatámadást indított Ukrajna ellen, legalább 11 ember halálát okozva ezzel. „Az ukrajnai 

helyzet fényében és a béke biztosítására irányuló nemzetközi erőfeszítésekhez való 

hozzájárulás érdekében Japán a többi nagy nemzettel összhangban szigorít" – áll a Japán 

Gazdasági Kereskedelmi és Ipari Minisztérium közleményében. Az új szankciók között Japán 

február 3-tól megtiltja 49 oroszországi cégnek olyan tételek rendelését, amelyek 

felhasználhatók katonai képességének növelésére. Ezek közé olyan eszközök tartoznak, mint 

a vízágyúk, félvezető berendezések, vakcinák, röntgen-ellenőrző berendezések, 

robbanóanyagok és robotok – közölte a minisztérium. 

Forrás: Japan tightens Russia sanctions after deadly missile strikes in Ukraine 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/27/WS63d3636aa31057c47ebab5e9.html
https://japantoday.com/category/politics/japan-tightens-russia-sanctions-after-deadly-missile-strikes-in-ukraine
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Dél-Koreában rohamosan csökken a nyugdíjtartalék 

Son Ji-hyoung, The Korea Herald, 2023. január 27. 

Egyes jelentések szerint Dél-Korea állami nyugdíjtartaléka 2055-től, az előző prognózisnál két 

évvel korábban kimerül, a gyorsan változó demográfiai helyzet és a lassuló gazdasági 

növekedés mellett. A Dél-Koreai Országos Nyugdíjszolgálat pénzügyi előrejelzésével 

foglalkozó Dél-Koreai Egészségügyi Minisztériumi Bizottság bejelentette, hogy a tartalékok 

2055-re kimerülnek, mivel az alap várhatóan 2041-től csökken. Ez a kimerülés pedig arra 

kényszeríti majd a dolgozó népességet, hogy jövedelmének több mint 26%-át fizesse be és így 

azt a nyugdíjak fedezésére fordítsa – derült ki az előrejelzésből, kivéve, ha ennek költségeit 

részben vagy egészben az állami költségvetésből nem fedezik. Az előrejelzések „nyugdíjreform 

szükségességét jelzik" Ázsia negyedik legnagyobb gazdaságában. 

Forrás: Korea's pension to run out faster on population decline 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20230127000496
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Dél-Ázsia 

Modi miniszterelnök szerint a fiatalok lesznek a fejlett India legnagyobb 
haszonélvezői 
India News, Hindustan Times, 2023. január 25. 

Narendra Modi miniszterelnök szerdán kadétok előtt tartva beszédet kijelentette, hogy a 

fiatalok lesznek a fejlett India legnagyobb haszonélvezői, de ezzel együtt a legnagyobb 

felelősség is az ő vállukon nyugszik. Bíztatónak nevezte, hogy a fiatalok egyre nagyobb 

számban vesznek részt a különböző programokon. Megjegyezte, hogy a határ menti és a 

tengerparti területeken különböző kihívások merülnek fel, ezért speciális képzésben 

részesülnek, hogy a fiatalok szükség esetén az „első válaszadók" szerepét tölthessék be. A 

miniszterelnök elmondta, hogy kormánya azon dolgozik, hogy a határ menti területeket 

élettel telivé tegye a fejlődés fellendítésével és különböző létesítmények létrehozásával. Az 

elképzelés az, hogy a fiatal lakosság számára jobb lehetőségeket teremtsenek az oktatás és a 

foglalkoztatás tekintetében, hogy az emberek visszatérjenek ezekbe a falvakba – vélekedett a 

kormányfő, egyben arra kérte őket, hogy „csapatszellemben" dolgozzanak, mondván, hogy a 

siker mindig sok ember erőfeszítéseivel érhető el. 

Forrás: Youth will be biggest beneficiaries of developed India, says PM Modi 

Egy új tanulmány szerint India évente 19,5 milliárd dollárt takaríthat meg a 

szénről a tiszta energiára való áttéréssel 

Basudha Das, Business Today, 2023. január 24. 

India évente akár 19,5 milliárd dollárt is megtakaríthat, ha 2025-ig megvalósítja 76 GW nap- 

és szélenergia kiépítését – állapította meg a Global Energy Monitor új kutatása. A jelentés, 

amely a Global Solar Power Tracker és a Global Wind Power Tracker adatait elemezte, Indiát 

a megújuló energiaforrásokból származó energiaforrások tekintetében a világ első hét országa 

közé sorolta.  A jelentés hozzátette, hogy ha ezt a tervet végrehajtják évente közel 78 millió 

tonna szén felhasználását lehetne elkerülni, ami nagyjából 32 GW szénerőművi kapacitásnak 

felel meg. India a világ összes potenciális napenergia-kapacitásának 5 százalékát adja, és csak 

Kína, az USA és Ausztrália van mögötte, míg a várható szélenergia-kapacitás tekintetében India 

a 17. helyen áll. Narendra Modi miniszterelnök 2021-ben azt mondta, hogy India 2070-re eléri 

a nettó nulla kibocsátást. Ezt követően India bejelentette, hogy 2030-ra villamosenergia-

szükségletének felét nem fosszilis tüzelőanyag-forrásokból kívánja fedezni. India jelenlegi 

energiamixét még mindig a szén uralja, amely az ország elsődleges energiaforrásainak 44 

százalékát és áramtermelésének 70 százalékát biztosítja.   

