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Pusztító erejű földrengések rázták meg Törökországot és 
Szíriát 

Több erős földrengés rázta meg 2023. február 6-ára virradóan Törökország déli Gaziantep 
tartományát, valamint Szíria északi részét, elsősorban Idlib, Latakia és Aleppó tartományokat. 
A legnagyobb rengés egyes mérések szerint a 7,8-as erősséget is elérte. Az eset során 
elhunytak száma meghaladja a 37 ezer főt, de az sem kizárt, hogy ennél jóval több áldozatról 
van szó. Törökországban hétnapos gyászt rendeltek el, továbbá az érintett régiókban három 
hónapos rendkívüli állapotot hirdettek ki. A földmozgás még Cipruson, Libanonban és 
Izraelben is érzékelhető volt. 

A mentőakciók 

Az elmúlt néhány napban a világ minden tájáról érkeztek speciális csapatok Törökországba, 
akik intenzív kutatási és mentőakciókban vettek részt. Ismeretlen számú ember maradt 
csapdában, és a túlélők felkutatására irányuló erőfeszítéseket gyakran meghiúsították a hideg 
miatti kedvezőtlen körülmények. Ezzel kapcsolatban a török egészségügyi miniszter elmondta, 
hogy az időjárás rendkívüli megnehezítette a mentőegységek dolgát: a hóvihar és kemény 
fagyok miatt a mentőhelikopterek sokszor fel sem tudtak szállni. A havas és jeges utak, 
valamint a heves esőzések sokszor a mentést végzőket is veszélybe sodorták. A rossz 
internetkapcsolat és a megrongálódott országutak Törökország déli részén szintén 
akadályozták a mentőcsapatok munkáját. 

Negyvenöt ország ajánlotta fel segítségét. Magyarországról a Hunor mentőszervezet indult el 
leghamarabb Törökországba, majd a külügyminisztérium közlése szerint őket újabb 
mentőcsapatok követték, továbbá Szíriában a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül valósult 
meg a segítségnyújtás. 

Ami Szíriát illeti, a kormány nemzetközi segítséget kért, és kifejezetten az ENSZ tagállamaihoz, 
a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságához és más humanitárius szervezetekhez fordult. Több 
tucat másik nemzet is kivette a részét a segítségnyújtásból, köztük az Egyesült Arab Emírségek, 
Kuvait és Katar is. 

Miért gyakoriak a földrengések Törökországban? 

A rengések általában az elmozdulási zónákhoz kapcsolódnak. Földünk legnagyobb rengései a 
kontinenseket hordozó kőzetlemezek peremein lépnek fel. A törökországi katasztrófa az 
ország területén futó Arábiai-, Anatóliai-, Eurázsiai- és Afrikai-kőzetlemezek mozgásaihoz 
kötődik, konkrétan az Arábiai-lemez északi irányba tolódik el, és óhatatlanul ütközik az 
Anatóliai- és Eurázsiai-lemezekkel. Az ország két kontinens találkozásánál fekszik, ami miatt az 
ilyen jellegű természeti csapásokat tekintve kiszolgáltatott helyzetben van, azonban a most 
történt katasztrófa nagysága és helye bizonyos szempontból meglepő volt az eddigi 
tapasztalatok tükrében. 

Korábbi tragédiák 

1939-ben volt az utolsó ilyen nagy, 7,8-as erősségű földrengés Erzincan-ban. Ennél csak az 
1668-as anatóliai földrengés volt erősebb. Az 1939-es tragédia során 33 ezer ember halt meg 
és több mint 100 ezer megsebesült. E pusztítás arra késztette Törökországot, hogy elfogadja 
a szeizmikus építési szabályokat. Erzincan városa olyan kiterjedt károkat szenvedett el, hogy 
teljesen lakatlanná vált, és egy új települést alapítottak valamivel északabbra. 
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A török kormány a múltban az egyes rengéseket követően általában mindig a gyors újjáépítést 
választotta. Erre jó példa a 2020-as Elazığ-ban történt földrengés, ugyanis akkor kb. 20 ezer 
lakóegység sérült meg, amelyeket a török kormány azóta teljesen újjáépített. A településre 
mindenki visszaköltözött és szinte teljesen megújult az infrastruktúra is. Az akkori rengés 
egyébként 6,8-as erősségű volt. 

 

1. táblázat: A legjelentősebb földrengések Törökországban a 19-21. században 

A földrengés helye A földrengés ideje A földrengés 
erőssége 

A földrengésben 
elhunytak száma 

Ağrı 1840 7,4 10 000 fő 

Erzurum 1859 6,1 15 000 fő 

Erzincan 1939 7,8 32 700 fő 

Gerede 1944 7,5 3959 fő 

Varto 1966 6,8 2394 fő 

Muradiye 1976 7,5 4000 fő 

İzmit 1999 7,6 17 127 fő 

Gaziantep és 
Kahramanmaraş 

2023 7,8 Legkevesebb 35 000 
fő 

 

1. térkép: Törökország legnagyobb földrengéseinek helyszínei pirossal jelölve1 

 
 

 
1 A térkép forrása: Geology.com; saját szerkesztés. 



 
 

 
 

6 

A földrengés hatásai 

A földrengés hatásait mindenképpen célszerű két különböző nézőpontból megvizsgálni, 
ugyanis e természeti jelenség általában jelentős környezeti és gazdasági következményeket 
von maga után.  

