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Negyedik alkalommal látogatott Magyarországra Ilham Alijev 
azerbajdzsáni elnök 

2023. január 30-án találkozott Ilham Alijev Azerbajdzsán elnöke Orbán Viktor 

miniszterelnökkel Budapesten. A kibővített találkozó keretein belül a felek megvitatták az 

együttműködés lehetőségeit az energetika, az oktatás és a közlekedés területén, valamint a 

nemzetközi szervezeteken belüli kooperáció kérdéseit. Alijev elnök látogatása 

eredményeképpen hét magyar–azeri megállapodás került aláírásra többek között a földgáz, 

mezőgazdaság, űrkutatás, migráció terén zajló együttműködésről. A felek ezenfelül egy 

kiemelt stratégiai partnerségi nyilatkozatot is aláírtak. 

A magyar–azeri államközi kapcsolatok 

Azerbajdzsán aktív gazdasági és politikai tevékenységet folytat, jó kapcsolatokat ápol mind a 

közép-ázsiai mind az európai országokkal, ennek fényében a magyar–azeri államközi relációk 

mára igen magas szintet értek el. A két ország 1992-ben létesített diplomáciai kapcsolatot, 

Budapesten 2004-ben nyílt meg Azerbajdzsán nagykövetsége, majd 2009-ben nyílt meg 

Bakuban a magyar nagykövetség. A két ország együttműködéséért parlamenti 

munkacsoportok felelősek: az azeri Nemzetgyűlésben (Milli Majlis/Milli Medzslisz) 14 

parlamenti képviselőből álló azerbajdzsáni–magyar parlamentközi kapcsolatokkal foglalkozó 

munkacsoport, míg a magyar országgyűlésben 8 tagú magyar–azerbajdzsáni baráti társaság 

működik. A két ország mára mintegy 50 hivatalos dokumentumot írt alá és folyamatosan 

együttműködik az ENSZ, az EBESZ, a NATO, az EU, a Keleti Partnerség, a Visegrádi Csoport, 

továbbá a Türk Államok Szervezete fórumok keretében. Több mint 20 magyar befektetési 

társaság működik Azerbajdzsánban, elsősorban a mezőgazdaság, a szállítás, a kereskedelem 

és a szolgáltatások területén, valamint Magyarország közel 1 milliárd USD-t fektetett be főként 

az azeri olaj- és gázszektorba. A két ország közötti kereskedelmi forgalom is évről évre 

növekszik. 2022-ben utóbbi 47,4 millió USD- tett ki, ami 34,81 százalékkal több, mint 2021-

ben. Szorosabb a logisztikai kapcsolat is a két ország között: Bakut és Budapestet közvetlen 

Wizz Air járat köti össze. 

Azerbajdzsán kulcsfontosságú szereplő az energiaellátás terén 

Az Európában kialakult energiaválság következtében a dél-kaukázusi ország jelentősége 

megnőtt, hiszen a gázszállítmányok diverzifikálása rövid és középtávon az azeri szállítmányok 

növelésével lehetséges. Jelenleg éves szinten mindegy 8 milliárd köbméter gáz érkezik 

Európába a déli gázfolyosón Azerbajdzsánból. Ezt a mennyiséget 2027-re meg kívánják 

duplázni, ehhez azonban megfelelő infrastruktúra kiépítésére is szükség van.  

Azerbajdzsán villamosenergia-ellátás szempontjából is kiemelten fontos. 2022. december 17-

én Bukarestben került aláírásra az a négyoldalú stratégiai megállapodás Azerbajdzsán, 

Magyarország, Grúzia és Románia között, amely a zöld energia fejlesztésére és a Fekete-tenger 

fenekén lefektetett, a világ leghosszabb, közel 1200 kilométer hosszúságúra tervezett 

vezetéken át történő szállítására irányul. Tekintettek az EU-val kötött stratégiai energetikai 

partnerségére Azerbajdzsán érdekelt a megújuló erőforrásokból termelt energiaexportban, 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3702980.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230124/fontos-szerepe-lesz-az-azeri-foldaznak-magyarorszagon-ide-latogat-a-a-napokban-az-azeri-elnok-is-592500
https://zerkalo.az/gruziyu-i-rumyniyu-svyazhet-tsifrovoj-kabel-dlinoj-pochti-1-2-tys-km/
https://www.trend.az/business/energy/3696871.html
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ezért az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság közel-keleti partnerek bevonásával több megújuló 

energia projekt fejlesztésébe kezdett, amelyek teljes kapacitása összesen 4 gigawatt lesz.  

A budapesti látogatás fontossága 

A kétoldalú kapcsolatok fejlődése szempontjából Baku számára kiemelten fontos, hogy az 

európai uniós tagállam Magyarország megfigyelőként a Türk Államok Szervezetében is 

képviselteti magát és ezáltal egyfajta híd szerepet tölt be Azerbajdzsán az EU-val fenntartott 

kapcsolatában. Magyarország támgatására Alijev elnök Novák Katalin köztársasági 

elnökasszonnyal folytatott megbeszélésen is kitért, amikor a két ország a nemzetközi 

szervezetek keretein belüli együttműködésének kérdéseit vitatták meg. Az Orbán Viktor 

miniszterelnökkel folytatott megbeszélés után tett közös sajtónyilatkozatban pedig elhangzott, 

hogy „mind a földgáz, mind a villamosenergia, mely Azerbajdzsánból érkezik, Magyarországon 

kell keresztülhaladjon”. Ebben a tekintetben Magyarország az Európa energiaellátása 

diverzifikálását elősegítő útvonal és rendszer fontos elemévé válhat, amennyiben a megfelelő 

infrastruktúra kiépül. A további szoros együttműködés keretén belül egy hosszútávú 

gázvásárlási szerződés megkötésére is sor kerülhet, amely kérdésben a tárgyalások már 

előrehaladott állapotban vannak.  

Alijev elnök budapesti látogatásával a magyar–azeri kapcsolatok magasabb, a kiemelt 

stratégiai partnerség szintjére lépnek, hiszen az újonnan aláírt megállapodások szorosabb, 

kölcsönösen előnyös együttműködésre adnak lehetőséget, amelyek az európai energiaválság 

kontextusában nem csak Magyarország, de Európa energiabiztonságára is komoly hatással 

lehetnek. 

 

Az elemzést készítette: Seremet Sándor 

 

  

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3702980.html
https://president.az/ru/articles/view/58750
https://kormany.hu/beszedek-interjuk/miniszterelnok/orban-viktor-nyilatkozata-ilham-alijev-azerbajdzsan-elnokevel-tortent-targyalasat-kovetoen
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20230207/itt-a-bejelentes-hosszu-tavu-gazvasarlasi-szerzodest-kot-magyarorszag-azerbajdzsannal-595490
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Kelet-Ázsia 

Visszatérhet Suga Yoshihide? 