Forrás: India can save $19.5 bn per year by shifting from coal to clean power, says new study 

 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/youth-will-be-biggest-beneficiaries-of-developed-india-says-pm-modi-101674650255547.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/youth-will-be-biggest-beneficiaries-of-developed-india-says-pm-modi-101674650255547.html
https://www.businesstoday.in/industry/energy/story/india-can-save-195-bn-per-year-by-shifting-from-coal-to-clean-power-says-new-study-367284-2023-01-24
https://www.businesstoday.in/industry/energy/story/india-can-save-195-bn-per-year-by-shifting-from-coal-to-clean-power-says-new-study-367284-2023-01-24
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A mobilokkal kapcsolatos politika 36 vállalatot vonzott Pakisztánba 

okostelefonok gyártására 

Ghulam Abbas, Pakistan Today, 2023. január 23. 

A pakisztáni autóiparhoz hasonlóan a mobiltelefon-ipar is legalább 36 vállalatot vonzott az 

országba okostelefonok gyártására és összeszerelésére a kormány által 2020-ban bevezetett 

intézkedések következtében. A tisztviselők szerint az előző Imran Khan-kormány által 

bevezetett „Make in Pakistan” kezdeményezés 31 vállalatot hozott létre, amelyek számos 

neves nemzetközi mobiltelefon-márkát gyártanak az országban. Az adatok szerint a helyi 

gyártóüzemek 2022 első 11 hónapjában több mint 19,7 millió telefont gyártottak, szemben a 

kereskedelmi forgalomban importált mindössze 1,37 millió telefonnal. A Pakisztáni Távközlési 

Hatóság (PTA) adataiból kiderül, hogy a helyi gyártóüzemek 1,56 millió mobiltelefon-

készüléket állítottak össze 2022 novemberében. A helyi termelés növekedése ellenére az 

ország 290,57 millió dollár értékben importált mobiltelefonokat a 2022-23-as pénzügyi év első 

öt hónapjában (július-november), ami azonban 66,08 százalékos csökkenést jelentett az előző 

év azonos időszakának 856,73 millió dolláros behozatalához képest. 

Forrás:  Mobile policy attracts 36 companies to manufacture smartphones in the country 

Momen külügyminiszter szerint a Bangladesi és India közötti kereskedelem 

gyorsan növekszik, de még hatalmas lehetőségek várnak kihasználásra 

newsonair.gov.in, 2023. január 26. 

Abdul Momen bangladesi külügyminiszter szerint a Banglades és India közötti kereskedelem 

gyorsan növekszik, ennek ellenére hatalmas kiaknázatlan lehetőség rejlik benne. India 74. 

köztársaság napi ünnepségén Dakkában a politikus hangsúlyozta, hogy Banglades India 

legnagyobb kereskedelmi partnere Dél-Ázsiában, miközben India Banglades második 

legnagyobb kereskedelmi partnere. Arra is rámutatott, hogy a két ország közötti kereskedelem 

volumene az elmúlt évtizedben háromszorosára nőtt, ami erőteljes növekedést jelent. Dr. 

Momen szerint a két ország kiegészíti egymás gazdaságát. Miközben Indiába érkezik a legtöbb 

külföldi turista, köztük bangladesi gyógyturisták, indiaiak ezrei dolgoznak a bangladesi 

szolgáltatási szektorban, akik pénzátutalásokat küldenek Indiába, ezzel is segítve Banglades 

gazdaságát. 

Forrás: Bangladesh-India trade growing rapidly, huge possibility remains to be tapped: Foreign 

Minister Dr Momen 

 

  

https://profit.pakistantoday.com.pk/2023/01/23/mobile-policy-attracts-36-companies-to-manufacture-smartphones-in-the-country/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2023/01/23/mobile-policy-attracts-36-companies-to-manufacture-smartphones-in-the-country/
https://newsonair.gov.in/News?title=Bangladesh-India-trade-growing-rapidly%2c-huge-possibility-remains-to-be-tapped%3a-Foreign-Minister-Dr-Momen&id=454716
https://newsonair.gov.in/News?title=Bangladesh-India-trade-growing-rapidly%2c-huge-possibility-remains-to-be-tapped%3a-Foreign-Minister-Dr-Momen&id=454716
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Délkelet-Ázsia 

A világgazdasági kihívások ellenére több milliárd dolláros nyereséget tudtak 
termelni a vietnámi vállalkozások 2022-ben 

Anh Tu, VnExpress, 2023. január 25. 