Ami a környezeti hatásokat illeti, az olasz katasztrófavédelem szökőár veszélyére 
figyelmeztette a lakosságot, mivel a Fekete-tenger térségében a szokásosnál erősebb 
hullámzást regisztráltak a térségben. Emellett az utórengések fenyegetése sem 
elhanyagolható, ami megnehezíti a krízisből való kilábalást.  

Ezen felül a katasztrófa sújtotta területen az újjáépítés fogja a legnagyobb összegeket 
felemészteni, nem beszélve arról, hogy speciális, földrengés-biztos technológiával2 kell ellátni 
az újonnan felépülő lakóépületeket. 

A gazdasági károkhoz egyértelműen hozzájárul, hogy az ellátás szempontjából egy kritikus 
olajexport-terminált is le kellett zárni, mindez pedig azon nyomban éreztette hatását a globális 
olajpiacon, ugyanis áremelkedés következett be a bezárását követően. 

A Török Áramlat gázvezeték azonban nem sérült meg. A tranzitvonal mostanra Magyarország 
legfontosabb gázellátási útvonala, a Fekete-tenger alatt futó vezetékek épsége így magyar 
szempontból is kiemelten fontos. Éppen ezért a jövőben is fokozottan kell figyelni a 
törökországi földrengésekre, mert, ha valamelyik kulcsfontosságú gázvezetéket sérülés éri, 
akkor az komoly veszélybe sodorhatja Magyarország és Európa jó részének gázellátását. 

A gazdasági hatásokat illetően kijelenthető, hogy rövid távon a fizetési mérleget valószínűleg 
a katasztrófa-elhárítás és helyreállítás támogatására irányuló segélybeáramlások fogják 
fellendíteni. Az Erdoğan-kormányzat joggal remélheti, hogy ezek a nagylelkű segélyek 
biztosítják a líra stabilitását a választások előtt, és horgonyt jelentenek az infláció 
csökkentésében. Azonban a katasztrófa-helyreállítással járó valószínű fellendülés hosszabb 
távon csak növeli a folyó fizetési mérleg hiányát, és sokkal sürgetőbbé teszi a választások utáni 
devizakiigazítást. A gazdasági hatáson kívül az is fontos kérdés, hogy a földrengés milyen 
mértékben lesz hatással a választásokra, illetve a tágabb értelemben vett geopolitikára.  

Elhalasztják a 2023-as török választásokat? 

A pusztító földrengés felborította a választási terveket, és az esetleges halasztás lehetősége 
heves vitákat váltott ki a jelenlegi kormány és az ellenzék köreiben egyaránt. A közvélemény-
kutatások már a katasztrófa előtt egy végtelenül szoros versenyt sugalltak. Az elnök- és 
parlamenti választásokat eredetileg júniusra tervezték, de Recep Tayyip Erdoğan török elnök 
a múlt hónapban úgy döntött, hogy előrehozza azokat májusra, hogy több szavazót vonzzon 
az urnákhoz. A több mint 10 millió embernek otthont adó 10 tartományt megrongáló 
földrengések azonban arra késztették az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) tisztviselőit, hogy 
újraértékeljék a helyzetet. „A választások  megtartása májusban már nem reális” – mondta 
egy török tisztviselő. „Az infrastrukturális károk, valamint a túlélők áttelepülése miatt 
szükségessé válhat a választások eredeti időpontjában történő megtartása, vagy akár azt 
követően is.” Egyesek úgy vélik, hogy Erdoğan és kormánya imázsát rontotta a lassú és 
korántsem kielégítő reagálás a katasztrófa első 48 órájában olyan helyeken, mint Hatay és 

 
2 Ezen technológia alkalmazása az 1939-es földrengéseket követően vált kötelezővé, de a gyanú szerint az építtetők 
gyakran elmulasztották a szabályok betartását. 



 
 

 
 

7 

Adiyaman. Miközben az AKP tisztviselői több lehetőséget is tanulmányoztak az esetleges 
halasztásra, még nem hoztak végleges döntést a kérdésben. 

Észak-Szíria helyzete a tragédia előtt és után 

Az ENSZ becslése szerint Északnyugat-Szíriában mindennapi élete során több mint 4 millió 
ember függ a határokon átnyúló segélyektől. Korábban az ellenzék azzal vádolta Bassár el-
Aszad szíriai elnököt, hogy a lakosok megbüntetése érdekében visszatartja a szolgáltatásokat 
azokban a körzetekben, ahol korábban lázadás tört ki. Ezen felül több tucat ember halt meg a 
már egy ideje pusztító kolerajárvány során, amelyet részben az ország összeomló 
infrastruktúrájának tulajdonítanak. Az ENSZ becslései szerint Szíriában jelenleg élő 18 millió 
ember 90%-a szegénységben él, a gazdaságot pedig a konfliktusok, az aszály és a Covid-19-
világjárvány, valamint a szomszédos Libanonban bekövetkezett pénzügyi összeomlás 
következményei sújtják. A földrengés egyértelműen csak ront a már amúgy is kritikus 
helyzeten. 