Jio F. Kamata, The Diplomat, 2023. február 1. 

Amikor Suga hivatalba lépett 2020 szeptemberében, miután Abe Shinzo lemondott 

miniszterelnöki tisztségéről, a közvélemény először támogatta Sugát, de a járványhelyzet 

kezelése és az olimpiarendezés népszerűtlenné tették őt. Végül Sugát menesztették a Liberális 

Demokrata Párt elnökjelölti pozíciójából 2021 őszén, és Kishida Fumio lépett a helyére néhány 

héttel az általános választások előtt. Suga többször is kijelentette nem áll szándékában még 

egyszer megpályázni a miniszterelnöki posztot, azonban a Kishida kormányzat ellen egyre 

hevesebbek és egyre gyakoribbak a bírálatok. Utólag visszatekintve, Suga mandátuma alatt a 

fertőzések számának ugrásszerű növekedése eltörpül a jelenlegi miniszterelnök idején 

tapasztalt esetszámokhoz képest. Így egyes megfigyelők úgy gondolják mégiscsak Suga lehet 

a megoldás. 

Forrás: Will Suga Yoshihide Make a Comeback? 

Bővül a kínai szolgáltatási szektor 

Ouyang Shijia, China Daily, 2023. február 3. 

Januárban öt hónap után először bővült a kínai szolgáltatási ágazat, mivel mind a kereslet, 

mind a kínálat élénkült az optimalizált járványkezelési intézkedések bevezetésével. Kína PMI 

indexe januárban 52,9 pontra emelkedett a decemberi 48 után, ami meghaladja a 50 pontos 

határt, ami felett már növekedésről lehet beszélni. „A szolgáltatási tevékenység fellendülést 

tapasztalt, ahogy a kínálat és a kereslet egyaránt bővült” - mondta Wang Zhe, a Caixin Insight 

Group vezető közgazdásza. Figyelemre méltó, hogy a hónap során megerősödött az üzleti 

bizalom, mivel az optimalizált járványkezelési intézkedések széles körben növelik az aktivitást, 

és az üzleti optimizmus szintje 2011 februárja óta a legmagasabb szintre emelkedett. A 

jelentés szerint az összetett PMI, amely magába foglalja a gyártási és szolgáltatási 

tevékenységet is, 51,1-re javult a decemberi 48,3-ról. 

Forrás: China services activity expands thanks to optimized COVID measures 

  

https://thediplomat.com/2023/02/will-suga-yoshihide-make-a-comeback/
https://www.chinadaily.com.cn/a/202302/03/WS63dca5b8a31057c47ebacc79.html


 
 

 
 

6 

A Kína–Laosz közötti vasútvonalon több mint 10 millió ember utazott 

Xinhua, 2023. február 1. 

2021 decemberi indulása óta a Kína–Laosz között húzódó vasútvonalon 20 000 járat 

közlekedett mintegy 10,3 millió utast szállítva. A vasútvonal 8,7 millió utast számlált a kínai 

szakaszon, a napi utasok száma elérte a 65 ezret. Eközben a laoszi szakaszon 1,6 millió utast 

regisztráltak, ahol a napi utasok száma elérte a 8800-at, közölte a China Railway Kunming 

Group Co., Ltd. Idén várhatóan újabb járatokat indítanak majd, hogy növeljék a személy- és 

teherszállítás volumenét. A Kína–Laosz vasútvonal a délnyugat-kínai Yunnan tartományban 

lévő Kunmingot köti össze a laoszi fővárossal, Vientiane-nal. Az 1035 kilométer hosszúságú, az 

Övezet és Út Kezdeményezés keretében megvalósuló vasútvonal 2021. december 3-án kezdte 

meg működését. 

Forrás: China-Laos Railway transports over 10 mln passengers 

Yoon Suk Yeol elnök Washingtonba készül? 

The Korea Herald, 2023. február 3. 

Dél-Korea és az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat Yoon Suk Yeol elnök lehetséges 

washingtoni látogatásáról az év első felében. Ha ez megvalósulna, akkor 12 év után most 

kerülne ismét sor arra, hogy dél-koreai elnök az Egyesült Államokba látogat. Lee Myung-bak 

dél-koreai elnök volt az utolsó, aki 2011-ben hivatalos látogatást tett Washingtonban. Yoon 

látogatása egybeesne a két ország szövetségének 70. évfordulójával, ami kiváló apropó a 

kétoldalú biztonsági és gazdasági kapcsolatok szorosabbá tételére. 

Forrás: China-Laos Railway transports over 10 mln passengers 

Folyamatosan bővül a fogyasztói szektor Kínában 

Fan Feifei, China Daily, 2023. február 1. 

Az online vásárlás új lendületet adott a kínai fogyasztásnak, amely alapvető szerepet játszik az 

ország gazdasági fejlődésében, és a gazdasági növekedés egyik hajtóereje. Elemzők szerint 

2023-ban a fogyasztás növekedése lesz az ország gazdasági fellendülésének fő hajtóereje. Wu 

Chaoming, a Chasing International Economic Institute igazgatóhelyettese elmondta, hogy a 

járványkezelés folyamatos optimalizálása idén jelentősen erősíteni fogja a fogyasztás 

növekedését, és serkenti a lakosok utazási és költési hajlandóságát. Wu becslése szerint a kínai 

lakosok egy főre jutó fogyasztási kiadásai idén 2022-hez képest 8-12% között nőhetnek, míg a 

fogyasztási cikkek kiskereskedelmi értékesítése, amely létfontosságú fogyasztási mutató, 7- 

11% k nőhet. 

Forrás: China-Laos Railway transports over 10 mln passengers 

  

https://english.news.cn/20230201/ae2c06d8ce0442758b51776ecd68aeb7/c.html
https://english.news.cn/20230201/ae2c06d8ce0442758b51776ecd68aeb7/c.html
https://english.news.cn/20230201/ae2c06d8ce0442758b51776ecd68aeb7/c.html
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Kína új fejlődési mintája 

Xinhua, 2023. február 2. 

A kínai vezetés elköteleződött egy a belső kereslet bővülésének összehangolására és a kínálati 

oldali strukturális reform elmélyítésére fókuszáló új fejlesztési minta kialakítása mellett. A 

keresleti oldalon a kínai vezetés sürgette a teljes belföldi keresleti rendszer átalakítását, a 

bevételekkel támogatott fogyasztási kereslet, a méltányos megtérülésű beruházási kereslet, 

valamint a tőke- és adósságkorlátokkal járó pénzügyi kereslet bővítésére tett erőfeszítéseket. 