2022-ben a legtöbb vietnámi vállalkozásnak az orosz-ukrán háború hatása és a magas infláció 

okozta gazdasági ingadozásokkal és nehézségekkel kellett szembenéznie, ám számos cég erős 

növekedést könyvelhetett el. A piaci ingadozások lehetőséget teremtettek például a Vietnam 

Oil and Gas Group számára, hogy számos rekordot állítson fel, köztük az elmúlt 61 év 

legmagasabb nyereségét. Tavaly az óriásvállalat bevétele és konszolidált nyeresége 931,2 

ezermilliárd VND-re (39,5 milliárd USD), illetve 82,2 ezermilliárd VND-re (3,5 milliárd USD) 

emelkedett. A Viettel távközlési óriásvállalat 43,1 ezermilliárd VND adózás előtti nyereséggel 

2017 óta a legmagasabb profitot érte el. A bankszektorban pedig a Vietcombank termelte a 

legtöbb nyereséget, a bevétele 40%-kal nőtt 2021-hez képest, 36,77 ezermilliárd VND-re (43 

millió USD). 

Forrás: Vietnamese businesses earn billion-dollar profits in 2022, despite challenges 

Át kellene ütemezni az indonéz exporttilalmat 

Szerkesztőség, The Jakarta Post, 2023. január 26. 

A kormánynak teljesítenie kell az iparág azon kérését, hogy 2023 júniusáról 2025 elejére 

halasszák el a rézkoncentrátum exporttilalmát, különben 3 millió tonnával kell csökkenteni a 

termelést megbénítva az ország rézbányászatát, ami a nemzetgazdaságra nézve pusztító 

következményekkel járna. A rézkoncentrátum-termelés leállítása nemcsak az 

exportbevételekre és az állami bevételekre lesz kedvezőtlen hatással, hanem tömeges 

elbocsátásokhoz is vezetne a PT Freeport Indonesia pápua-i és a PT Amman Mineral nyugat-

nusza-tenggarai vállalatainál, az ország két legnagyobb réztermelőjénél. A rézkoncentrátum 

kivitelének tilalma és annak átütemezése mindazonáltal valószínűleg nem váltana ki olyan 

nemzetközi vitát, mint amilyet a nikkelérc kivitelének 2020 óta tartó tilalma váltott ki. 

Forrás: Rescheduling export ban 

  

https://e.vnexpress.net/news/companies/vietnamese-businesses-earn-billion-dollar-profits-in-2022-despite-challenges-4563356.html
https://www.thejakartapost.com/opinion/2023/01/26/rescheduling-export-ban.html
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Malajzia exportja már 2022-ben elérte a 2025-re kitűzött kormányzati 

célértéket 

Bernama, Bernama, 2023. január 26. 

Malajzia 2022-ben is fenntartotta kiemelkedő teljesítményét a kereskedelem és a 

kereskedelmi többlet tekintetében, az export három évvel korábban érte el a 12. malajziai terv 

(12MP) célkitűzését, mint ahogy azt előre jelezték, az import pedig első alkalommal lépte át 

az 1 ezermilliárd RM (234 milliárd USD) értéket – közölte a Malajziai Külkereskedelmi 

Fejlesztési Társaság (Matrade). A Matrade 2023-ra több nagy értékű exportprogramot 

dolgozott ki a maláj exportőrközösség támogatására, beleértve az olyan iparágakat, mint az 

elektronikai ipar, a gép- és berendezésgyártás, a repülőgépipar, az élelmiszer- és italgyártás, 

az orvosi és gyógyszeripari termékek, az építőanyagok, az olaj- és gázipar, valamint az olyan 

szolgáltatások, mint az információs és kommunikációs technológia, továbbá a hajóépítés.  

Forrás: Eksport Malaysia pada 2022 melepasi unjuran RMK12, tiga tahun lebih awal daripada 

sasaran 

Meghaladta a 5 ezermilliárd IRD-t a tehetősek összvagyona Indonéziában 

Aulia Damayanti, Detik, 2023. január 26. 

