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Közelgő magyar-kirgiz találkozó. A magyar-kirgiz kapcsolatok 
aktuális helyzete 

Magyarország és Kirgizisztán 2023-ban ünnepli a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok 
felvételének 31. évfordulóját. A két ország közötti partnerség vonatkozásában az előző 
évekhez hasonlóan minden jel szerint az idén is több gazdasági, oktatási és kulturális 
együttműködés aláírása várható. 

Kirgizisztán függetlenségének 1991-es elismerését követően Magyarország volt az első 
európai országok egyike, amely felvette a diplomáciai kapcsolatokat a közép-ázsiai országgal. 
A magyar-kirgiz államközi kapcsolatok dinamikájában 2018 kulcsfontosságú év volt. 2018 
szeptemberében Cholpon-Atában tett hivatalos látogatása során Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök Szooronbaj Dzseenbekovval, Kirgizisztán korábbi miniszterelnökével folytatott 
kétoldalú tárgyalásokat, melynek köszönhetően a közép-ázsiai ország és Magyarország közötti 
kapcsolatok iránya egy új, partnerségi szintű viszony kialakulásához vezetett. Magyarország 
miniszterelnökének 2018-ban Kirgizisztánban tett látogatása nagyban köszönhető volt a 
magyar kormány által 2010-ben meghirdetett keleti nyitás politikának, valamint a magyar és 
kirgiz partnerekkel folytatott aktív külpolitikai munkának. A 2019 végén kirobbant Covid-19 
világjárvány és az ezt követő pandémiás időszak ellenére a magyar-kirgiz kapcsolatok 
dinamikája nem lassult. 

2021-ben Budapest adott otthont a Kirgiz-Magyar Stratégiai Tanács első ülésének, amelyen a 
kirgiz küldöttséget Ruszlan Kazakbaev, a Kirgiz Köztársaság külügyminisztere képviselte. A 
tanács ülésén hozott döntések pedig megerősítették Magyarország és Kirgizisztán gazdasági 
és kulturális kapcsolatait. 

2022 volt az év, amikor Magyarország és Kirgizisztán a tényleges stratégiai partnerség szintjére 
emelte a két ország közötti együttműködést. A magyar külgazdasági és külügyminiszter 2022-
es közép-ázsiai országokat érintő munkakörútja keretében Kirgizisztánba is ellátogatott, ahol 
részt vett a Biskekben megrendezett magyar-kirgiz kétoldalú kereskedelmi, gazdasági és 
kulturális együttműködésekkel foglalkozó Kirgiz-Magyar Stratégiai Tanács második ülésén. A 
biskeki találkozón a diplomáciai és a két ország közötti felsőoktatási diákcsereprogramok 
mellett a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap jövőbeli terveivel kapcsolatban is egyeztetés folyt. A 
tárgyalások eredményeként a kirgiz és a magyar fél abban állapodott meg, hogy a Magyar-
Kirgiz Fejlesztési Alap tőkéjét a jelenlegi 16 millió dollárról fokozatosan 50 millió dollárra 
emelik. Az ülésen további megállapodás született egy Budapest – Biskek – Budapest 
repülőjárat indításáról. Ezen kívül a magyar-kirgiz együttműködési kapcsolatok részeként 2022 
közepén a magyar A-Híd Zrt. csatlakozott Kirgizisztán vízerőműfejlesztési projektjéhez. 

Ötéves fejlesztést követően 2023 elején a Bács-Kiskun vármegyei Jánoshalmán elindult a 
Renner traktorok sorozatgyártása, melyre több szovjet utódállamból – például Kirgizisztánból 
és Üzbegisztánból – valamint Afrika, a Közel-Keleten és Ázsia több országából is jelentkeztek 
vásárlói igények. A kirgiz-magyar kapcsolatok bővítése szempontjából a kereskedelmi, 
gazdasági és oktatási szféra területén történő együttműködések mellett a magyar cég friss 
fejlesztésének köszönhetően a mezőgazdaság lehet a következő kapcsolódási pont. 

Kirgizisztáni hivatalos látogatása keretében Szijjártó Péter további megbeszéléseket folytatott 
Szadir Zsaparov kirgiz elnökkel, Jeebek Kulubajev kirgiz külügyminiszterrel, melyen Szijjártó 
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Péter és Szadir Zsaparov kihangsúlyozták, hogy a 2021-es kétoldalú kirgiz-magyar 
kereskedelmi forgalom értéke meghaladta a 12 millió dollárt.  

A biskeki látogatás eredményeként további két dokumentum aláírására is sor került. Ezek 
közül az egyik meghatározta a Kirgizisztán és Magyarország 2022-2025 közötti kétoldalú 
együttműködés ütemtervét. A másik dokumentum pedig egy, a 2022-2025 közötti időszakra 
szóló memorandum, amely a két ország kulturális, oktatási és ifjúságpolitikai 
együttműködését segíti elő.  

A magyar-kirgiz kapcsolatok rendszerében gazdasági együttműködések mellett a másik 
dinamikusan fejlődő elem a kulturális és oktatási szféra. 2021-ben Magyarország a Stipendium 
Hungaricum program keretében 200 férőhelyre emelte a kirgiz hallgatók magyarországi 
egyetemi oktatására vonatkozó kvóták számát, melyet a következő években lehetséges, hogy 
bővíteni fognak. Emellett több magyar felsőoktatási intézmény is – mint például az egri 
Eszterházy Károly Egyetem – szorosan együttműködik és jó tudományos kapcsolatokat 
alakított ki kirgiz felsőoktatási intézményekkel. 

A magyar-kirgiz kapcsolatokban a legutóbbi jelentős előrelépés a 2023. január végén Szadir 
Zsaparov, Kirgizisztán elnöke által aláírt Kirgizisztán és Magyarország közötti nemzetközi 
közúti személy- és áruszállításról szóló Kirgizisztán és Magyarország közötti nemzetközi közúti 
személy- és áruszállításról szóló – 2021. április 8-án Biskekben aláírt – megállapodás 
ratifikálása volt. E szerződés aláírása kedvező feltételeket teremt a kirgiz és magyar logisztikai 
és szállító cégek számára a két ország közötti kereskedelmi és áruszállítási kapcsolatok 
egyszerűsítésében. 