Az új fejlődési minta arra is törekszik, hogy kezelje a kínálati oldal fennakadásait és 

sebezhetőségeit, illetve előmozdítsa az ipari lánc- és az ellátási lánc-versenyképességet és 

biztonságot. Úgy vélik Kína csak egy új fejlődési minta kialakításának felgyorsításával tudja 

megszilárdítani gazdasága alapjait, és fokozni fejlődésének biztonságát és stabilitását. 

Forrás: What's new for China's new development pattern and why is it crucial? 

 

 

  

https://english.news.cn/20230202/3789b1e63e0b4b738a43b7822bba2a06/c.html
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Dél-Ázsia 

A Modi-kormány növeli a munkahelyteremtésre szánt kiadásokat a választások 

előtt Indiában 

Krutikha Pathi, The Diplomat, 2023. február 01. 

Narendra Modi indiai miniszterelnök kormánya szerdán 550 milliárd USD éves költségvetést 

terjesztett a parlament elé, amely a jövő évi parlamenti választások előtt a gazdasági 

növekedés ösztönzése és a munkahelyteremtés érdekében a beruházások 33%-os növelését 

irányozza elő. Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter azt mondta, hogy a világjárvány után a 

magánberuházások emelkedtek, és a kormánynak a növekedés ösztönzésére kell 

összpontosítania. India gazdasága az előrejelzések szerint 7 %-kal fog növekedni a márciusban 

záruló pénzügyi évben. A kormány jövőre 6-6,5 %-os növekedést prognosztizál. Amellett, hogy 

a költségvetés 122 milliárd USD-ra emelte az iskolák, repülőterek, helikopter-leszállópályák és 

más infrastruktúrák építésére fordított kiadásokat, egy évvel meghosszabbította a rászoruló 

háztartások ingyenes gabonaellátását célzó 24 milliárd USD-s programot. A kormány emellett 

66 százalékkal növeli a városi szegények megfizethető lakhatásának biztosítására fordított 

kiadásokat – közölte Sitharaman –, és 4,3 milliárd dolláros beruházással kiemelten kezeli a 

„zöld növekedést”, hogy India 2070-re szén-dioxid-semlegessé válhasson. 

Forrás: Modi Government Raises Spending on Job Creation Ahead of Election 

Indiában 115 unikornis van, amelyek kumulatív értéke meghaladja a 350 

milliárd dollárt 

Sohini Mitter, Business Today, 2023. február 02. 

India 2022-ben a világ harmadik legnagyobb start-up gazdasága lett, ezzel átlépte a 100 

unikornis meglétének határát. Az ország most az USA (661 unikornis) és Kína (312 unikornis) 

mögött áll. Az indiai startupoknak sikerült 25 milliárd dollárnyi tőkét bevonniuk, ami 2,2-

szerese a 2020-ban felvett pénznek – derül ki az Orios Venture Partners által készített „The 

India Unicorns and Exits Tech Report 2022" című jelentésből. Az év során 24 indiai startup vált 

unikornissá. A világ minden 13. unikornisa Indiában született. A SaaS-szektor a fintech-et 

megelőzve 2022-ben a legnagyobb unikornis-generátor lett, amelyet a logisztika követett. A 

Walmart tulajdonában lévő Flipkart 37,6 milliárd dollárral továbbra is India legértékesebb 

unikornisa. Földrajzi értelemben Bengaluru helyzete kiemelkedő, nem véletlenül a világ 7. 

legnagyobb unikornis központja, a város 43 ilyen vállalatnak ad otthont. 

Forrás: India has 115 unicorns with a cumulative valuation of over $350 billion 

 

  

https://thediplomat.com/2023/02/modi-government-raises-spending-on-job-creation-ahead-of-election/
https://thediplomat.com/2023/02/modi-government-raises-spending-on-job-creation-ahead-of-election/
https://www.businesstoday.in/entrepreneurship/news/story/india-has-115-unicorns-with-a-cumulative-valuation-of-over-350-billion-368670-2023-02-02
https://www.businesstoday.in/entrepreneurship/news/story/india-has-115-unicorns-with-a-cumulative-valuation-of-over-350-billion-368670-2023-02-02
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Az illetékes minisztérium szerint az indiai vasút 73%-kal növelte bevételeit az 

utasforgalmi ágazatban 

Snehashish Roy, Hindustan Times, 2023. február 02. 

Az indiai vasút 2022 áprilisától 2023 januárjáig 73%-kal növelte az utasforgalmi szegmensből 

származó összes bevételét. Ebben az időszakban mintegy 547,33 millió rúpiát 

(235 351 900 000 HUF) keresett, ami jelentős ugrás a tavalyi év azonos időszakában elért 

316,34 millió rúpiához képest. A szövetségi vasútügyi minisztérium adatai szerint ebben az 

időszakban mintegy 6 590 millió utas foglalt jegyet a helyjeggyel igénybe vehető szakaszra, 

ami 7%-os növekedést jelent. Ugyanebben a kategóriában összesen 48%-os 

bevételnövekedést regisztráltak, 42,945 millió rúpiával (184 663 500 Ft). Hasonlóképpen, az 

utasok számának mintegy 128%-os növekedését regisztrálták a nem helyjegyes szakaszon is. 

A tavalyi 19 785 jegyhez képest összesen 45 180 millió jegyet értékesítettek. 

Forrás:  Railways made 73% increase in earning from passenger section: Ministry 

A Dhakai Nemzetközi Vásár 3,5 millió látogatót vonzott, a forgalom elérte a 

3,32 milliárd forintot 

bdnews24.com, 2023. január 31. 

Mintegy 3,5 millió ember látogatott el Bangladesben az egy hónapig tartó dhakai nemzetközi 

vásárra, amely mintegy 1 milliárd taka (3,32 milliárd HUF) értékű bevételt hozott. A vásárt 

szervező Exportfejlesztési Hivatal (EPB) kedden tette közzé az eredményeket. „Az emberek 

érdeklődése a vásár iránt idén jelentősen megnőtt. A részvétel közel 37 %-kal nőtt a tavalyi 

évhez képest” – nyilatkozta Tipu Munshi kereskedelmi miniszter, hangsúlyozva a vásárok 

jelentőségét az exportban. Az újév napján kezdődött 27. vásáron az EPB szerint mintegy 3 

milliárd taka (9 960 000 000 HUF) értékben érkeztek exportmegrendelések. A vásáron jól 

teljesítő standokat díjazták, így az első díjat 10 pavilon és stand kapta, a második díjat 13, a 

harmadikat pedig 11 pavilon és stand. A legjobb női vállalkozó kategóriában négy, a legjobb 

elektronikai gyártás kategóriában három, a legjobb bútorgyártó és exportőr kategóriában 

négy, az innovatív termékgyártás kategóriában pedig két céget részesítettek díjban. 