Egyre nőnek a vagyonos indonézek megtakarításai az állami bankokban. A Betétbiztosítási 

Ügynökség (LPS) nyilvántartása szerint a kiemelt ügyfelek teljes betétállományának összértéke 

elérte az 5,033 ezermilliárd IDR-t (335 millió USD). Az Ügynökség megállapította hogy a 

tehetős emberek számláinak a száma is növekszik. A 2 milliárd és 5 milliárd rúpia közötti 

egyenleggel rendelkező megtakarítási számlák esetében például most 205 930 számlát 

vezetnek, ami éves szinten 3,5%-os növekedést jelent. Az 5 milliárd IDR feletti egyenleggel 

rendelkező számlák száma elérte a 130 773 számlát, ami éves szinten 7,6%-os növekedést 

jelent. Eközben a kereskedelmi banki ügyfélszámlák száma, amelyek legfeljebb 2 milliárd IDR 

garantált betétet jelentenek, az összes számla 99,93%-át teszi ki, ami 508,2 millió számlának 

felel meg. 

Forrás: Isi Rekening Orang Tajir di RI Makin Naik, Jumlahnya Rp 5.033 Triliun! 

  

https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=2159352
https://www.bernama.com/bm/ekonomi/news.php?id=2159352
https://finance.detik.com/moneter/d-6536328/isi-rekening-orang-tajir--di-ri-makin-naik-jumlahnya-rp-5033-triliun


 
 

 
 

12 

Újabb mentőövet kapott Szingapúr ausztrál napenergiával történő 

energiaellátásának ambiciózus terve  

TheStar, TheStar, 2023. január 26. 

Szingapúr ausztrál napenergiával történő energiaellátásának ambiciózus terve újabb 

mentőövet kapott, miután a sydneyi bíróság hozzájárult a projekt ügyintézői által javasolt 

értékesítési eljáráshoz. A világ legnagyobb napelemparkjának és a Szingapúrba vezető 4200 

km hosszú tenger alatti kábel, a Sun Cable kivitelezésének projektje egy 30 milliárd ausztrál 

dollár (21 milliárd USD vagy 89,9 milliárd RM) értékű üzleti terv, amely mögött Ausztrália két 

leggazdagabb embere áll. Ám a projekt kevesebb mint 3,6 millió ausztrál dollár (10,8 millió 

RM) készpénzzel rendelkezik, miközben több mint 10 millió ausztrál dollár (30 millió RM) 

összegű tartozása áll fenn. A múlt héten bejelentett, Mike Cannon-Brookes által nyújtott 65 

millió ausztrál dollár (195,7 millió RM) kamatmentes átmeneti kölcsön várhatóan segíteni 

fogja a Sun Cable működését, amíg új tulajdonost nem találnak. 

Forrás: Singapore solar cable project wins lifeline to carry on building 

A Fülöp-szigetek elnöke vállalja, hogy sürgősséggel hitelesíti az e-kormányzati 

törvényt 

Catherine S. Valente, Business World, 2023. január 25. 

Ferdinand Marcos elnök vállalta, hogy sürgősnek minősíti az elektronikus kormányzati 

törvényt, amelynek tervezetét jelenleg a képviselőház bizottsági szinten tárgyalja. A 

törvényjavaslat előírja, hogy az állam szakpolitikát fogadjon el egy olyan digitálisan 

felhatalmazott és integrált kormányzat létrehozására, előmozdítására és fenntartására, amely 

egy globálisan versenyképes Fülöp-szigetek számára átlátható és állampolgárközpontú online 

szolgáltatásokat nyújt. A magánszektor számos javaslatot nyújtott be a törvényjavaslat 

kiegészítésére, többek között a magánfizetési és kifizetési rendszerek használatának 

engedélyezését, az informatikai főosztály létrehozásának előírását minden kormányzati 

szervnél, a nemzeti informatikai biztonsági főbiztos pozíciójának létrehozását, valamint a köz- 

és magánszféra e-kormányzással kapcsolatos partnerségének intézményesítését. A 

törvénytervezetbe minden javaslatuk beépítésre került. 

Forrás: Marcos commits to certify E-Governance Act as urgent, says council 

  

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2023/01/26/singapore-solar-cable-project-wins-lifeline-to-carry-on-building
https://www.manilatimes.net/2023/01/25/news/marcos-commits-to-certify-e-governance-act-as-urgent-says-council/1875790
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Thaiföld ösztönzőprogrammal élénkíti a belföldi turizmust 

Ann Carte, The Thaiger, 2023. január 25. 

Thaiföld azzal népszerűsíti a belföldi idegenforgalmat, hogy országszerte ártámogatásokat 

kínál a szállodákra és étkezési utalványokat a résztvevő vállalkozásoknál. A thai kabinet 3,95 

milliárd baht (92 millió USD) értékű költségvetést hagyott jóvá a turizmus ösztönzésére, 

amelyből 2,02 milliárd bahtot étkezési-utazási utalványokra és akár 40%-os 

szobakedvezményekre különítettek el. Minden kedvezményt igénylő legfeljebb öt éjszakát 

foglalhat egy-egy olyan szállodában, amely részt vesz a kampányban. A 18 éves vagy annál 

idősebb polgárok napi 600 bahtos utalványt is kapnak, amelyet túrázásra és étkezésre 

költhetnek. A kormány „Együtt utazunk” programja várhatóan mintegy 11 millió turisztikai és 

más ágazatban dolgozó munkavállaló foglalkoztatását fogja elősegíteni, és 12,5 milliárd baht 

gazdasági forgalmat eredményezhet. 