Ma a Magyarország és Kirgizisztán közötti együttműködések alapja a kereskedelmi, gazdasági 
és oktatási szféra. Közép-Ázsia a világ egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, ezért a 
magyar-kirgiz kapcsolatok bővítése a jövőben vélhetően mindkét fél számára továbbra is 
kölcsönös érdek. Szijjártó Péter külügyminiszter 2022-es közép-ázsiai munkakörútja 
megerősítése volt annak, hogy az Európai Unió szomszédságában zajló háborús konfliktus és 
a világban kialakult geopolitikai feszültségek ellenére Magyarország továbbra is folytatja a 
keleti nyitás politikáját, melyben Közép-Ázsia és vele együtt Kirgizisztán is kiemelt 
jelentőséggel bír.  

 
Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 
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Kelet-Ázsia 

Közeleg a japán népesedési válság 
Thisanka Siripala, The Diplomat, 2023. január 28. 

A világon leggyorsabban Japánban csökken a népesség. Tavaly kevesebb mint 800 000 
gyermek született, ami olyan gyors csökkenést eredményezett, amelyet a szakértők csak 2030 
körülre jósoltak. Japán történelmi fordulóponthoz érkezett. Szakértők úgy vélik, hogy ha ez a 
tendencia marad akkor a népesség olyan szintre fog csökkenni, hogy a népességfogyást már 
nem lehet visszafordítani. Fumio Kishida japán miniszterelnök újévi beszédében hangsúlyozta, 
hogy a születési ráta negatív rekordokat dönt és itt az ideje cselekedni. Japán születési rátája 
az egyik legalacsonyabb a világon. A japán munkaerő is zsugorodik a gyorsan öregedő 
népesség mellett. Ez arra készteti a politikusokat, hogy a nyugdíjkorhatárt 68 évre emeljék, és 
az idősek részmunkaidőben visszatérjenek a munkaerőpiacra. 

Forrás: Japan’s Population Crisis Nears Point of No Return 

Megállapodást írt alá Kína Bolíviában 
Joseh Bouchard, The Diplomat, 2023. február 10. 

Január végén a bolíviai kormány 1 milliárd dolláros megállapodást írt alá a kínai vállalatokkal 
(CATL, BRUNP és CMOC - CBC) a bolíviai Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) állami vállalattal 
a dél-amerikai országban található lítiumlelőhelyek feltárásáról. A CBC-k olyan kínai cégek, 
amelyek korábban már részt vettek a lítium kitermelésében, az akkumulátor-
újrahasznosításban és a fémbányászatban. Luis Arce bolíviai elnök megerősítette, hogy a 
lítium nagy értékű árucikk, és kiaknázása összhangban van az „energia- és klímaválság” 
megoldásával, megfelelő pillanatot teremtve az erőforrás „a lehető legfenntarthatóbb módon” 
történő kiaknázásához. Az egyezség azonban nagy port kavart a lakosság és az ellenzék 
köreiben is. 

Forrás: In Bolivia, China Signs Deal For World’s Largest Lithium Reserves 
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Jó előjelek a kínai gazdaságra nézve 
Xinhua, 2023. február 9. 

Kína fogyasztói piaca úgy tűnik, hogy gyorsan helyreállhat, az egyes ágazatok majdnem 
visszatértek a járvány előtti szintre. A belföldi turizmus volt az egyik olyan ágazat, amely vezető 
szerepet játszott a fellendülésben. A kínai Tavaszi Fesztivál egyhetes ünnepe alatt, amely 
január 27-én ért véget, mintegy 308 millió belföldi utazást hajtottak végre, ez a szám a 2019-
es szint 88,6%-át jelenti. Más iparágak, például a kiskereskedelem és a vendéglátás is virágzik. 
A Kínai Kereskedelmi Minisztérium közölése szerint, a nagyobb kiskereskedelmi és 
vendéglátóipari vállalkozások összesített bevételei 6,8%-kal nőttek a tavalyi tavaszi ünnephez 
képest. A kínai mozik jegypénztárai az idei Tavaszi Fesztivál ünnepe alatt az eddigi második 
legmagasabb bruttó árbevételét jelentették az ünnepre vonatkozóan, a Kínai Filmhivatal 
adatai szerint közel 6,76 milliárd jüan (körülbelül 1 milliárd dollár) összbevételt értek el. Kína 
idei politikai napirendjén kiemelt helyen szerepel a fogyasztás ösztönzése, mivel a tavaly 
december közepén megtartott éves Központi Gazdasági Munka Konferencia kiemelte, hogy az 
ország kiemelten kezeli a fogyasztás élénkítését és bővítését. A szakértők úgy vélik, hogy az új 
növekedési motor kulcsa a jó minőségű ellátás. 

Forrás: China's consumption recovers at accelerated pace, a good start for 2023 

A feszültségek közepette is bővülnek a kínai-amerikai kereskedelmi 
kapcsolatok 
Zhao Huanxin & Zhong Nan, 2023. február 10. 

Míg az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatok az évek óta tartó feszültség növekedése 
után még nem álltak helyre, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok mégis bővülnek, az import 
és az export értéke tavaly új csúcsot ért el. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma 
által kedden közzétett adatok szerint Kína megőrizte pozícióját az Egyesült Államok harmadik 
legnagyobb kereskedelmi partnereként 2022-ben a teljes kereskedelem 13%-val, Kanada 
(14,9%) és Mexikó (14,7%) után. A Kínába irányuló amerikai áruexport értéke éves szinten 2,4 
milliárd dollárral, rekordmagasságra, 153,8 milliárd dollárra nőtt, az import pedig 31,8 milliárd 
dollárral 536,8 milliárd dollárra nőtt tavaly – derült ki az amerikai adatokból. Az Egyesült 
Államok Kereskedelmi Minisztériuma szerint a világ két legnagyobb gazdasága közötti 
kétirányú árukereskedelem tavaly 690,6 milliárd dollárra nőtt, ami meghaladja a 2018-ban 
felállított rekordot. 2012-hez képest az Egyesült Államok Kínába irányuló áruexportja 39%-kal, 
míg Kínából származó importja 26,6%-kal nőtt az amerikai adatok szerint. A Kínai Általános 
Vámhivatal szerint a kínai-amerikai kereskedelem éves összevetésben 0,6%-kal 759,43 
milliárd dollárra nőtt 2022-ben, miközben az USA továbbra is Kína harmadik legnagyobb 
kereskedelmi partnere volt a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége és az Európai Unió után. 