Forrás: Dhaka International Trade Fair pulls 3.5 million visitors, turnover Tk 1 billion 

 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/railways-made-73-increase-in-earning-from-passenger-section-ministry-101675330815731.html
https://bdnews24.com/business/xcuvs7a5vu
https://bdnews24.com/business/xcuvs7a5vu
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Délkelet-Ázsia 

Új vízgazdálkodási hivatal jön létre a Fülöp-szigeteken 

Anne Peralta-Malonzo, SunStar, 2023. február 1. 

Ferdinand Marcos elnök jóváhagyta a Vízerőforrás-gazdálkodási Hivatal létrehozását, 

amelynek feladata, hogy összehangolt kormányzati erőfeszítések révén kezelje az ország 

vízkészleteit, reagáljon a felmerülő környezeti kihívásokra, biztosítsa egy integrált 

vízgazdálkodási terv kidolgozását és végrehajtását, valamint integrálja a különböző 

kormányzati ügynökségek releváns terveit. A Hivatal ideiglenes szervként a Környezetvédelmi 

és Természeti Erőforrások Minisztériuma alá szerveződve fog működni egy önálló Vízügyi 

Minisztérium létrehozásáig. A Vízügyi Minisztérium felállítását célzó törvényjavaslatokat már 

a kongresszus mindkét kamarájában benyújtották.    

Forrás: Marcos approves creation of Water Resource Management Office 

Kambodzsa nem támogatja katonailag Ukrajnát 

AKP–C.Nika, Khmer Times, 2023. január 26. 

A kambodzsai Külügyminisztérium közleményben utasította kategorikusan vissza a 

Kambodzsai Királyságnak az „Ukrajnát katonailag támogató” kategóriába való besorolását az 

orosz Telegram csatorna egyik publikációjában. A közlemény hangsúlyozza, hogy döntés a 

Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökséggel kooperációban történő az ukrán 

aknamentesítők számára nyújtott kambodzsai technikai képzésről tisztán humanitárius alapon 

született, amely motivációt a Királyságnak az ENSZ égisze alatt Afrikában és a Közel-Keleten 

végzett számos békefenntartó missziója is bizonyítja. 

Forrás: Cambodia rejects classification under “Military supportive of Ukraine” category 

Vietnám a földterületek és az épületek külön adóztatását fontolgatja 

Quynh Trang, VnExpress, 2023. február 1. 

A vietnámi kormány a föld és az épületek külön megadóztatását fontolgatja. Bár az urbanizáció 

jelentős hozzáadott értéket biztosít a földterületeknek a délkelet-ázsiai országban jelenleg 

nincs az épületekre külön kivetett adó. Azonban a mezőgazdasági és a nem mezőgazdasági 

földterületek után beszedett adó a teljes adóbevétel csupán 0,24%-át, vagy a GDP 0,03%-át 

teszi ki, ami a kormány szerint túl alacsony. A közepes jövedelmű országokban ugyanis az 

ingatlanadó a GDP 1%-át teszi ki, míg az alacsony jövedelműekben ez az arány 0,5%. A 

kormány a földadó emeléséről és az új épületadó bevezetéséről szóló törvénytervezetét jövő 

év októberében terjesztik a nemzetgyűlés elé. 

Forrás: Vietnam considering taxing land and buildings separately 

 

https://www.sunstar.com.ph/article/1952336/manila/local-news/marcos-approves-creation-of-water-resource-management-office
https://www.khmertimeskh.com/501225567/cambodia-rejects-classification-under-military-supportive-of-ukraine-category/
https://e.vnexpress.net/news/business/property/vietnam-considering-taxing-land-and-buildings-separately-4565519.html
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Az új szabadkereskedelmi megállapodások stabilizálják Malajzia 

külkereskedelmének bővülését 2023 után is 

Business Today Editorial, Business Today, 2023. február 2. 

A világgazdasági növekedés lassulása, az inflációs nyomás, a monetáris politikák szigorodása, 

valamint az európai és ázsiai geopolitikai kockázatok ellenére a MIDF Research arra számít, 

hogy Malajzia külkereskedelmi tevékenysége 2023-ban és utána is folyamatosan bővülni fog 

az új kereskedelmi megállapodások kedvező hatásainak köszönhetően. A pandémiát követő 

korszakban Malajzia ratifikálta a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség (RCEP) és az Átfogó 

és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség (CTPPP) megállapodásokat, amelyek 2022. 

március 18-án, illetve 2022. november 29-én léptek hatályba. Ezen szabadkereskedelmi 

megállapodások birtokában az ország exportjának és importjának éves növekedési üteme 

2023-ban a +9,2 %-t, illetve +10,9 %-t; 2024-ben a +12,1 %-t, illetve +9,5%-t érheti el.  

Forrás: New FTAs Steadies’ Expansion Of Malaysia’s External Trade Beyond 2023 

A Maybank pénzügyi műveltségi programja 2022-ben több mint 37 000 diákot 

ér el 

TheStar, TheStar, 2023. február 2. 

A Malayan Banking Bhd (Maybank) pénzügyi ismeretterjesztő programja, a Cashville Kidz 

2022-ben országszerte 113 iskolában több mint 37 020 diákot és 945 pedagógust ért el, és 

idén is folytatódik immár társtanterv státuszban. „A program az ASEAN városi és vidéki 

földrajzi területein élő alulbankolt társadalmi szegmenseket és a közösségeket támogatja, és 

továbbra is a pénzügyi inkluzivitás előmozdítását fogja szolgálni összhangban a pénzügyi 

szolgáltatások humanizálásának mélyebb céljával” – fogalmazott a Maybank elnöke. A 

programot olyan partnerek támogatják, mint a Kambodzsai Nemzeti Bank, a Kambodzsai 

Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium és a Fülöp-szigeteki Központi Bank. A program régiós 

szinten több mint 300 000 diákra gyakorolt pozitív hatást 1150 iskolában, és a keretében 4438 

tanárt képeztek ki az ASEAN-országokban. 

Forrás: Maybank’s financial literacy programme reaches out to over 37,000 students in 2022 

  

https://www.businesstoday.com.my/2023/02/02/new-ftas-steadies-expansion-of-malaysias-external-trade-beyond-2023/
https://www.thestar.com.my/business/business-news/2023/02/02/maybanks-financial-literacy-programme-reaches-out-to-over-37000-students-in-2022
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Áprilisra készülhet el a Fülöp-szigetek tenger alatti kábelhálózata 

Justine Irish D. Tabile, Business World, 2023. február 2. 