Forrás: Thailand promotes tourism with subsidies, vouchers nationwide 

A vietnámi diplomácia hat prioritása 2023-ban 

VNA, VnExpress, 2023. január 23. 

A világgazdaság összetett és kiszámíthatatlan fejlődése 2023-ban több látens nehézséget és 

kihívást fog jelenteni mint tavaly, emelte ki Bui Thanh Son külügyminiszter egy sajtónak adott 

interjújában, majd kifejtette azt a hat prioritást, amelyre a vietnámi diplomácia idén 

összpontosítani fog. A hat prioritás a stabil, békés és kedvező külső fejlődési környezet 

megszilárdítása; Vietnám helyezkedésének elősegítése a globális ellátási láncok eltolódásában 

és a zöld átmenetben; a diplomácia koordinációjának megerősítése a védelem- és 

biztonságpolitikával; a párt, az állam, a nemzetgyűlés és a népi diplomácia közötti koordináció 

fokozása; a diplomáciai stratégiák tanulmányozásának, előrejelzésének és javaslattételének 

javítása; illetve a politika, a gondolkodás, az erkölcs, az erély és a bölcsesség szempontjából 

átfogó diplomaták kontingensének kiépítése, modern és professzionális munkastílussal és 

kreativitással. 

Forrás: Foreign minister details six priorities of diplomatic sector in 2023 

  

https://thethaiger.com/hot-news/thailand-promotes-tourism-with-subsidies-vouchers-nationwide
https://e.vnexpress.net/news/news/foreign-minister-details-six-priorities-of-diplomatic-sector-in-2023-4563069.html
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Közel-Kelet 

Szaúd-Arábia: úttörő projektek 

 .Al Arabiya, 2023. január 21 ,العربية

Ádil al-Dzsubajr szaúdi külügyminiszter azt közölte, hogy a „NEOM” és a „The Line” projektek 

olyan átalakulást eredményeznek, amelyhez hasonlót a világ még soha nem látott, és 

radikálisan meg fogják változtatni azt, ahogyan az emberek a várostervezésre tekintenek. 

Hozzátette, hogy ez egy „out of the box” gondolkodás, amelyet még soha nem próbáltak ki, 

és most megvalósítás alatt áll. Al-Dzsubajr azt is elmondta, Szaúd-Arábia a racionális 

gondolkodásról ismert és hosszú távra tervez. Kifejtette, hogy ezek a projektek egy 

környezetbarát és fenntartható város létrehozására tesznek kísérletet, amely magas szintű 

életminőséget fog majd biztosítani, ahol nem lesz forgalmi torlódás, és autók használata nélkül 

lehet majd különböző helyszínekre eljutni olyan közlekedési eszközökön, amelyek 

környezetbarátak és a megújuló energiától függenek. 

Forrás: مشاري    ع "نيوم" و"ذا الين" تحولية لم يَر العالم مثلها :  الجبير

Az Egyesült Arab Emírségek és Olaszország külügyminiszterei megvitatták a 

regionális helyzetet 

 .Anadolu Agency, 2023. január 22 ,وكالة االناضول

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere, Abdulláh bin Zájid Ál Nahján telefonon keresztül 

tárgyalt olasz kollégájával, Antonio Tajanival a régió helyzetéről és a nemzetközi 

fejleményekről. Emellett egyiptomi hivatalos források arról számoltak be, hogy az egyiptomi 

külügyminiszter január 22-én Kairóban olasz kollégájával nemzetközi és regionális kérdésekről 

folytatott tárgyalásokat, majd azt követően sajtótájékoztatót is tartottak. Az „Aki” 

hírügynökség arról számolt be, hogy Antonio Tajani hivatalos látogatásra utazott Egyiptomba, 

melynek során a Róma és Kairó közötti bilaterális kapcsolatokat, a líbiai válságot és a 

migránsáradat megfékezésének szükségességét vitatták meg. 

Forrás: وزيرا خارجية اإلمارات وإيطاليا يبحثان أوضاع المنطقة 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2023/01/21/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/2793973
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Magyar miniszterelnök: Izrael és Magyarország nagy eredményeket ért el a 

konzervatív közösség építésében 

The Times of Israel, 2023. január 22. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy Magyarország és Izrael „nagy 

eredményeket” ért el a „konzervatív közösség” felépítésében. Budapest az elmúlt években 

Jeruzsálem legkiválóbb támogatója volt az Európai Unióban, az izraeli politikát kritizáló 

nyilatkozatok kiadására tett erőfeszítéseket meggátolva. Miután Netanjahu jobboldali vallási 

tömbje tavaly megnyerte a parlamenti választásokat, a magyar miniszterelnök a Twitteren így 

reagált: „Micsoda nagyszerű győzelem Benjamin Netanjahu számára Izraelben! A nehéz 

időkben erős vezetőkre van szükség ...” 