Forrás: Sino-US trade ties expanding amid tensions 
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Japán új atompolitikája 
Japan Today, 2023. február 10. 

A japán kabinet pénteken hivatalosan is elfogadta azt a politikát, amely lehetővé teszi az 
atomreaktorok jelenlegi 60 éves korláton túli működését, valamint új blokkok építését az 
elöregedők helyére a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítések részeként, 
miközben biztosítják a megfelelő nemzeti energiaellátást. A kormány „zöld átalakítási” 
politikája az atomenergia és a megújuló energia széles körű felhasználását jelenti, és jelentős 
politikai váltást jelent a 2011-ben pusztító nukleáris katasztrófát elszenvedett ország számára. 
A kabinet döntése egy december végi ülést követően született, ahol megállapodtak erről a 
politikáról. A kormány azt is tervezi, hogy zöld transzformációs kötvények kibocsátásával 
mintegy 20 billió jent gyűjt össze a dekarbonizációs projektekbe történő befektetések 
fellendítése érdekében, mivel becslései szerint a következő 10 évben több mint 150 billió jen 
állami és magánbefektetésre lesz szükség. Az új politika végrehajtására vonatkozó 
törvényjavaslatokat a folyamatban lévő ülésszak során nyújtják be a parlamentnek. 

Forrás: Cabinet adopts policy of using nuclear reactors beyond 60 years 

Japán enyhít a Covid-19-es korlátozásain 
The Japan Today, 2023. február 10. 

A japán kormány enyhíteni kíván a maszkviselés használatán. A tömegközlekedési eszközökön 
is, csak csúcsforgalomban javasolják majd a maszk viselését. A kormány a Covid-19 
besorolásának visszaminősítéséről szóló döntésével összhangban meghozott szakpolitikai 
váltás nem követeli meg majd például a diákoktól, hogy maszkot vegyenek fel az iskolában. 
Fumio Kishida miniszterelnök és az illetékes miniszterek döntenek arról, hogy mikor léphetnek 
életbe ezek az intézkedések, várhatóan legkorábban ez március közepén történhet meg. 
Japánban a maszkviselés az elmúlt három évben mindennapos szokássá vált az állampolgárok 
körében. Az új irányelvek, amelyek célja, hogy segítsenek az egyéneknek felmérni, mikor kell 
maszkot viselni, arra szólítják fel az embereket, hogy bizonyos helyzetekben tartsák magukon 
a maszkot, például amikor fertőzésnek lehetnek kitéve, vagy egészségügyi intézményekbe 
látogatnak. 

Forrás: Japan to ease mask guidelines on public transport, graduation ceremonies 
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Dél-Ázsia 

Az indiai vasúti miniszter egy képet posztolt arról, ahogy a Vande Bharat vonat 
áthaladt a Lonavala alagúton 
India News, Hindustan Times, 2023. február 11. 

Ashwini Vaishnaw vasúti miniszter megosztott egy képet a nemrégiben indított Vande Bharat 
Expressz vonatról, amint áthalad egy alagúton Maharashtra Lonavala városában. A tweetjére 
Narendra Modi miniszterelnök  a következőképpen válaszolt: „A természet szépsége és a 
technológia csodája, valamint a 'Make in India' egy képkockában. A Vande Bharat vonatok 
nagy hasznára lesznek Maharashtrának". Pénteken Modi két Vande Bharat-vonatot – 
Mumbai-Solapur és Mumbai-Shirdi közötti szakaszok – is a zászlójára tűzött. Az avatási 
ünnepségen Mumbaiban a vasúti miniszter, Eknath Shinde maharashtrai főminiszter és 
helyettese, Devendra Fadnavis is részt vett. A Mumbai-Solapur Vande Bharat 455 km-t hat óra 
és 30 perc alatt tesz meg. A Mumbai-Sainagar Shirdi Vande Bharat öt óra 25 perc alatt teszi 
meg az állam fővárosából a templomvárosba vezető 343 km-es távot. 

Forrás: Railway minister posts pic of Vande Bharat train passing through Lonavala tunnel 

5,9 millió tonna lítiumkészletet találtak Jammu és Kasmírban 
Priya Raghuvanshi, Business Today, 2023. február 10. 

A kormány csütörtökön közölte, hogy Jammu és Kasmírban 5,9 millió tonna lítiumtartalékot 
találtak. Ez az első alkalom, hogy Indiában lítiumot találtak. A bányászati minisztérium közölte: 
„Az indiai geológiai felmérés első alkalommal állapított meg 5,9 millió tonnás lítiumtartalékot 
(G3) a Dzsammu és Kasmír Reasi körzetének Szalal-Haimana területén, 5,9 millió tonna 
lítiumot tartalmazó következtetett készletet". A minisztérium továbbá közölte: 2023. február 
9-én tizenöt további erőforrás-földtani jelentést (G2 és G3 szakasz) és 35 földtani 
memorandumot adtak át a megfelelő állami kormányoknak". "Ebből az 51 ásványi blokkból 5 
blokk aranyra vonatkozik, a többi blokk pedig olyan nyersanyagokra, mint a kálium, molibdén, 
nemesfémek stb., 11 államban: Jammu és Kasmír, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, 
Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu és Telangana" – tette 
hozzá a minisztérium. A lítium az elektromos járművek akkumulátorainak egyik 
kulcsfontosságú összetevője. Ezeken kívül 17 szén- és lignitjelentést is átadtak a szénügyi 
minisztériumnak, összesen 7897 millió tonna erőforrással.  

Forrás: 5.9 million tonnes of lithium reserves found in Jammu and Kashmir; first time in India 
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A nepáli főminiszter szerint az üzleti kiállítások élénkítik a gazdasági 
tevékenységet 
Ghulam Abbas, Pakistan Today, 2023. február 12. 