A GLOBE Telecom, Inc. és partnerei a japán székhelyű NTT World Engineering Marine Corp. 

céget bízták meg azzal, hogy áprilisra leszállítsa és lefektesse a kábeleket a 150 millió USD 

költségvetésű, 2500 kilométer teljes kábeltávolságú Fülöp-szigeteki belföldi tenger alatti 

kábelhálózat (PDSCN) kilenc még hiányzó szegmensében. „A PDSCN utolsó fázisának 

elindításával izgatottan várjuk, hogy egy jelentős lépést tegyünk a digitalizáción keresztül 

történő nemzetépítésre irányuló célunk felé” - mondta Ernest L. Cu, a Globe elnök-

vezérigazgatója. „Ez egy döntő lépés a digitális szakadék áthidalása és az igazságos és 

megbízható összeköttetés biztosítása felé, ami elengedhetetlen országunk gazdasági és 

társadalmi fejlődéséhez” - tette hozzá. 

Forrás: Globe, Japan firm to complete subsea cable laying by April 

Idén 30 millió külföldi turistát várnak Thaiföldre  

Tara Abhasakun, The Thaiger, 2023. február 1. 

A Thaiföldi Turisztikai Tanács előrejelzése szerint 2023-ban több mint 30 millió külföldi turista 

fog Thaiföldre utazni, ami 3 ezermilliárd baht (90 milliárd USD) többletjövedelmet jelenthet a 

thai gazdaságnak. Az országba érkező külföldi turisták száma a járványhelyzet előtt, 2019-ben 

40 millió fő volt. A Tanács elnöke, Chamnan Srisawat szerint az idei turisztikai kereslet a tavalyi 

kétszerese lehet, ám kihívást jelent a magánszektor megerősítése, amelynek továbbra is 

szüksége van támogató finanszírozásra, munkaerőre, tudásra és innovációra. 

Forrás: Tourism council predicts 30 million foreign tourists in Thailand this year 

Az arany a legjobb befektetési eszköz a járványhelyzet kezdete óta 

Quynh Trang, VnExpress, 2023. január 31. 

2020 eleje óta az arany vált a legjövedelmezőbb befektetési eszközzé Vietnámban, megelőzve 

a bankbetéteket, az amerikai dollárt és a részvényeket. A globális geopolitikai feszültségek és 

a lefelé mutató gazdasági tendenciák több mint 50%-kal emelték az arany árát a COVID-19 

világjárvány kezdete óta. Egy tael arany ára tavaly év végére elérte a 68 millió VND-t (2900 

USD). A kínálathiány szintén felhajtotta az aranytermékek értékét, ami néha a globális 

tendenciáktól eltérő irányba terelte a vietnámi áringadozásokat. Az arany iránti kereslet idén 

várhatóan tovább fog nőni, mivel a közgazdászok globális recesszióra számítanak. 

Forrás: Gold top investment asset since Covid-19 

 

  

https://www.bworldonline.com/corporate/2023/02/02/502560/globe-japan-firm-to-complete-subsea-cable-laying-by-april/
https://thethaiger.com/hot-news/tourism/tourism-council-predicts-30-million-foreign-tourists-in-thailand-this-year
https://e.vnexpress.net/news/business/data-speaks/gold-top-investment-asset-since-covid-19-4565237.html
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Közel-Kelet 

Líbia 8 milliárd dolláros megállapodást írt alá az olasz Eni-vel gázmezők 

fejlesztéséről 

 .Al Arabiya, 2023. január 28 ,العربية

A líbiai Nemzeti Olajtársaság (NOC) 8 milliárd USD értékű megállapodást írt alá az olasz Eni 

energiavállalattal a 6 billió köbmétert megközelítő tartalékokkal és napi 750-800 millió 

köbméteres termelési kapacitással rendelkező gázmezők fejlesztéséről a következő 25 évre 

vonatkozóan. Az intézmény vezetője rámutatott, hogy ilyen jellegű beruházás több mint 

negyed évszázada nem történt a líbiai olajszektorban. A NOC szerint a megállapodás aláírása 

egyértelműen jelzi, hogy Líbia olajágazata kockázatmentes, és jó úton halad afelé, hogy az 

ország visszakerüljön a világ olaj- és gáztermelő országainak sorába. 

Forrás: ي اإليطالية بـ 8 مليارات دوالر لتطوير حقول غاز
 ليبيا توقع اتفاقية مع إين 

Svédország: Keresztény–zsidó szolidaritás a muszlimokkal a Korán-égetés 

miatt 

 .Anadolu Agency, 2023. január 28 ,وكالة االناضول

Svédországban különböző vallási csoportok tagjai támogatásukról biztosították a 

muzulmánokat, miután egy szélsőjobboldali politikus, Rasmus Paludan elégette a Korán egy 

példányát Svédországban és Dániában. Kaj Engelhart, a svéd vallásközi párbeszéd katolikus 

bizottságának koordinátora hangsúlyozta, hogy a katolikus közösség teljes mértékben ellenzi 

az ilyen cselekedeteket: „Az eset végignézése nagyon rossz hatással volt rám. 

Meggyőződésünk szerint nem szabad más vallásokhoz tartozó embereket megbántani.” A 

Svéd Iszlám Unió vezetője, Tahir Akan azt mondta, hogy a társadalomnak meg kell erősítenie 

a muszlimokkal szembeni előítéletek elleni küzdelmét. Utalt arra, hogy az ENSZ Emberi Jogi 

Tanácsa tavaly felszólította Svédországot, hogy fokozza erőfeszítéseit a rendszerszintű 

rasszizmus elleni küzdelem érdekében. Akan hozzátette: „A muzulmán közösség szenved 

leginkább ettől az általános tendenciától. Különösen a foglalkoztatás és más mindennapi 

ügyek terén a muszlimok sajnálatos módon szenvednek a rasszizmustól… Sajnos, azt látjuk, 

hogy politikusaink messze nem ismerik fel a problémát. Amit tehetünk az a fiataljaink oktatása 

és képzése, hogy változást hozzanak az egész emberiség számára.” 

Forrás: السويد.. تضامن مسيحي يهودي مع  المسلمي   عقب إحراق القرآن الكريم 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2023/01/28/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%808-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/2800410
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Törökország célja, hogy növelje exportját a vezető piacokra 

Hürriyet Daily News, 2023. január 28. 