Forrás: Orban: Israel and Hungary have ‘great results’ in ‘building conservative community’ 

Szaúd-Arábia jogi keretet hagyott jóvá az áruk arab országok közötti 

mozgásának szabályozására és megkönnyítésére 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2023. január 23 ,الشر

A szaúdi adó- és vámhatóság közölte, hogy módosították annak az 1977-es megállapodásnak 

a rendelkezéseit, amelyhez a Királyság és más arab országok csatlakoztak korábban. Egy jogi 

keretet hagytak jóvá az áruk mozgásának szabályozására és megkönnyítésére, valamint 

létesítmények és előnyök biztosítására a bármely szerződő fél országában bejegyzett 

szállítóeszközök számára. A hatóság jelezte: a módosítás egyszerűsíti azokat az eljárásokat, 

amelyek idáig akadályozták a szállítást a megállapodásban részt vevő arab országok területein 

keresztül. 

Forrás:  ن الدول العربية  لتنظيم وتيسير انتقال السلع بير
ً
 قانونيا

ً
 السعودية تقر إطارا

A török startupok vonzzák a befektetéseket  

Hürriyet Daily News, 2023. január 22. 

A Startup Centrum jelentése szerint 2022-ben 322 török startup összesen 1,8 milliárd dolláros 

befektetésre tett szert, ami kis mértékben meghaladta az előző évi 1,6 milliárd dollárt. Mindez 

annak ellenére történt, hogy a globális startup befektetések 35%-kal csökkentek. A befektetők 

körében a szerencsejáték-ipar volt a legnépszerűbb, a szektorban 30 startup összesen 437 

millió dollár befektetést vonzott. A játékipart a mesterséges intelligencia követte 140 millió 

dollár összbefektetéssel. A jelentés szerint minden ötödik tranzakcióban külföldi befektetők 

vettek részt, és a befektetésben részesült 300 startup közül 64-nek volt női alapítója. 

Forrás: Turkish startups draw $1.8 billion 

  

https://www.timesofisrael.com/orban-israel-and-hungary-have-great-results-in-building-conservative-community/
https://aawsat.com/home/article/4111966/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkish-startups-draw-1-8-billion-180248
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Dubaj: felavatták az útfejlesztési projektet 

 .Al Khaleej, 2023. január 23 ,الخليج

A dubaji Közúti és Közlekedési Hatóság (RTA) felavatta legújabb útfejlesztési projektjét, amely 

magában foglalta a „Zayed bin Hamdan Al Nahyan Sheikh” utca be- és kijáratainak 

megerősítését a „Dubai-Al Ain” utca kereszteződésével összekötve. Az említett szakaszt 

mindkét irányban négy-négy sávosra bővítették körülbelül három kilométer hosszúságban. 

Emellett két hidat is építettek 120 méter hosszan, irányonként négy-négy sávos kapacitással. 

Matar al-Tájir a hatóság főigazgatója és igazgatótanácsának elnöke elmondta, hogy a projekt 

végrehajtása Sejk Mohammed bin Rásid Ál Maktúm, az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és 

miniszterelnöke, valamint Dubaj uralkodója irányelveinek keretébe illeszkedik. 

Forrás: «وع تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان « تفتتح مشر ي  طرق دب 

Olaszország az Algériával folytatott energiakapcsolatok fellendítésében 

érdekelt 

Hürriyet Daily News, 2023. január 24. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a már amúgy is erős energiakapcsolatok megerősítésére 

törekszik Algériával, hogy még inkább függetlenítsék Olaszországot az orosz energiától. „Azt 

akarjuk, hogy Olaszország az algériai gáz európai központjává váljon. Egy csomóponttá más 

uniós országok számára” – mondta Abdelkrim Touahria, Algéria római nagykövete az Il 

Messaggero című római napilapnak adott interjújában január 21-én. Ezzel Algéria Oroszország 

helyébe lépett Olaszország első számú energiaszolgáltatójaként, és nagy mennyiségű földgázt 

szállít a transzmediterrán vezetéken keresztül. Touahria hozzátette, hogy az olasz Eni és az 

algériai olajtársaság, a Sonatrach olyan projekteket tekintve is együttműködik a jövőben, mint 

a dél-szaharai olaj- és gázkutatás. 