Fontos tudni, hogy a földrengés szíriai helyszínén, az ország északi részén az ellenőrzés 
megosztott a kormány, a kurd vezetésű erők, a törökök által támogatott milíciák és más lázadó 
iszlamista csoportok között. Emiatt a nemzetközi segélyek megérkezése is eltarthat egy ideig. 
Északnyugat-Szíria az egyik legnehezebben megközelíthető hely lett a világon, ugyanis a török 
határon csak egy kis átkelőhely (Báb al-Hawa) áll rendelkezésre, amely az erőforrásokat az 
ellenzék által irányított területekre szállítja. Viszont ennek használata most akadályokba 
ütközik, mivel egyrészt a törökországi ENSZ-ellátási csomópont és ezen határpont közötti utak 
megsérültek a földrengésben, másrészt a szíriai rezsim szuverenitása megsértésének tekinti, 
ha Törökországból segélyt juttatnak ezeknek az ellenzék által birtokolt területeknek. 

Annyi bizonyos, hogy a rendkívül súlyos történések ellenére Törökországnak megvan az esélye 
arra, hogy kilábaljon a krízisből, de Szíria helyzete egyelőre kilátástalannak tűnik. 

 
Az elemzést készítette: Tárik Meszár 
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Kelet-Ázsia 

Közel 5 milliárd utazás történt Kínában az újév alatt 
Luo Wangshu, China Daily, 2023. február 16. 

A Kínai Közlekedési Minisztérium szerint hozzávetőleg 4,73 milliárd utazást tettek Kínában a 
közelmúltban lezárult Tavaszi Fesztivál alatt. Az idei 40 napos utazási őrület január 7-én 
kezdődött és szerdán ért véget. Ez volt az első ilyen utazási hullám azóta, hogy Kína a múlt 
hónapban optimalizálta Covid-19-kezelési intézkedéseit. A megtett utazások közül közel 1,6 
milliárd a tömegközlekedési eszközökön keresztül történt, ami éves szinten 50%-os 
növekedést jelent, ez a 2019-es forgalom mintegy 53,5%-a. Vasúton, autópályán, víziúton és 
repülővel 348 millió, 1,17 milliárd, 22,45 millió és 55,21 millió utat tettek meg, ami 37,5%, 
55,8%, 37,15% és 38,7%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ebben az 
időszakban mintegy 1,18 milliárd járművet használtak a gyorsforgalmi utakon. 

Forrás: Nearly 5 billion trips made during holiday travel rush, ministry says 

Kishida ígéretet tett, hogy a japán családok támogatását a GDP 4%-ára emeli 
Japan Today, 2023. február 16. 

Fumio Kishida miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy Japán gyermeknevelési költségvetését 
az ország bruttó hazai termékének 4%-ára emeli a születésszám csökkenése miatt, de azt nem 
részletezte, hogy honnan kívánja biztosítani erre a költségeket. Kishida a parlamenti ülésen 
elmondta, hogy Japán kiadásai a gyermekek és családok támogatását célzó politikákra elérték 
a GDP 2%-át a 2021 márciusával végződő pénzügyi évben, és a kormány célja ennek a számnak 
a „megduplázása". A Japánban született csecsemők száma 2022-ben hetedik éve rekord 
alacsonyra süllyedt, először esett 800 000 alá azóta, hogy a kormány 1899-ben elkezdte a 
születési statisztikák összeállítását – mutatták ki a hivatalos adatok a tavalyi év végén. 

Forrás: Kishida pledges to boost child-rearing budget to 4% of GDP 
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A vitatott terv a fukusimai erőmű szennyvizének kibocsátására 
Japan Today, 2023. február 16. 

Tizenkét évvel a hatalmas földrengés és szökőár által kiváltott nukleáris katasztrófa után az 
északkelet-japán Fukushima Daiichi erőmű dolgozói arra készülnek, hogy tisztított szennyvizet 
engedjenek a tengerbe. Az ottani szakértők azt állítják, hogy a vizet szűrték, hogy eltávolítsák 
a legtöbb radioaktív elemet, és biztonságosnak és szükségesnek nevezik a kibocsátást, de az 
hazai és nemzetközi ellenállást váltott ki. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) 
kijelentette, hogy a kibocsátás megfelel a nemzetközi szabványoknak, és „nem okoz 
semmilyen kárt a környezetben". A szomszédos országok, köztük Kína és Dél-Korea, valamint 
az olyan aktivista csoportok, mint a Greenpeace és néhány helyi lakos viszont határozottan 
ellenzik a kibocsátást. A helyi halászok attól tartanak, hogy a szennyvíz tengerbe engedése 
ismét eltántorítaná a fogyasztókat a fogásuk megvásárlásától. 

Forrás: The controversial plan to release Fukushima plant's wastewater 

Yoon valószínűleg áprilisban tart csúcstalálkozót Bidennel 
Choi Si-young, The Korea Herald, 2023. február 10. 