Törökország teljes exportja 226,5 milliárd USD volt 2022-ben. Ebből az összegből Németország 

18,9 milliárd, Az Egyesült Államok 14,3 milliárd, az Egyesült Királyság pedig 12,2 milliárd USD-

ral vette ki a részét. Az exportőrök, akik a piac diverzifikációs lépéseként gyarapították 

üzletüket az amerikai cégekkel, elkezdték termékeik csomagolását is az amerikai fogyasztók 

ízlése szerint alakítani. Emellett az Egyesült Államok is igyekszik fokozni a Törökországgal való 

kereskedelmi kapcsolatokat, aminek az a legfőbb oka, hogy ne ismétlődjön meg a világjárvány 

idején tapasztalt ellátási válság. Az amerikai vásárlók emellett távol kívánják tartani magukat 

a kínai–tajvani feszültség esetleges következményeitől is. Szakértők úgy látják, hogy a török 

gyártóknak a proaktív marketingre kell támaszkodniuk és mobilizálniuk kell a vásárlókat szerte 

a világon. 

Forrás: Türkiye aims for increase in exports to top markets 

Törökország csökkenti a földgáz árát az ipari felhasználók számára 

 .Al Khaleej, 2023. január 27 ,الخليج

Törökország állami energiavállalata, a BOTAS közölte, hogy februárban 13,3-17,2%-kal 

csökkenti a földgáz árát a nagy ipari felhasználók számára. A villamosenergia előállítására 

használt földgáz ára is 16,7%-kal mérséklődök, közölte. 

Forrás:    تركيا تخفض سعر الغاز الطبيعي للمستخدمي   الصناعيي 

Az iraki miniszterelnök hangsúlyozta a Marokkóval való együttműködés 

fontosságát a terrorizmus elleni küzdelemben, és egy gazdasági fórum 

létrehozását kéri 

 .Sotaliraq, 2023. január 29 ,صوت العراق

Mohammed Sía asz-Szúdáni iraki miniszterelnök hangsúlyozta a Marokkóval való kapcsolatok 

megerősítésének és a tapasztalatcserének fontosságát a szélsőségesség és a terrorizmus 

felszámolása érdekében, valamint szorgalmazta egy a két ország közötti gazdasági fórum 

létrehozását. Az iraki miniszterelnök elismerően nyilatkozott a marokkói iraki nagykövetség 

újranyitásáról, kiemelve a bilaterális kapcsolatok megszilárdításának és a Marokkóval való 

együttműködésnek a fontosságát a szélsőséges csoportok elleni küzdelemben. 

Forrás: ي مكافحة اإلرهاب ويدعو لمنتدى اقتصادي
ورة التعاون مع المغرب ف  ي يؤكد ض 

 السودان 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkiye-aims-for-increase-in-exports-to-top-markets-180449
https://www.alkhaleej.ae/2023-01-27/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.sotaliraq.com/2023/01/29/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/
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Omán GDP-je eléri a 32 milliárd ománi riált 

Times of Oman, 2023. január 29. 

Omán bruttó hazai termékének (GDP) rátája folyó áron 30,4%-kal nőtt, és 2022 

szeptemberének végéig elérte a 32 milliárd ománi riált 2021 azonos időszakához képest. Ez a 

Nemzeti Statisztikai és Információs Központ (NCSI) által kiadott jelentésből derül ki, amely az 

emelkedést az olajtevékenység 2022. szeptember végéig tartó magas, 2021 azonos 

időszakához képest 72,5%-os növekedésének tulajdonítja. Az építőipari tevékenység 

növekedési üteme viszont folyó áron 2022 szeptember végéig 2,2%-kal mérséklődött 2021 

azonos időszakához képest. 

Forrás: Oman’s GDP reaches OMR 32 Billion 

Az Emírségek (EAE) gazdasági növekedése mérséklődik a következő években 

Al Khaleej, 2023. január 30. 

Az EAE tavalyi növekedési teljesítményét elsősorban az olajszektor produkálta, ugyanis 2022 

első kilenc hónapjában 14,3%-os volt a GDP-növekedés. Az erős növekedéshez azonban a nem 

olajágazatok is nagyban hozzájárultak, mint például az ingatlanszektor, a turizmus, a 

kereskedelem és a légi közlekedés. A nem olajgazdaság becslések szerint tavaly 5,6%-kal nőtt. 

„Arra számítunk, hogy az Egyesült Arab Emírségekben a növekedés mérsékeltebb ütemben 

zajlik a következő néhány évben, mint 2022-ben. Idén 3,9%-os, 2024-re pedig 4,3%-os reál-

GDP-növekedést prognosztizálunk, szemben a tavaly becsült 7,6%-kal.”  – mondta Daniel 

Richards, az Emirates NBD Research Mena közgazdásza. Jason Turvey, a Capital Economics 

vezető közgazdásza elmondta, hogy az Opec+ várhatóan ezen a héten beleegyezik a meglévő 

olajkitermelési kvóták fenntartásába, ami azt jelenti, hogy az év elején az olajszektor ad 

lendületet az Öböl-menti Együttműködési Tanács gazdaságai bővülésének. 

Forrás: UAE economic growth to moderate in the next few years 

Az Öböl-menti miniszterek a Kínával való szabadkereskedelmi 

megállapodásról tárgyaltak 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2023. január 30 ,الشر

A Pénzügyi és Gazdasági Együttműködési Bizottság és az Öböl-menti Együttműködési Tanács 

Kereskedelmi Együttműködési Bizottság tagjai megvitatták az ÖET és Kína közötti 

szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalásainak technikai állásáról szóló zárójelentést. Az 

ülés során a miniszterek áttekintettek számos, az ÖET-államok közötti pénzügyi és gazdasági 

kooperáció fokozásával kapcsolatos kérdést. Ami az Öböl-menti Együttműködési Tanács és 

Kína közötti szabadkereskedelmi megállapodásról folytatott tárgyalások technikai helyzetéről 

szóló zárójelentést illeti, megvitatták a véleménykülönbségeket, előkészítve a végleges 

jelentés benyújtását a Miniszteri Tanácsnak a tárgyalócsoport hatásköreiről és 

munkamechanizmusairól. 

Forrás:    وزراء خليجيون يبحثون اتفاقية التجارة الحرة مع الصي 

https://timesofoman.com/article/126133-omans-gdp-reaches-omr-32-billion
https://www.khaleejtimes.com/uae/uae-economic-growth-to-moderate-in-the-next-few-years
https://aawsat.com/home/article/4126656/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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Török szénhidrogén-fúrások a Fekete-tengeren 

 .Anadolu Agency, 2023. január 30 ,وكالة االناضول

A török olajtársaság (TPAO) hétfőn jelentette be, hogy a „Fatih” hajó gázfeltárási 

munkálatokat kezdett a fekete-tengeri Sakarya mezőn. A vállalat Twitter-fiókján azt írta: 

„Teljes sebességgel folytatjuk az energia [kiaknázásáért] végzett munkánkat Törökországban.” 