Hikmat Kumar Karki, tartományi főminiszter elmondta, hogy a különböző időpontokban 
megrendezett üzleti kiállítások hozzájárultak a gazdasági tevékenységek élénkítéséhez. A 
nepáli iparszövetség által szombaton Biratnagarban szervezett CNI Koshi Expo-2023 
záróünnepségén a főminiszter ígéretet tett arra, hogy a következő pénzügyi évtől megkezdi a 
kiállítási terület építését, amennyiben Biratnagar főváros a magánszektor részéről telket és 
térképjavaslatot biztosít. Hasonlóképpen, Bhagawati Chaudhary, a szövetségi kormány nőkért, 
gyermekekért és idősekért felelős minisztere arra kérte a tartományi kormányt, hogy 
összpontosítson arra, hogy kedvező környezetet teremtsen az exportorientált iparágak 
létrehozásához az érintett tartományban. Buddhi Kumar Rajbhandari, a tartomány szociális 
fejlesztési minisztere úgy látta, hogy az expó gyümölcsöző volt az országon belüli gazdasági 
kapcsolatok kiépítése szempontjából. A 10 napon át tartó kiállításra Nepálból, Indiából, 
Bangladesből és Pakisztánból is érkeztek üzletemberek. 

Forrás:  Business exhibitions make economic activities vibrant: CM 
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Délkelet-Ázsia 

A világ legnagyobb pálmaolajtermelőiként Indonézia és Malajzia közös 
követeket meneszt az Európai Unióhoz 

Anisa Indraini, Detik, 2023. február 9. 

Airlangga Hartarto indonéz gazdasági koordinációs miniszter megállapodott Dato’ Sri Fadillah 
Yusof maláj mezőgazdasági és áruforgalmi miniszterrel, hogy közös missziót delegálnak az 
Európai Unióhoz a blokk új erdőirtási törvényének a pálmaolaj-ágazatukra gyakorolt 
hatásának megvitatására. „A CPOPC (Pálmaolajtermelő Országok Tanácsa) az érdekelt felek 
közötti lehetséges együttműködési megközelítések keresése érdekében továbbra is együtt 
kíván működni az EU-val, hogy mind a termelő, mind a fogyasztó országok számára előnyös 
eredményeket érjen el” – fogalmazott Airlangga. A misszió indulásának kezdete még kérdéses.  
A kétoldalú találkozón a CPOPC tagságának bővítésére vonatkozó stratégiát is megvitatták a 
miniszterek. Airlangga szerint a közeljövőben Honduras is tagja lesz a Tanácsnak. 

Forrás: Minyak Sawit Dijegal Eropa, RI-Malaysia Duet Bikin Misi Bersama 

A Thai Airways rehabilitációja a tervezettnél hamarabb befejeződhet 

Jon Whitman, The Thaiger, 2023. február 9. 

A Thai Airways arra számít, hogy a tervezettnél hamarabb kiléphet a bíróság által felügyelt 
adósságtervből, mint a 2024 végi céldátum. A Thai Airways 150 milliárd baht (5,3 milliárd USD) 
adósságállománya miatt a helyreállítási terv fájdalmas költségcsökkentéseket követelt meg, 
beleértve a munkaerő felének elbocsátását és a flotta mintegy 40%-os leépítését. Mivel 
azonban a világturizmus a vártnál gyorsabban élénkül, Thaiföld fontos utazási célpontként a 
tavalyi év második felétől kezdve egyre inkább felértékelődött. A vállalat ezért modernizálná 
flottáját és már tárgyalásokat folytat repülőgépgyártókkal, köztük a Boeinggel is mintegy 20 
kétfolyosós utasszállító repülőgép hosszú távú beszerzéséről. 

Forrás: Thai Airways rehabilitation ahead of schedule 
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A Vietnámi Ingatlanszövetség új hiteleket javasol a cégek számára 

Trung Tin, VnExpress, 2023. február 9. 

A HCMC Ingatlanszövetség azt javasolja, hogy a Vietnámi Állami Bank adjon ki egy körlevelet 
arról, hogy az ingatlanvállalkozóknak lehetővé tegye a 12–24 hónap múlva esedékes hitelek 
átstrukturálását, hogy a jelenlegi adósbesorolásuk fennmaradjon, és fedezettel új hitelekhez 
juthassanak. A szövetség elnöke, Le Hoang Chau szerint február elejére az ingatlancégek és a 
lakásvásárlók előtt álló hitelekkel kapcsolatos nehézségek és akadályok óriásiakká váltak. 
Idézte a Statisztikai Hivatal jelentését, miszerint 2022-ben közel 1200 ingatlancég szűnt meg 
az országban, ami 38,7%-os növekedés 2021-hez képest. Az ingatlanszektor nehézségei 
számos más ágazatra is kihatnak, és befolyásolják a társadalom hátrányos helyzetű 
embereinek lakhatási biztonságát. „Ha azonban a szűk hitelezési keresztmetszetet időben 
sikerül megoldani, az segít stabilizálni az ingatlanpiacot, és az egész bankrendszer 
fenntartható fejlődésének a javára válik” – mondta Chau. 

Forrás: Real estate association proposes new loans for its firms 

9 éves csúcson Indonézia GDP-növekedése 

TheStar, TheStar, 2023. február 6. 

Indonézia kilenc éve a legmagasabb ütemű gazdasági növekedést érte el tavaly, köszönhetően 
a járványügyi korlátozások feloldása miatt megélénkült belföldi keresletnek és a globális 
nyersanyagboom miatt rekordmagas szintre emelkedett kivitelnek. A gazdaság 2022-ben 
5,31%-kal bővült. Az utolsó negyedévben azonban az árak mérséklődésével a növekedés 
lendülete lelassult, és a gyengébb globális kereslet, a magas infláció és a kamatlábak 
emelkedése idén visszafoghatja az aktivitást. Az idei növekedést valószínűleg a háztartások 
fogyasztása fogja támogatni, mondta Faisal Rachman, a Bank Mandiri közgazdásza, aki 2023-
ra 5,04%-os növekedést jósol. Az indonéz kormány növekedési célja 5,3%. 