Yoon Suk Yeol dél-koreai elnök várhatóan áprilisban találkozik amerikai kollégájával, Joe 
Bidennel a novemberi kambodzsai tárgyalásokat követően, mivel a két ország erősebb 
szövetségre törekszik, amely érintheti a deglobalizációt, amelyet az USA-Kína versengés 
eszkalálódása okoz. A pontos időpontot még nem erősítették meg, de sokan arra számítanak, 
hogy hamarosan kétoldalú találkozóra kerül sor, ahol a két vezető valószínűleg megvitatja 
politikai és gazdasági kapcsolataik megerősítését, még mielőtt októberben ünnepelnék 
kapcsolatuk 70. évfordulóját. Szöul tavaly december óta arra törekszik, hogy megszilárdítsa 
legújabb külpolitikáját, amely nagyobb globális lenyomatot szeretne elérni azáltal, hogy 
Washington mellett gyakorlatilag minden kontinenssel együttműködik. Célja, hogy az indo-
csendes-óceáni térségre összpontosítson, ahol az Egyesült Államok megpróbálja politikailag 
és gazdaságilag visszatartani az egyre határozottabb Kínát. 

Forrás: Yoon likely to hold summit with Biden in April to build on alliance 
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A 2023-as Boao Forum teljesen offline lesz 
Zhang Yue, China Daily, 2023. február 17. 

A 2023-as Boao Forum Éves Konferenciája március 28. és 31. között kerül megrendezésre a 
dél-kínai Qionghaiban, a nemrégen kiadott hivatalos közlemény szerint. Eszerint az idei fórum 
teljesen offline lesz. A közlemény alapján a fórumon a fejlesztés és befogadás, a hatékonyság 
és biztonság, a regionális és globális együttműködés témájú megbeszélések és konferenciák, 
valamint a jelenről és a jövőről szóló megbeszélések kerülnek előtérbe a nemzetközi 
együttműködés elősegítése és a konszenzus megszilárdítása érdekében. A szokásoknak 
megfelelően erre az időszakra a nemzetközi szervezetek vezetői, az üzleti élet vezetői és a 
tudományos körök tagjai gyűlnek majd össze és vesznek részt a megbeszéléseken. 

Forrás: Boao Forum for Asia Annual Conference 2023 to be fully offline 
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Dél-Ázsia 

A pakisztáni jegybank devizatartalékai 276 millió dollárral 3,19 milliárd dollárra 
nőttek 
Profit Report, Pakistan Today, 2023. február 16. 

A pakisztáni központi bank adatai szerint Pakisztán devizatartalékai 276 millió dollárral, 3,19 
milliárd dollárra emelkedtek a február 10-én zárult héten. A 10-i állapot szerint az ország 
összes likvid devizatartaléka 8,7 milliárd dollár volt. A kereskedelmi bankok nettó 
devizatartaléka elérte az 5,51 milliárd dollárt. A jegybank likvid tartalékai február 3-án 
kritikusan alacsony, 2,92 milliárd dolláros szintet értek el, ezt megelőzően a tartalékok az 
elmúlt 6 hónapban folyamatosan csökkentek. A múlt hét jobb híreket hozott a pakisztáni 
tartalékok helyzetét illetően, azonban a szakértők szerint Pakisztán még messze nem került ki 
a bajból. Tartós megkönnyebbülést csak az IMF-fel megkötendő megállapodás aláírása 
eredményezhet. 

Forrás: State Bank’s forex reserves move up by $276m to $3.19b 

India-Airbus-Boeing megállapodás: A légitársaságnak több mint 6500 pilótára 
lesz szüksége a 470 repülőgéphez 
Business Today Desk, Business Today, 2023. február 17. 

Az Air Indiának több mint 6500 pilótára lesz szüksége annak a 470 repülőgépnek az 
üzemeltetéséhez, amelyet az Air India az Airbustól és a Boeingtől kap a három vállalat közötti 
megaüzletet követően. A légitársaság 470 repülőgépre adott le megrendelést, további 370 
gép vásárlására vonatkozó opcióval, ami összesen 840 repülőgépre növelheti a repülőgépek 
számát. Ez az üzlet a légitársaságok legnagyobb repülőgép-rendelésének számít. A Tata Sons 
tulajdonában lévő Air India kedden jelentette be, hogy szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus-
szal és a Boeinggel széles törzsű és egyfolyosós repülőgépek beszerzéséről. A megrendelés 40 
Airbus A350-es, 20 Boeing 787-es és 10 Boeing 777-9-es széles törzsű repülőgépre, valamint 
210 Airbus A320/321 Neo és 190 Boeing 737 MAX egyfolyosós repülőgépre vonatkozik. A Tata 
Sons elnöke, N. Chandrasekaran elmondta, hogy az Airbus és a Tata nagyobb partnerségen 
dolgozik, beleértve azt a törekvést is, hogy „valamikor a jövőben a kereskedelmi repülőgépek 
gyártásába is bekapcsolódjon". 