2020. október 17-én Recep Tayyip Erdoğan török elnök jelentette be, hogy további 85 milliárd 

köbméter földgázt fedeztek fel a Sakarya mezőn, így az ott felfedezett összes gázkészlet 405 

milliárd köbméterre emelkedett. 

Forrás: ي بئر جديد بالبحر األسود
 تركيا.. سفينة "فاتح" تبدأ التنقيب ف 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A6%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF/2801170
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió fizetési rendszereinek szorosabb interakcióit 

sürgette az orosz miniszterelnök  

Ria.ru, 2023. február 3. 

Mihail Misustyin orosz miniszterelnök úgy véli, hogy mind az állampolgárok mind a 

vállalkozások érdekében az EGU-országoknak fejleszteniük kell a fizetési rendszerek kölcsönös 

működését. Hozzátette, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió digitális közlekedési folyosói 

ökoszisztémájának elő kell segítenie az áruk szabad mozgását, az adminisztrációnak pedig 

elektronikussá kell válnia, közölte Misusztyin az EGU kazahsztáni kormányközi fórumán. 

Hangsúlyozta, hogy az ilyen szolgáltatások elérhetősége és kényelme az EGU-ba való 

integráció előnyeit hivatottak bemutatni. 

Forrás: Мишустин призвал развивать взаимодействие платежных систем в ЕАЭС 

Jelentős gazdasági növekedéshez vezethet a török–örmény határnyitás 

newsarmenia.am, 2023. február 3. 

A határok megnyitása Törökországgal nagy gazdasági növekedéshez vezet, mivel a török piac 

és a kommunikáció feloldása bőséges lehetőséget biztosít az áruk szállítására a törökországi 

és a közel-keleti piacokra. Nyilatkozta Vahan Kerobyan örmény gazdasági miniszter. A 

miniszter hangsúlyozta: ha a geopolitikai körülmények Örményországnak kedveznek, akkor az 

ország minden gazdasági egysége pozitív hatást fog érezni. A két ország közötti viszony 

rendezésére irányuló törekvések már 2022 folyamán kezdetüket vették. Ennek 

eredményeképpen januárban elgördültek az akadályok Törökország és Örményország közötti 

közvetlen légi áruforgalom elől. 

Forrás: Глава Минэкономики Армении: открытие границ с Турцией приведет к высокому 

экономическому росту, но есть и риски 

  

https://ria.ru/20230203/mishustin-1849427463.html?in=t
https://newsarmenia.am/news/economy/glava-minekonomiki-armenii-otkrytie-granits-s-turtsiey-privedet-k-vysokomu-ekonomicheskomu-rostu-no-/
https://newsarmenia.am/news/economy/glava-minekonomiki-armenii-otkrytie-granits-s-turtsiey-privedet-k-vysokomu-ekonomicheskomu-rostu-no-/
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Azerbajdzsánban tárgyal Szijjártó Péter miniszter úr 

Lyaman Zeynalova, Trend.az 2023. február 3. 

Bakuban ülésezik a déli földgázfolyosó megépítésével és a Kaszpi villamosvezeték 

létrehozásával foglalkozó miniszteri tanácsok, felszólalásában Szijjártó Péter miniszter úr 

hangsúlyozta, hogy „Azerbajdzsán egyre fontosabbá válik Európa számára az akut 

energiaválság hátterében. A dél-kaukázusi földgáztermelés növelése a legkedvezőbb 

diverzifikációs lehetőség rövid és középtávon. Az azerbajdzsáni földgáztermelés növelése 

fontos szerepet játszhat Magyarország és Közép-Európa energiabiztonságában, ehhez 

azonban szükség van a térség infrastruktúrájának fejlesztésére, amihez uniós támogatásra van 

szükség.” A Déli Gázfolyosó 2020. december 31-én kezdte meg az azerbajdzsáni gáz szállítását 

Európába Grúzián és Törökországon keresztül. Ennek a nagyszabású projektnek az a célja, 

hogy diverzifikálja az energiaellátás útvonalait és forrásait, hozzájárulva ezzel Európa 

energiabiztonságának erősítéséhez. 

Forrás: Азербайджанский газ сыграет важную роль для энергобезопасности 

Центральной Европы - Петер Сиярто 

Gazdasági–kereskedelmi bizottsági ülés szervezéséről állapodott meg Srí Lanka 

és Belarusz 

belta.by 2023. január 18. 

Fehéroroszország és Srí Lanka idén ülést tart a kereskedelmi és gazdasági együttműködési 

vegyes bizottságban, állapodtak meg a felek nagyköveti szinten. A vegyes bizottság idei 

harmadik ülését Colombóban tartják a mindkét ország üzleti szférája képviselőinek 

bevonásával. „A Srí Lanka-i fél érdeklődését fejezte ki a stabil kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok fenntartása és fejlesztése iránt Fehéroroszországgal, mivel utóbbiak a sziget 

számára jelentős fejlődési lehetőséget jelentenek, különösen a mezőgazdasági szektorban, a 

vegyipari komplexumban, a gyógyszeriparban és a közös projektekben" – közölte a fehérorosz 

nagykövetség. A diplomaták megvitatták a kétoldalú együttműködés számos kérdését, 

beleértve a Srí Lanka-i állampolgárok részvételét a fehéroroszországi oktatási programokban, 

a kölcsönös termék- és szolgáltatásellátás diverzifikálását, valamint a nemzetközi 

szervezetekben való kölcsönös együttműködés és támogatás kérdéseit. 

Forrás: Беларусь и Шри-Ланка договорились провести заседание комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству 

  

https://www.trend.az/business/energy/3705209.html
https://www.trend.az/business/energy/3705209.html
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-shri-lanka-dogovorilis-provesti-zasedanie-komissii-po-torgovo-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-548407-2023/
https://www.belta.by/economics/view/belarus-i-shri-lanka-dogovorilis-provesti-zasedanie-komissii-po-torgovo-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu-548407-2023/
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Nőtt az Azerbajdzsán és Kirgizisztán közötti kereskedelmi forgalom 

Day.Az, 2023. január 30. 

Az Azerbajdzsán és Kirgizisztán közötti kereskedelmi forgalom 2022. január és december 

között 10,81 millió dollárt tett ki, ami a FÁK-országokkal folytatott teljes azeri külkereskedelem 

közel 0,18%-a, tudatta az azeri Állami Vámbizottság. A bizottság adatai szerint az Azerbajdzsán 

és Kirgizisztán közötti kereskedelmi forgalom 2022. január–december között 19,87%-kal nőtt 

2021 azonos időszakához képest, az Azerbajdzsánból származó kirgiz import ugyanebben az 

időszakban pedig 4,7 millió USD-t tett ki. Az azeri Állami Vámbizottság adataiból az is kiderült, 

hogy az Azerbajdzsánba irányuló kirgiz export 2022. január–decemberben 6,073 millió USD-t 

tett ki, ami 102,78%-kal több, mint 2021 azonos időszakában volt. 