Forrás: Indonesia 2022 GDP growth races to 9-year high on resource boom 
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Az ASEAN a világ öt legnagyobb digitális gazdasága közé kerülhet 2025-re 

SunStar, SunStar, 2023. február 8. 

Annak ellenére, hogy az ASEAN-t a digitális gazdaság terén lemaradásban lévőnek tekintik, 
megvan a lehetősége arra, hogy 2025-re a világ öt legnagyobb digitális gazdasága közé 
kerüljön. Ezt mondta Paul Yeo, a Confexhub vezérigazgatója, amikor a Fülöp-szigeteki Jövőbeli 
Készségek Csúcstalálkozó több mint 800 helyszíni és online résztvevőjéhez szólt. „A mai 
csúcstalálkozó eredménye élő dokumentumként fog működni, amelyet rendszeresen frissíteni 
lehet majd a digitális gazdaság, az oktatás, a TVET, a tudomány, a technológia és a humán 
erőforrás területén érintett érdekelt felek számára, amikor tehetségfejlesztési politikát 
folytatunk a munka változó világának kezelése érdekében” – mondta Yeo. Fred Pascual 
filippínó kereskedelmi és ipari miniszter megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy az ország 
digitális átalakulásra irányuló nemzeti stratégiájának középpontjában a jövőre felkészült 
munkaerő megteremtése áll, és célja, hogy a Fülöp-szigeteki digitális gazdaság 2030-ra 
meghaladja a 100 milliárd USD-t bruttó áruértéket. 

Forrás: Asean to potentially enter world’s Top 5 Digital Economy in 2025 

A Fülöp-szigeteki dollártartalék majdnem eléri a 100 milliárd USD-t 

Keisha B. Ta-asan, Business World, 2023. február 9. 

A hivatalos bruttó nemzetközi devizatartalékok január végére hathavi csúcsra emelkedtek a 
Fülöp-szigeteken, köszönhetően elsősorban a központi bank aranykészletei felfelé történő 
értékelési korrekciójának és a kormány globális kötvénykibocsátásából származó 
bevételeknek. A Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) által közzétett előzetes adatok szerint a 
tartalékok 3,7%-kal 99,7 milliárd USD-re nőttek januárban a 2022. december végi 96,1 milliárd 
USD-ról. A Marcos-kormányzat januárban 3 milliárd USD-t gyűjtött be második globális 
kötvénykibocsátásából. A Kincstári Hivatal (BTr) 500 millió USD értékben 5,5 éves futamidejű 
kötvényeket, 1,25 milliárd USD értékben 10,5 éves futamidejű kötvényeket és 1,25 milliárd 
USD értékben 25 éves futamidejű fenntarthatósági kötvényeket értékesített. A 
dollártartalékok szintje ennélfogva elegendő az ország rövid lejáratú külső adósságának 
körülbelül hatszorosára az eredeti lejárat alapján és négyszeresére a hátralévő lejárat alapján. 
Emellett 7,5 havi árubehozatalnak és szolgáltatási kifizetéseknek, valamint elsődleges 
jövedelemnek felel meg. 

Forrás: Dollar reserves near $100B as of end-January 
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2025-re Ázsia fogja a világ villamosenergia-termelésének felét felhasználni 

SunStar, SunStar, 2023. február 8. 

A Nemzetközi Energiaügynökség új előrejelzése szerint 2025-re Ázsia fogja felhasználni a világ 
villamosenergia-termelésének felét. A kontinens legnagyobb felhasználója Kína lesz, amelynek 
részesedése a globális fogyasztásból a 2015-ös egynegyedről az évtized közepére 
egyharmadra emelkedik. „Kína több villamos energiát fog fogyasztani, mint az Európai Unió, 
az Egyesült Államok és India együttvéve” – mondta Keisuke Sadamori, az IEA energiapiacokért 
és energiabiztonságért felelős igazgatója. Az IEA éves jelentése szerint az elkövetkező három 
évben a globális villamosenergia-ellátás növekedésének nagy részét az atomenergia és a 
megújuló energiaforrások fogják kitenni. Ez megakadályozza majd az energiaszektorból 
származó üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős növekedését, áll a párizsi székhelyű 
szervezet jelentésében. 

Forrás: Asia set to use half of world’s electricity by 2025 

Szingapúr és Vietnám zöldgazdasági partnerséget hoz létre 

Lim Min Zhang, The Straits Times, 2023. február 9. 

Szingapúr és Vietnám új megállapodásokat kötött a digitális és a zöld gazdaság terén folytatott 
együttműködésük bővítéséről. A zöld-digitális gazdasági partnerség egyike volt a négy 
megállapodásnak, amelyet Pham Minh Chinh vietnámi miniszterelnök hivatalos szingapúri 
látogatása során írtak alá. A megállapodás átfogó keretet képezve a 2022-ben aláírt négy 
egyetértési megállapodásra épül, és az energetika, a fenntarthatóság, az infrastruktúra, a 
digitalizáció és az innováció, valamint az összekapcsolhatóság ágazataira terjed ki. Chinh úr 
háromnapos látogatása nyitánya a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok 50. évfordulója 
alkalmából szervezett egyéves megemlékezéssorozatnak, amelynek keretében rendszeres 
magas szintű cserekapcsolatok, kereskedelmi és befektetési kapcsolatok, valamint technikai 
együttműködések is megvalósulnak. 

Forrás: S’pore, Vietnam ink deals to boost cooperation in green, digital economies 
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Közel-Kelet 

A szaúdi üzleti bizalom kétéves csúcsra emelkedett 
ة  .Al Arabiya, 2023. február 05 ,الع

A szaúd-arábiai nem olajipari magánszektorbeli cégek bizalmi szintje kétéves csúcsra 
emelkedett 2023 januárjában a Riyad Bank által közzétett adatok szerint. A cégek pozitív 
kilátásait a megrendelések erős beáramlása, a nagy termelési kapacitás, a megnövekedett 
aktivitás, a nyomások enyhítése, valamint a hónap során felgyorsult termelés és új üzleti 
növekedés támogatta. A beszerzési aktivitás meredeken nőtt, és az ellátási láncok a javulás 
további jeleit mutatták, miközben december óta enyhült a költségekre és az értékesítési 
árakra nehezedő inflációs nyomás. 