Forrás: Air India-Airbus-Boeing deal: Airline will require over 6,500 pilots for 470 planes 
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India globális chip erőművé válhat a jövőben? 
Laraib Farhat, The Diplomat, 2023. február 15. 

A jövő technológiájának önállóságáért folytatott verseny arra késztette az országokat, hogy a 
technológia-politikai színtéren is megerősítsék befolyásukat. India is felismerte a gazdasági 
növekedése szempontjából kulcsfontosságú technológiák birtoklásában rejlő lehetőségeket, 
és ezért nyitott a csúcstechnológiában történő külföldi befektetések előtt. Ma már India is 
aktív részvevője a félvezetőgyártás globális versenyének. Egyrészt a félvezetők területén 
igyekszik bővíteni stratégiai szövetségeit, másrészt pedig a chipgyártást igyekszik az országba 
vonzani. 2019-ben például Narendra Modi indiai miniszterelnök elindította az India 
Semiconductor Mission (ISM) elnevezésű programot, hogy integritást kölcsönözzön a Make in 
India kezdeményezésének. Azóta India egy 10 milliárd dolláros ösztönző tervet vezetett be, 
hogy a gyártókat új félvezetőgyártó üzemek (fabs) létesítésére csábítsa az országba. 
Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy India azon törekvését, hogy a félvezetőipar jelentős 
szereplőjévé váljon, nemcsak az ágazatba történő beruházások akadályozzák, hanem a 
korlátozott villamosenergia- és vízellátás, valamint a bürokratikus problémák. Annak ellenére, 
hogy bőséges tehetséggel és a megvalósításhoz szükséges politikai akarattal rendelkezik, India 
nehezen tudta megvalósítani a Make in India kezdeményezést és biztosítani a félvezető-
ökoszisztéma létrehozásához szükséges alapvető erőforrásokat. Éppen ezért Indiának ki kell 
terjesztenie együttműködési partnerségeit, hogy chipgyártóként megalapozhassa pozícióját. 
Olyan technológiai szövetségekbe kell belépnie, mint a Chip 4 szövetség, amely az Egyesült 
Államokat, Tajvant, Dél-Koreát és Japánt foglalja magában. Hasonlóképpen, Indiának a Quad 
platformot is teljes mértékben ki kellene használnia a félvezető-ellátási lánc kezdeményezés 
folytatásával, mivel a chip-ökoszisztéma újjáélesztése érdekében csak az Egyesült Államoktól 
való túlzott függés rövidlátó döntés lenne. 

Forrás:  Can India Emerge a Global Chip Powerhouse? 
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Kína támogatásáról biztosította Srí Lankát az adósságtanácskozás előtt 
en,suv.mv, 2023. február 16. 

Peking Srí Lanka egyik legnagyobb hitelezője, miután az ország Övezet és Út 
kezdeményezésének keretében kölcsönöket folyósított, amely a kikötők és más létesítmények 
építésére vonatkozott. Kína felajánlotta, hogy két évre felfüggeszti a törlesztést, de a tartozás 
összegének csökkentésétől elzárkózott. Ez akadálya annak, hogy Srí Lanka a Nemzetközi 
Valutaalaptól sürgősségi hitelt kapjon, amely azt szeretné, ha a hitelezők beleegyeznének az 
adósságcsökkentésbe. Kína „hajlandó együttműködni az érintett országokkal és a nemzetközi 
pénzügyi intézményekkel, hogy továbbra is pozitív szerepet játsszon abban, hogy segítsen Srí 
Lankának túljutni a jelenlegi nehézségeken" – nyilatkozta Wang Wenbin külügyminisztériumi 
szóvivő arra a kérdésre, hogy Peking beleegyezik-e az adósságcsökkentésbe. Wang 
megismételte egy korábbi hivatalos nyilatkozatát, amely szerint Kína támogatja Srí Lanka IMF-
hitel iránti kérelmét. A Kínai Export-Import Bank a múlt hónapban kétéves törlesztési 
felfüggesztést ajánlott Srí Lankának. „Közvetlen tárgyalásokat folytatunk Kínával" – 
fogalmazott Rani Wickremesinghe Srí Lanka-i elnök a múlt héten a parlamentben tartott 
beszédében. „Most azon dolgozunk, hogy egyesítsük a többi ország és Kína megközelítését". 
Közgazdászok szerint Peking valószínűleg azért nem hajlandó csökkenteni Srí Lanka adósságát, 
mert attól tart, hogy más hitelfelvevők is hasonló könnyítéseket akarnak majd. 

Forrás:  China expresses support for Sri Lanka ahead of debt meeting 
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Délkelet-Ázsia 

„Thaiföldet ma már világszerte vezető országként fogadják el a 
fenntarthatóság terén” 

Jarupong Krisanaraj, The Nation Thailand, 2023. február 14. 