Forrás: Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном вырос 

Asztana 2023-ban 24,4 milliárd dollárnyi külföldi befektetéssel számol 

Anargul Khamitova, Kazinform, 2023. január 30. 

2023-ban a kazah kormány mintegy 24,4 milliárd USD külföldi tőke Kazahsztánba történő 

érkezésével számol, mondta Alikhan Szmailov kazah miniszterelnök a Kazah Befektetési 

Központ soros ülésén. Annak érdeklében, hogy minél több külföldi befektetés érkezzen 

Kazahsztánba a külügyminisztériumnak és a Kazakh Invest állami cégnek közös munkát kell 

végezni, tette hozzá Szmailov. A kormányfő arra is kitért, hogy 2022-ben a külföldi 

befektetések összege a közép-ázsiai országba 22,1 milliárd USD-t tett ki, ami 17,8%-kal több, 

mint 2021-ben volt. A miniszter szintén kiemelte, hogy 2022-ben a Kazahsztánba érkező fő 

befektetők Hollandia, Svájc, Belgium, Oroszország, Dél-Korea, Kína, Franciaország, Egyesült 

Államok, Nagy-Britannia és Törökország voltak. 

Forrás: Не менее $24,4 млрд иностранных инвестиций намерены привлечь в 2023 году 
в экономику РК 

  

https://news.day.az/economy/1532968.html
https://www.inform.kz/ru/ne-menee-24-4-mlrd-inostrannyh-investiciy-namereny-privlech-v-2023-godu-v-ekonomiku-rk_a4029264
https://www.inform.kz/ru/ne-menee-24-4-mlrd-inostrannyh-investiciy-namereny-privlech-v-2023-godu-v-ekonomiku-rk_a4029264
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Üzbegisztán megerősítette elkötelezettségét az Európai Unióval történő 

együttműködések területén 

UzDaily, 2023. január 30. 

Laziz Kudratov üzbég befektetési, ipari és kereskedelmi miniszter munkamegbeszélésen 

fogadta Charlotte Adriant, az Európai Unió üzbegisztáni delegációjának vezetőjét. A két 

diplomata közötti találkozó napirendjén az Üzbegisztán és az Európai Unió közötti 

kereskedelmi, gazdasági és befektetési szférában való együttműködések erősítésének aktuális 

kérdései szerepeltek. A tárgyalást követően az üzbég nép nevében Kudratov köszönetét 

fejezte ki Charlotte Adriannek és az Európai Uniónak a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO) 

történő csatlakozási folyamatokban nyújtott technikai és tanácsadói támogatásért, és a 

„Segítsük Üzbegisztán WTO-csatlakozásának folyamatát” projekt megvalósításáért. 

Forrás: Обсуждены пути укрепления сотрудничества с ЕС 

Litvánia kiemelt fejlesztési partnerként tekint Üzbegisztánra 

UzDaily, 2023. január 31. 

Üzbegisztán litvániai nagykövete, Kadambay Szultanov megbeszélést folytatott Mantas 

Adomenas litván külügyminiszter-helyettessel. A találkozó során Szultanov és Adomenas az 

üzbég–litván együttműködések több témáját is megvitatta, beleértve a két ország közötti 

politikai párbeszéd szintjének elmélyítését célzó gyakorlati lépéseket, valamint az Üzbegisztán 

és Litvánia közötti kereskedelemi, gazdasági és a befektetési együttműködések bővítésének 

kérdéseit is. A megbeszélést követően Mantas Adomenas elmondta, hogy Vilnius pozitívan 

értékeli a Shavkat Mirzijojev elnök vezetése alatt lezajlott üzbég változásokat. A litván 

külügyminiszter-helyettes azt is külön kihangsúlyozta, hogy Közép-Ázsiában Üzbegisztán 

Litvánia legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált és Vilnius e tekintetben már felvette 

Üzbegisztánt a kiemelt fejlesztési partnereinek a listájára. 

Forrás: Литва включила Узбекистан в перечень приоритетных партнеров в сфере 
развития 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/75180
https://www.uzdaily.uz/ru/post/75192
https://www.uzdaily.uz/ru/post/75192
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Türkmenisztán és Dél-Korea együttműködik a hajógyártás területén 

Business Turkmenistan, 2023. február 1. 

A dél-koreai Busan városában a türkmén Türkmendeňizderýaýollary (Türkmén Tengeri és 

Folyami Hajózási Vállalat) és a Komeri dél-koreai kutatóintézet vezetői tárgyalásokat folytattak 

egy közös projekt létrehozásáról, mely keretében tengeri felszerelések gyártása valósulna 

meg. A Busanban tett látogatás során a felek megállapodtak abban, hogy bővítik a hajógyártás 

területén korábban megkezdett türkmén–dél-koreai együttműködéseket. Ezen kívül a Dél-

Koreába érkező türkmén delegáció látogatásának részeként látogatást tett a Daewoo 

hajógyárba és a Balkán hajóépítő és hajójavító üzembe. A Busanban tett látogatás végén 

Türkmenisztán és Dél-Korea is megerősítette együttműködési szándékát egy közös tengeri 

felszereléseket gyártő és üzemeltető együttműködés létrehozásáról és az ezekhez szükséges 

szakemberek képzéséről. 

Forrás: Туркменистан и Корея намерены наладить сотрудничество в области 
судостроения 
 

  

https://business.com.tm/ru/post/9786/turkmenistan-i-koreya-namereny-naladit-sotrudnichestvo-v-oblasti-sudostroeniya
https://business.com.tm/ru/post/9786/turkmenistan-i-koreya-namereny-naladit-sotrudnichestvo-v-oblasti-sudostroeniya


 
 

 
 

22 

Impresszum 

Szerzők: 

Horváth Levente 

Klemensits Péter 

Seremet Sándor 

Szakáli Máté 

Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 

Zoltai Alexandra 

Szerkesztő: 

Horváth Levente 

A kiadó elérhetősége: 
Eurázsia Központ 

1117 Budapest, Infopark sétány 1i 
eurasiacenter@uni-neumann.hu 

https://eurasiacenter.hu/ 
A kiadásért felelős személy: Dr. Horváth Levente, igazgató 

 
 
 

EURÁZSIA KÖZPONT 
Budapest 2023. 

 

 

 

© Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem 

ISSN 2939-5720 

https://eurasiacenter.hu/