Forrás:  ة ترتفع إ أع معدالتها  عام ات السعود : ثقة ال  مؤ

Szaúd-Arábia energiaügyi minisztere: Bízzanak az OPEC+-ban 
ة  .Al Arabiya, 2023. február 05 ,الع

Abd al-Azíz bin Szalmán szaúdi energiaügyi miniszter a 2022-es energiapiaci mozgások 
tanulságaival kapcsolatban azt közölte, kiemelt fontosságú, hogy a világ többi része megbízzon 
az OPEC+-ban. „Felelős [ország]csoport vagyunk, az energia- és olajpiaccal kapcsolatos összes 
politikai kérdést egy kosárba helyezzük, [de] nem ártjuk bele magunkat a politikai ügyekbe” –  
mondta egy rijádi konferencián az energiaszektorról. Az OPEC+ szövetség, amely magában 
foglalja a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagjait és másokat, köztük 
Oroszországot, megegyeztek abban, hogy 2022 novemberétől 2023 végéig napi kétmillió 
hordóval, a globális kereslet mintegy 2%-ával csökkentik a termelést, hogy támogassák a 
piacot. Emellett az energiaügyi miniszter közölte, hogy Szaúd-Arábia cseppfolyósított propán-
bután gázt fog küldeni Ukrajnába. Ezt a gázt általában főzéshez és fűtéshez használják. 

Forrás: ك ر الطاقة السعودي: ثقوا  "أو  "+وز
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Szaúd-Arábia és Omán megállapodást írtak alá a távközlésről és a tenger alatti 
kábelekről  
الة االناضول  .Anadolu Agency, 2023. február 05 ,و

Az Ománi Szultánság Közlekedési, Kommunikációs és Informatikai Minisztériuma és Szaúd-
Arábia Kommunikációs és Információtechnológiai Minisztériuma egy közös program 
végrehajtásában egyeztek meg a kommunikációs és informatikai infrastruktúra területén. A 
szaúdi minisztérium kijelentette, hogy a program célja a két ország földrajzi 
elhelyezkedésének és a rajtuk áthaladó tenger alatti kábeleknek a kihasználása, hogy nagy 
sebességű digitális kapcsolatot hozzanak létre. Szaúd-Arábia és az Ománi Szultánság 
nemrégiben egy közös fórum alkalmával többek között az olaj- és petrolkémia, a megújuló 
energia, a zöld hidrogén, a bányászat, az idegenforgalom, a logisztika, a közlekedés, a 
vállalkozások és a halászat területén írt alá összesen 13 megállapodást. Tavaly Mohammed 
bin Szalmán szaúdi koronaherceg utasította az Állami Befektetési Alapot, hogy 5 milliárd 
dolláros tőkével hozza létre a szaúdi-ománi befektetési társaságot. 

Forrás:  ة ح الت ال ا ة لالتصاالت وال ة وُعمان توقعان اتفاق  السعود

Izraelben az ötödik hete tüntetnek a Netanjahu-kormány ellen 
Middle East Eye, 2023. február 04. 

Izraeliek tízezrei a heves esőzések ellenére is utcára vonultak február 4-én, hogy Benjamin 
Netanjahu miniszterelnök új kormányának igazságügyi reformtervei ellen tiltakozzanak. A 
demonstrációk már az ötödik hete tartanak, és a résztvevők a demokrácia leépítésével 
vádolták meg az új izraeli kormányt. Ez utóbbi törekvései heves ellenállást váltottak ki a 
különböző csoportok, köztük az ügyvédek, bírók, üzleti vezetők körében, tovább erősítve az 
izraeli társadalom amúgy is mély politikai megosztottságát. A tiltakozók szerint az izraeli 
demokrácia aláásását jelentené, ha a kormánynak sikerülne keresztülvinnie a tervezett 
reformokat, melyek célja az igazságszolgáltatási rendszer gyengítése és az 
alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróság jogköreinek csökkentése. 

Forrás: Israelis take to streets for fifth week of protests against Netanyahu government 
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Törökország: minden idők legmagasabb szintjét érte el az export januárban 
Hürriyet Daily News, 2023. február 05. 

Törökország exportja minden idők legmagasabb szintjét érte el januárban, ugyanis 10,4%-kal 
19,4 milliárd dollárra ugrott – mondta Mehmet Muş kereskedelmi miniszter. „A globális 
gazdaság bizonytalan 2023-as kilátásai ellenére keményen dolgozunk exportsikerünk 
előmozdításán” – mondta Muş. Majd így folytatta: „Az európai gazdaságok gyenge kereslete 
jelentős kockázatot jelent az exportunkra nézve. Azon dolgozunk, hogy Törökország legyen az 
első választás a Közel-Kelet és az Öböl-menti országok áru- és szolgáltatáskínálatában.” 
Emellett az ország energiaimportja 9 milliárd dollárt tett ki januárban, ami 238%-os 
növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. 

Forrás: Exports post all-time high for January 

Törökország: körülbelül 250 ezer eladott ingatlan 2023 januárjában 
الة االناضول  .Anadolu Agency, 2023. február 06 ,و

A törökországi ingatlanértékesítési adatok szerint januárban az ingatlaneladások száma elérte 
a 249 852-t. A Környezetvédelmi, Várostervezési és Éghajlatváltozási Minisztérium 
Ingatlannyilvántartó Főigazgatóságától származó információk szerint 92 192 házat, 43 964 
építési telket, 82 503 mezőgazdasági telket, 11 214 ipari létesítményt értékesítettek az egyéb 
ingatlanok mellett. Isztambul vezette a legkelendőbb török városok listáját 29 576 ingatlannal, 
majd Ankara következett 15 386-tal és Izmir 12 612-vel. 