A fenntartható fejlődést szolgáló bio-körforgásos-zöld gazdasági modell mára világméretű 
trenddé vált, mondta Thiraphong Chansiri, a tengeri eredetű élelmiszertermékeket feldolgozó 
és exportáló Thai Union Group elnök-vezérigazgatója. Szerinte a thaiföldi kormány és a 
magánszektor hatalmas erőfeszítéseket tett ezen a téren. Annak eredményeképpen pedig az 
emberkereskedelemről szóló amerikai jelentésben az ország besorolása a 2-es szintű 
megfigyelési listáról a 3-as szintre javult, az Európai Unió törölte az illegális, be nem jelentett 
és szabályozatlan halászat miatt kiadott írásbeli figyelmeztetését, Thaiföld pedig regionális 
vezetővé vált a Dow Jones Fenntarthatósági Indexben szereplő vállalatok számát tekintve. 

Forrás: Thai Union showcases sustainable practices in Thailand's fisheries sector 

A tanulási veszteségeik miatt a Fülöp-szigeteki fiatalok is elveszíthetik a 
jövőbeli jövedelmük akár 10%-át 

Luisa Maria Jacinta C. Jocson, Business World, 2023. február 17. 

A járványhelyzet következtében 2020 áprilisa és 2022 márciusa között a Fülöp-szigeteki 
iskolákat 510 napra bezárták. Ez volt az egyik leghosszabb időtartamú iskolabezárás a világon, 
a teljes jelenléti tanítás az állami és magániskolákban csak 2022 novemberében indult újra. A 
Világbank jelentése szerint a hosszú iskolabezárások világszerte mély tanulási veszteségekhez 
vezettek, a bezárások minden 30 napja alatt a diákok átlagosan 34 napot veszítettek a 
tanulásból. Ezen tanulási sokk miatt a gyermekek a jövőbeli éves átlagkeresetük akár 10%-át 
is elveszthetik. A kisgyermekek kognitív és szociális-érzelmi fejlődésének a világjárvány miatti 
visszaesése pedig a felnőttkori jövedelmek 25%-os csökkenéséhez is vezethet. Ráadásul a 
pandémia alatt a Fülöp-szigeteken a világátlagot meghaladó mértékben esett vissza a fiatalok 
foglalkoztatása, ami a mai napig nem állt helyre. 

Forrás: Youth may lose up to 10% of future earnings due to learning losses 

  



 
 

 
 

18 

Vietnámnak nemzeti gyümölcsmárkákra van szüksége 

VnExpress, VnExpress, 2023. február 15. 

Szakértők szerint Vietnámnak nemzeti márkákat kell kifejlesztenie a gyümölcstermékek 
számára, hogy növelje az ágazata hozzáadott értékét és a versenyképességét a nemzetközi 
piacokon. „Amikor almáról beszélünk, az Egyesült Államokra gondolunk” – mondta Nguyen 
Dinh Tung, a Vina T&T Import-Export Company igazgatója. „Ha kiviről beszélünk, Új-Zélandra 
gondolunk. Ha dinnyéről beszélünk, Japánra gondolunk. Ha a hónapos duriánokról beszélünk, 
Thaiföldre gondolunk. Ha a Musang King duriánról beszélünk, Malajziára gondolunk... Eközben 
Vietnámban, ahol sokféle gyümölcsöt termesztenek, nincsenek híres gyümölcsmárkák.” A 
nemzeti büszkeséget jelentő gyümölcsmárkák építéséhez Tung szerint figyelmet kell fordítani 
olyan tényezőkre, mint a talajhoz kapcsolódó fajták, a vietnámi kultúra, a minőség, az 
élelmiszerhigiénia és -biztonság, az ültetési terület, a magas terméshozam és a tartósítási 
technológia. Tung úgy véli, hogy a grapefruit, a kókuszdió és a durian gyümölcsök 
rendelkeznek nagy exportpotenciállal. 

Forrás: Vietnam needs to build national brands for fruits 

A nemzeti filantrópia átalakítása Malajziában 

TheStar, TheStar, 2023. február 13. 

A befektetők számára még könnyebbé vált a jótékonykodás az emberek és a bolygó érdekében. 
Mostantól automatikusan nagyobb jótékonysági hatást érhetnek el, miközben növelhetik az 
adókedvezményt egyetlen egyszerű stratégiával: jótékony célú részvényadományozással. A 
Bursa Malaysia Bhd Shares2share rendszere lehetővé teszi a befektetők számára, hogy ezt 
könnyedén, tranzakciós költségek nélkül tegyék meg. A Malajziai Értékpapír Bizottság által 
támogatott, tavaly novemberben indított rendszer lehetővé teszi a befektetők számára, hogy 
a tőzsdén jegyzett értékpapírokat vagy a tőzsdén jegyzett értékpapírok eladásából származó 
bevételeket kényelmes módon a Yayasan Bursa Malaysia (YBM) által támogatott jótékonysági 
szervezeteknek adományozzák. A rendszer része a Bursa Malaysia folyamatos 
erőfeszítéseinek, amelyek a társadalom és a környezet jobbá tételére irányulnak, miközben 
hozzájárulnak az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításához egy befogadóbb és 
fenntarthatóbb jövő érdekében. 

Forrás: TRANSFORMING THE NATION’S PHILANTHROPIC LANDSCAPE 
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Az ASEAN kiterjesztené az egyablakos kereskedelmi ügyintézést Japánra 

Jayanty Nadha Shofa, Jakarta Globe, 2023. február 13. 