Forrás: Meloni eyes boost in energy ties with Algeria 

Az új egyiptomi költségvetés a szociális védelem kibővítésére összpontosít 

 .Yawm7, 2023. január 24 ,اليوم السابع

Dr. Mohammed Maít egyiptomi pénzügyminiszter megerősítette, hogy az elnöki irányelvek 

végrehajtása során a következő hetekben közösségi párbeszéd indul az új 2023/2024-es 

költségvetésről annak érdekében, hogy meghatározzák a közkiadások prioritásait, tekintettel 

a világgazdaság kivételes körülményeire, amelyek komoly nyomást gyakorolnak az országok, 

köztük Egyiptom költségvetésére. A miniszter utalt arra, hogy mind az áruk és szolgáltatások 

árának emelkedése, mind az ellátási láncok megszakadása és a magas finanszírozási költségek 

példátlan terhet rónak az államra és az emberekre. A miniszter kifejtette, hogy az ország 

vezetésének célja, hogy a vidéki területeken élő egyiptomiak érdekében növeljék az 

egészségügyre és az oktatásra fordított kiadásokat, valamint, hogy a hatékony fejlesztési 

programokat kiterjesszék a folyamatos fejlődés fenntartása érdekében. 

Forrás: المالية: الموازنة الجديدة تركز عىل توسيع شبكة الحماية االجتماعية 

https://www.alkhaleej.ae/2023-01-22/%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86/%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://www.hurriyetdailynews.com/meloni-eyes-boost-in-energy-ties-with-algeria-180316
https://m.youm7.com/story/2023/1/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/6058083
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Az iráni olaj a világpiacra tör a kínai import növekedésével 

Al Arabiya English, 2023. január 20. 

Az iráni olajexport felpörög, vigaszt kínálva Teheránnak és a globális piacnak, ugyanis utóbbi 

aggódik az orosz kínálatra vonatkozó szankciók miatt. Az ország olajexportja mintegy napi 1,3 

millió hordóra nőtt novemberben, és a múlt hónapban az elmúlt négy év legmagasabb szintjét 

érte el a két jól ismert hajózási elemző cég, a Vortexa Ltd. és a Kpler adatai szerint. A megugrás 

lendületet ad a globális piacoknak, mivel a Moszkvával szembeni szankciók azzal fenyegetnek, 

hogy kevesebb olaj fog érkezni egy kulcsfontosságú termelőtől. Az iráni olajexport java része 

a világ legnagyobb olajimportőrének számító Kínába kerül. 

Forrás: Iran’s oil gushes into global market as China imports surge 

  

https://english.alarabiya.net/business/energy/2023/01/20/Iran-s-oil-gushes-into-global-market-as-China-imports-surge
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Jelentősen bővült a Kazahsztán és Kína közötti kereskedelmi forgalom 

Serik Sabekov, Kazinform, 2023. január 21. 

A Kazahsztán és Kína közötti kereskedelmi forgalom 2022 január-novemberében 28%-kal 28,2 

milliárd dollárra nőtt, ezt Zhang Hsziao, Kína kazahsztáni rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövete jelentette be a kínai holdújév alkalmából rendezett asztanai ünnepségen. Zhang 

Hsziao elmondása szerint néhány nehézség ellenére a három éve tartó koronavírus nem 

befolyásolta a Kína és Kazahsztán közötti kétoldalú kapcsolatokat. A diplomata azt is 

megjegyezte, hogy az elmúlt harminc év kazah-kínai kapcsolatai erősek voltak, hozzátéve, 

hogy ezeket a kapcsolatokat egy új „arany harminc évet" nyitva ugyanebben a szellemben kell 

folytatni. 

Forrás: Товарооборот между Казахстаном и КНР может побить новый рекорд 

2022-ben a Türkmenisztán és Üzbegisztán közötti kereskedelmi forgalom 926,3 

millió dollárt tett ki 

Business Turkmenistan, 2023. január 23. 

Üzbegisztán és Türkmenisztán külkereskedelmi forgalma 2022-ben 926,3 millió dollárt tett ki, 

ami 2,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, jelentette be az üzbég 

Statisztikai Bizottság. A beszámoló szerint 2022-ben Üzbegisztán 731,5 millió dollár értékben 

importált türkmén termékeket, ami 3%-os növekedést jelentett 2021-hez képest. A két ország 

közötti kereskedelem ilyen arányú bővülése egyben azt is jelenti, hogy 2022-ben 

Türkmenisztán Üzbegisztán tíz legnagyobb kereskedelmi partnerei egyike lett. Ezenkívül a 

jelentésből az is kiderült, hogy 2022-ben Üzbegisztán fő kereskedelmi partnerei Kína (több 

mint 8,9 milliárd dollár), Kazahsztán (4,6 milliárd dollár), Törökország (3,2 milliárd dollár), Dél-

Korea (2,3 milliárd dollár), Kirgizisztán (1,26 milliárd dollár), Németország (1,15 milliárd dollár), 

Afganisztán (759,9 millió dollár) és Indiában (690,5 millió dollár) voltak. 