Forrás: 2023 ا.. بيع حوا  250 ألف عقار خالل يناير  ترك

Földrengés rázta meg Törökországot és Szíriát: több ezer ember vesztette 
életét  
 .Yawm7, 2023. február 06 ,اليوم السابع

Recep Tayyip Erdoğan török elnök elmondta, hogy az ország déli részén fekvő területeket sújtó 
földrengés halálos áldozatainak és sérültjeinek a száma folyamatosan növekszik. A szíriai 
hírügynökség (SANA) Ahmed Damirijja egészségügyi miniszterhelyettest idézve közölte, hogy 
az országot február 6-án sújtó földrengés áldozatai után még folyik a keresés. Recep Tayyip 
Erdoğan török elnök sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az ország déli részén fekvő 
területeket sújtó földrengés „a legnagyobb katasztrófa, amelyet az 1939-es földrengés óta 
átéltünk”. Említette, hogy a földrengés következtében legkevesebb 2470 épület omlott össze. 
Törökország 45 országtól kapott segélyfelajánlást a NATO-országokkal és az Európai Unióval 
együtt. A mentőcsapatok eddig többezer embert mentettek ki a romok közül és a mentési 
műveletek folytatódnak a különböző érintett területeken. 

Forrás:  ر آالف المنازل ا.. وت ا وسور اة أ من 1200   ترك ح  الزلزال يودى 
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A Saudi Aramco megépíti a Zoom első globális adatközpontját Szaúd-
Arábiában 
Al Arabiya English, 2023. február 07. 

A Saudi Aramco együttműködik a Zoom Global-lal, hogy megépítse első globális 
adatközpontját Szaúd-Arábiában, a Királyság azon erőfeszítéseinek részeként, hogy támogassa 
a digitális átalakulás ökoszisztémáját – jelentette be az olajtársaság. Az Aramco új stratégiai 
partnersége a Zoommal az energiaszektor innovatív technológiai megoldásainak közös 
fejlesztését célozza meg, és hozzájárul a különböző piaci szektorok digitális átalakulásához, 
mint például az energia, az ipar, az oktatás és az egészségügy – írta a Saudi Press Agency (SPA). 

Forrás: Saudi Aramco to build Zoom’s first global data center in Saudi Arabia 

Egyesült Arab Emírségek: történelmi szintet ért el az ország exportja és 
importja 
 .Al Khaleej, 2023. február 07 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek nem olajszektorhoz köthető külkereskedelme továbbra is 
példátlan rekordokat ér el, miután 2022-ben története során először meghaladta a 2,23 billió 
AED-t, ami 17%-os növekedést jelent 2021-hez képest. Az ország kereskedelme továbbra is 
komoly növekedési ütemet produkál, mióta kilábalt a Covid-19-világjárvány 
következményeiből, amelyek negatívan érintették a globális kereskedelmi forgalmat. Miután 
az ország kereskedelme 2020-ban 12% -kal csökkent, értéke 1,496 billió AED volt, 2021-ben 
28%-os növekedéssel fellendült, 1.911 billió AED-t elérve, hogy 2022-ben folytassa erősen 
emelkedő tendenciáját. A nemzeti nem olajexport 2022-ben rekordmagasságot ért el, 
története során először 366 milliárd AED-t (100 milliárd dollárt) regisztrálva, 2021-hez képest 
6%-os, 2020-hoz képest 38%-os és 2019-hez képest 52%-os növekedéssel. 

Forrás:  ة للواردات والصادرات ات تارخ  تجارة اإلمارات 2022.. مست
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Oroszország és a posztszovjet térség 

A Tádzsikisztán és Oroszország közötti kereskedelmi forgalom 2022-ben 1,67 
milliárd dollárt ért el 
Central Asia News, 2023. február 4. 

Dusanbében folytatott tárgyalásokat a Tádzsik Köztársaság Gazdaságfejlesztési és 
Kereskedelmi Minisztériumának vezetője, Zavka Zavkizoda és orosz kollégája, Maxim 
Resetnyikov. A megbeszélésen a felek megvitatták a két állam közötti együttműködések eddig 
elért eredményeit és kilátásait. A találkozó során mindkét miniszter kiemelte, hogy a 
Tádzsikisztán és Oroszország közötti kereskedelmi forgalom 2022 végén elérte az 1,674 
milliárd dollárt, ami csaknem 24%-os növekedést jelentett 2021-hez képest. Zavkizoda azt is 
kihangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 évben Oroszoroszág volt Tádzsikisztán fő kereskedelmi 
partnere. A dusanbei találkozón a miniszterek megvitatták még Oroszország tádzsik 
projektjeibe történő befektetésének aktuális kérdéseit. 

Forrás: Товарооборот Таджикистана и России в 2022 году превысил 1,67 млрд долларов 

Üzbegisztán és Vietnám bővíti kereskedelmi, gazdasági és befektetési 
együttműködéseit 
UzDaily, 2023. február 7. 

A Vietnámban tett látogatásának részeként Laziz Kudratov Üzbegisztán befektetési, ipari és 
kereskedelmi minisztere megbeszélést folytatott Nguyen Hong Dien vietnámi ipari és 
kereskedelmi miniszterrel. A hanoi megbeszélés során szóba kerültek a Vietnám és 
Üzbegisztán közötti kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködésének elmélyítését 
célzó kérdések. A találkozót követően Kudratov megerősítette országa elkötelezettségét a 
Vietnámmal történő együttműködések további megerősítésére, valamint megállapodás 
született az Üzbég-Vietnami Kereskedelmi, Gazdasági, Tudományos és Műszaki 
Együttműködési Kormányközi Bizottság következő ülésének megtartásának idejéről is. 

Forrás: Узбекистан и Вьетнам намерены расширить торгово-экономическое и 
инвестиционное сотрудничество 
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Azerbajdzsán jóváhagyta a Türkmenisztánnal és Törökországgal korábban 
megkötött kereskedelmi és gazdasági partnerségről szóló megállapodást  
SNG Today, 2023. február 7. 

Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök jóváhagyta az Azerbajdzsán, Törökország és Türkmenisztán 
közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló kormányközi megállapodás 
végrehajtásának megkezdését. A most aláírt dokumentum a 2022 december 14-én 
Türkmenbasiban aláírt Azerbajdzsán, Törökország és Türkmenisztán közötti kereskedelmi és 
gazdasági együttműködésről szóló kormányközi megállapodást folytatása, amely a három 
ország közötti gazdasági partnerség kiépítéséről szólt. 