Az ASEAN nem csak a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség (RCEP) – a világ legnagyobb 
kereskedelmi megállapodására – támaszkodik a Japánnal folytatott kétoldalú kereskedelem 
fellendítése érdekében. Mivel 2023-ban ünneplik a bilaterális relációk aranyjubileumát Kao 
Kim Hourn, a blokk főtitkára szerint az ASEAN arra törekszik, hogy Japán az ASEAN Single 
Window (ASW) részévé is váljon. Az ASW lehetővé teszi a kereskedelemmel kapcsolatos 
dokumentumok elektronikus cseréjét az ASEAN-tagállamok között. Ennek a gazdasági 
platformnak a keretében a tagállamok gyorsabb vámkezelésben és kevesebb papírmunkában 
részesülhetnek. Jelenleg Japán az ASEAN harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere. 

Forrás: ASEAN Seeks Single Window Expansion with Japan for Greater Trade 

A Fülöp-szigeteki peso (PHP) 46,9%-kal alulértékelt az amerikai dollárral 
szemben 

Business World, Business World, 2023. február 10. 

Az Economist Big Mac-indexe a vásárlóerő-paritás (PPP) elméletén alapul, amely szerint 
hosszú távon két gazdaság árfolyamának ahhoz az árfolyamhoz kell közelítenie, amely 
kiegyenlíti egy azonos árukosár árát. Ezt a megközelítést használva a Big Mac esetében meg 
lehet becsülni, hogy az egyik valuta mennyire alul- vagy túlértékelt egy másikhoz képest. 2023 
januárjában egy Big Mac 5,36 USD-ba kerül az Egyesült Államokban, míg a Fülöp-szigeteken 
155 PHP-ba, ami 28,92 PHP árfolyamot jelent az USD-hoz képest. Az 54,44 PHP-s tényleges 
árfolyamhoz képest ez azt jelenti, hogy a peso 46,9%-kal alulértékeltnek tekinthető. 

Forrás: Philippine Peso 46.9% undervalued against US Dollar 
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Az indonéziai Bali levonja a tanulságokat a világjárványból, és a KKV-k 
megerősítésére összpontosít 

Ni Luh Rhismawati & Raka Adji, Antara, 2023. február 15. 

A COVID-19 világjárvány tanulságul szolgált Bali számára, hogy a mikro-, kis- és 
középvállalkozói ágazat más szektorokhoz képest erősebb. Ez különösen a KKV-k folyamatos 
növekedéséből derült ki, még akkor is, amikor a gazdasági húzóágazatnak számító turizmus a 
koronavírus terjedése közepette válságba került. A bali KKV-k száma 6,4 százalékkal nőtt a 
2021-es 412 265-ről 2022-re 440 609-re, fő tevékenységi köreik a kereskedelem, a 
mezőgazdasági ipar, a nem mezőgazdasági ipar, és a szolgáltatások. Bár számuk nőtt, a KKV-k 
számos problémával küzdenek, például a tőke, az engedélyezés, az emberi erőforrások, a 
technológia, a marketing/promóció és a termelés terén. Tekintettel a KKV-k előtt álló 
kihívásokra, Bali tartomány kormánya elismerte, hogy a KKV-k megerősítésére irányuló 
erőfeszítéseket tesz. Ezek közé tartozik a KKV-k integrált irányítása a klasztereken keresztül és 
az ellátási láncok támogatása a szövetkezeteken keresztül. A tartományi kormány az áruk és 
szolgáltatások 40 százalékát a kkv-któl szerzi be, folytatja a KKV-knak szóló képzések és 
támogatások elérésének megkönnyítését, és a KKV-k megerősítésére és fejlesztésére külön 
allokációs alapokat biztosít. A tartományi kormány emellett lehetővé teszi a KKV-k számára az 
üzleti inkubációt, és rendszeresen értékeléseket végez róluk. 

Forrás: Bali takes lessons from pandemic, focuses on bolstering MSMEs 

A családbarát költségvetés önmagában nem elégséges a gyermekszám 
növeléséhez Szingapúrban 

Grace Ho, The Straits Times, 2023. február 9. 

A héten bejelentett gyermekvállalást ösztönző idei költségvetési intézkedések – a 3000 SGD-
vel (2240 USD) növelt Baby Bonus készpénzajándéktól, a kettő helyett négyhetes apasági 
szabadságon át, az anyáknak nyújtott támogatás jövedelemfüggetlen rögzítéséig – 
üdvözlendő Valentin-napi ajándékot jelentenek a családalapítást tervezők számára. A The 
Straits Times által megszólaltatott szakértők szerint azonban nem biztos, hogy a 
gyermekvállalást, illetve a több gyermek vállalását illetően még bizonytalan párokat meg fogja 
győzni. Jóllehet Tan Ern Ser, a Szingapúri Nemzeti Egyetem szociológusa szerint, még ha az új 
intézkedések nem is vezethetnek a teljes termékenységi ráta növekedéséhez, legalább 
megakadályozhatják annak további csökkenését. 