Forrás: Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном составил $926,3 млн 
  

https://www.inform.kz/ru/tovarooborot-mezhdu-kazahstanom-i-knr-mozhet-pobit-novyy-rekord_a4026242
https://business.com.tm/ru/post/9743/tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-uzbekistanom-sostavil-9263-mln
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Mongol-magyar diplomáciai együttműködésről tárgyaltak 

Central Asia, 2023. január 24. 

Baatarjav Sainnyambuu Mongólia magyarországi nagykövete munkamegbeszélésen 

találkozott Pacsay-Tomassich Orsolyával, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Diplomáciai Akadémiájának az elnökével. A megbeszélés során szó esett a Mongólia és 

Magyarország közötti oktatási együttműködésekről és a magyar kormány által támogatott 

ösztöndíjprogram sikeres végrehajtásáról, amely lebonyolításával kapcsolatban mind a két fél 

elégedettségét fejezte ki. A megbeszélés végén a két diplomata egy megállapodást írt alá a 

Mongólia és Magyarország közötti diplomáciai képzés terén történő együttműködések 

elmélyítéséről. 

Forrás: Монголия-Венгрия будет сотрудничать в дипломатической подготовке 

Ratifikálták a Kirgizisztán és Magyarország közötti személy- és áruszállításról 

szóló rendeletet 

Tazabek, 2023. január 24. 

Szadír Zsaparov Kirgizisztán elnöke aláírta a Kirgizisztán és Magyarország közötti nemzetközi 

közúti személy- és áruszállításról szóló, még 2021. április 8-án Biskekben aláírt megállapodás 

ratifikálásáról szóló rendeletet, jelentette be a kirgiz elnöki adminisztráció. A törvényt a 

Zsogorku Kenesh (a kirgíz parlament) még 2022. december 14-én fogadta el az aláírására 

azonban csak most került sor. A kirgiz elnöki adminisztráció szerint a Zsaparov elnök által aláírt 

rendelet kedvező feltételeket teremt a kirgiz közúti fuvarozók számára, valamint jelentősen 

növeli a Magyarországra és más európai országokba irányuló kirgiz áruszállítást. 

Forrás: Международные автоперевозки: Ратифицировано Соглашение между 
Кыргызстаном и Венгрией 
  

https://centralasia.media/news:1853663/?from=canews&place=search&sth=1c8f92a670f8e6b605ab08c53d2b9b6c
https://www.tazabek.kg/news:1853946/?from=tazabek&place=search&sth=1c8f92a670f8e6b605ab08c53d2b9b6c
https://www.tazabek.kg/news:1853946/?from=tazabek&place=search&sth=1c8f92a670f8e6b605ab08c53d2b9b6c
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2022-ben Üzbegisztán külkereskedelmi forgalma elérte az 50 milliárd dollárt 

UzDaily, 2023. január 24. 

A 2022. január-decemberi adatok szerint Üzbegisztán külkereskedelmi forgalma elérte az 50 

milliárd dollárt, ami 2021-hez képest 7,83 milliárd dolláros (18,6%-os) növekedést jelentett. 

Az üzbég Statisztikai Hivatal adatai szerint a közép-ázsiai ország külkereskedelmében az export 

19,31 milliárd dollárt tett ki (15,9%-os növekedés 2021-hez képest), az import pedig 30,69 

milliárd dollár volt (20,4%-os növekedés 2021-hez képest). Az éves jelentésből az is kiderült, 

hogy jelenleg Üzbegisztán a világ 204 országával áll kereskedelmi kapcsolatban. Taskent a 

legnagyobb külkereskedelmi forgalmat Oroszországgal, Kínával, Kazahsztánnal, 

Törökországgal, Dél-Koreával, Kirgizisztánnal és Németország folytatja. Az üzbég 

külkereskedelmi forgalom szerkezetében jelentős részesedést a főváros Taskent (39,1%) 19,53 

milliárd dollár, míg a legkisebb részesedést (0,7%) a Szurkhandarja régió jegyzi. Üzbegisztán 

külkereskedelmi forgalma a FÁK-országokkal elérte a 19,18 milliárd dollárt, melyből az export 

7,85 milliárd dollárt, az import pedig 11,32 milliárd dollárt tett ki. Az üzbég export 

szerkezetében a legnagyobb, 79,5%-os részesedést az árucikkek adják, amelyek főként 

ipartermékeket (gyapot, bőr, stb) és élelmiszerterméket foglalnak magába. 

Forrás: Внешнеторговый оборот Узбекистана в 2022 г. достиг $50 млрд. 
 
 
 
  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/75050
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