Forrás: Лидер Азербайджана утвердил соглашение о торгово-экономическом 
партнёрстве с Туркменистаном и Турцией 

Kazahsztán, Üzbegisztán és Oroszország a háromoldalú gázipari 
együttműködés lehetőségeiről tárgyalt 
Zhanara Mukhamediyarova, Kazinform, 2023. február 9. 

Munkamegbeszélés keretében találkoztak egymással Kazahsztán, Oroszország és Üzbegisztán 
képviselői, akik egy háromoldalú gázipari együttműködés lehetőségeiről is tárgyalást 
folytattak. A munkamegbeszélésen Kazahsztánt Bolat Akchulakov energiaügyi miniszter, 
Oroszországot Alekszej Miller, a Gazprom igazgatótanácsának elnöke, Üzbegisztánt pedig 
Zhurabek Mirzamakhmudov energiaügyi miniszter képviselte. A találkozót követően 
mindhárom fél egyetértését fejezte ki abban a kérdésben, hogy a régiónak szükség van egy 
gázipari egyezmény aláírására, amely a kitermelés és a feldolgozás kérdését is érinti. A kazah-
orosz-üzbég háromoldalú tárgyalás eredményeként a felek egy „háromoldalú gázunió" 
létrehozására vonatkozóan előfeltételi rendszer kidolgozásában állapodtak meg. 

Forrás: Казахстан, Узбекистан и Россия обсудили возможности трехстороннего 
взаимодействия в газовой отрасли 

Üzbég-magyar külügyminiszteri találkozó Taskentben 
Darachki, 2023. február 10. 

Bakhtiyor Szaidov Üzbegisztán megbízott külügyminisztere taskenti látogatása során 
személyesen fogadta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert. A találkozón a 
felek megvitatták az üzbég-magyar kapcsolatok aktuális kérdéseit és áttekintették a korábban 
megkötött megállapodások végrehajtása során fennmaradt kérdéseket. A megbeszélést 
követően mindkét külügyminiszter egyetértett abban, hogy a Magyarország és Üzbegisztán 
közötti a gazdaságdiplomácia terén elért eredmények előmozdítása, valamint a Magyarország 
és Üzbegisztán közötti kereskedelem diverzifikálása Taskent és Budapest számára továbbra is 
kiemelt feladat. 

Forrás: Главы МИД Узбекистана и Венгрии провели встречу в Ташкенте 
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Nagy-Britannia szeretne Azerbajdzsán fő energiapartnere lenni  
Jeyla Alijeva, report.az, 2023. február 6. 

Nagy-Britannia Azerbajdzsán fő energiapartnere szeretne lenni közölte a brit nagykövet. Az 
ország a fosszilis tüzelőanyagokról a tiszta energiára tér át. A BP és más cégek érdeklődnek az 
azerbajdzsáni megújulóenergia-piacra való belépés és az azon való részvétel iránt. 
Azerbajdzsánban már 300-400 brit energiacég támogatja ezt az iparágat. Elmondása szerint a 
BP már azerbajdzsáni megújulóenergia-terület bővítését tervezi, Jebrailben 240 megawatt 
teljesítményű naperőmű építését fontolgatja a cég. Az Egyesült Királyság kormánya szintén 
támogatja Azerbajdzsán tengeri szélenergia ütemtervét is. Az energetikán kívül a két ország 
szorosan együttműködik az információs technológiák, a logisztika és a kreatív ipar terén is. 

Forrás: Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным 
энергопартнером Азербайджана 

Örményország humanitárius segélyeket nyújt Törökországnak és Szíriának 
armenpress.am, 2023. február 7. 

A kapcsolatok összetettsége ellenére az Örmény Köztársaság segítő kezet nyújtott, és kifejezte 
készségét humanitárius segítségnyújtásra mind Törökországnak, mind Szíriának. Közölte 
Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszter a német külügyminiszterrel folytatott megbeszélést 
követő sajtótájékoztatón. Jereván mentő csapatokkal is segítené a bajbajutottakat. 
„Örményország saját bőrén tapasztalta a földrengések okozta pusztításokat 1988-ban, ezért 
jól tudja milyen következményekkel járnak az ilyen katasztrófák. Örményországot akkor nem 
hagyták magára, ezért úgy gondolom nekünk is meg kell tennünk a szükséges intézkedéseket”-  
folytatta a külügyminiszter. Az elmúlt évben a két több lépés is történt az örmény-török 
viszony rendezésére, a tárca vezető szerint vannak apró előrelépések. 

Forrás: В армяно-турецких отношениях есть некоторый прогресс: Арарат Мирзоян 

A szankciós nyomás hatására nehezebben tudja kezelni Oroszország a szén-
dioxid kibocsátást 
Inna Degotjkova, RBK.ru, 2023. február 7. 

A nyugati országok szankciói korlátozzák az orosz gazdaság szén-dioxid-mentesítését célzó 
intézkedések egy részének végrehajtását, mivel ennek a folyamatnak a hatékonysága 
nagymértékben függ az importált berendezésektől és technológiáktól. A szakértők szerint a 
szankciók nyomásának következményei a gazdasági növekedés lassításával átmenetileg 
csökkentik az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, de ahogy az orosz gazdaság 
alkalmazkodik és talpra áll, úgy növekedni fog a káros gázok kibocsátása is.  

Forrás: Эксперты оценили траты России на борьбу с выбросами углерода при санкциях 
Климатические технологии подорожают из-за снижения числа поставщиков 
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Először tett látogatást Grúziában Horvátország külügyminisztere 
newgeorgia.am, 2023. február 9. 

Tbilisziben tárgyal Gordan Grlic-Radman horvát külügyminiszter. Idén került először sor ilyen 
rangú vizitre a két ország diplomáciai kapcsolatai fennállása óta. A horvát külügyminiszter 
február 9 és 11 között tartózkodik a grúz fővárosban. Látogatása során a két ország közötti 
gazdasági együttműködésről szóló keretmegállapodást írnak alá. A hivatalos ügyek mellett 
Grlic-Radman előadást tart a Tbiliszi egyetemen és több látogatást is tesz. 

Forrás: Глава МИД Хорватии прибыл в Тбилиси на переговоры 
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