Forrás: Budget 2023: Baby Bonus boost welcome, but not a game changer for undecided 
couples, say analysts 
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Közel-Kelet 

IMF: A földrengés jelentős negatív hatást gyakorol a török gazdaságra 
ة  .Al Arabiya, 2023. február 12 ,الع

A Nemzetközi Valutaalap vezetője, Kristalina Georgieva azt közölte, hogy a földrengések széles 
körű pusztítást okoztak az egész régióban és jelentős hatással vannak a török gazdaságra. Több 
ezer épület, köztük otthonok és kórházak, valamint utak, csővezetékek és egyéb 
infrastrukturális elemek rongálódtak meg súlyosan. A Fitch Ratings előrejelzése szerint a 
törökországi és szíriai földrengés gazdasági veszteségei meghaladják a „kétmilliárd dollárt”, de 
„elérhetik a 4 milliárd dollárt vagy többet”. 

Forrás: " ا ع الناتج المح اإلجما كشف حجم تأث زلزال ترك  صندوق النقد" 

„Tisztességes élet” a vidéki Egyiptomban: 60 millió polgár részesül az elnöki 
kezdeményezésből 
 .Yawm7, 2023. február 12 ,اليوم السابع

A „Tisztességes élet” kezdeményezés az egyiptomi állam által elfogadott legnagyobb projekt, 
amelynek célja, hogy megváltoztassa az ország vidéki részén élő közel 60 millió ember életét, 
és kiemelje őket az évtizedek óta tartó elmaradottságból, ami a fenntartható fejlődés 
elérésének és a gazdasági növekedési ütem fokozásának egyik fő akadálya. A világ legnagyobb 
kezdeményezése a modern időkben 2019. január 2-án indult, ami a leginkább rászoruló 
közösségi csoportok életszínvonalának javítását hivatott elérni az állami célkitűzés alapján. A 
kezdeményezés egyik legfőbb célja, hogy enyhítse a vidéki és városi nyomornegyedek lakóinak 
terheit. 

Forrás: ل ة "التفاص ادرة الرئاس دون من الم ستف .. 60 مليون مواطن  ف م مة ب اة ك  "ح

Folytatódik Irak gazdasági átalakulása 
Iraqi News Agency, 2023. február 12. 

Irak miniszterelnöke, Mohammed asz-Szúdáni vezette a Kereskedelmi Kamarák Szövetsége, 
az Iraki Bankok Szövetsége, valamint a kormányzati pénzügyi ügynökségek és osztályok 
harmadik ülését. A találkozó során megvitatták az egész iraki gazdasági helyzet alakulását. A 
miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ezek a találkozók továbbra is fontosak, hogy leküzdjék a 
versenyszféra előtt álló akadályokat, amelyet a kormány nélkülözhetetlen partnernek tart 
stratégiai programjai és projektjei végrehajtásában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy 
Irakban jó úton haladnak a gazdasági reformok, ami a kormányprogram egyik prioritása. 
Hozzátette, hogy a kormány és minden illetékes szerve határozottan szembeszáll a 
spekulánsokkal és azokkal, akik akadályozzák a kormány törekvéseinek végrehajtását. 

Forrás: Al-Sudani: The Wheel of Economic Reform is Moving Forward 



 
 

 
 

23 

Marokkó: 3.4 millió dollár 2023-as jeruzsálemi projektek támogatására 
الة االناضول  .Anadolu Agency, 2023. február 11 ,و

A marokkói székhelyű Bayt Mal Al-Quds Al-Sharif Ügynökség bejelentette, hogy 3.4 millió 
dollárt különít el a szent város szociális projektjeinek támogatására 2023-ban. Ennek részletei 
az Iszlám Együttműködés Szervezetéhez tartozó ügynökség nyilatkozatában jelentek meg. A 
források azt közölték, hogy ezt az összeget a szociális támogatási projektekre, az emberi 
fejlődésre, az egészségügyre, az oktatásra, az újjáépítésre, a kereskedelemre, a 
mezőgazdaságra, a kulturális és művészeti revitalizációra, a médiára, a sportra, valamint az 
ifjúságra fordítják. 

Forrás: 2023 ــــع ت مال القدس" لدعم مشار  المغرب.. 3.4  مالي دوالر من "ب

Irán új költségvetési törvényjavaslata jelentősen növeli a biztonsági és katonai 
szektorra szánt forrásokat 
Middle East Eye, 2023. február 13. 

Az iráni utcákat még mindig a kormányellenes tüntetések hónapokig tartó brutális leverése 
tartja sokkban, valamint folyamatosak a gázkimaradások a csípős tél közepette, és érkeztek 
hírek arról is, hogy az életkörülmények romlása miatt jelentősen megnövekedett az 
öngyilkosságok száma. Annak ellenére, hogy az irániak küzdenek azért, hogy túléljék a 
könyörtelen gazdasági válság éveit, az új költségvetési törvényjavaslat az egészségügyi és 
közszféra forrásainak csökkentését javasolja, amivel egy időben a katonai és biztonsági erők 
költségvetését toldanák meg. A törvényhozók január 22-én hagyták jóvá Irán konzervatív 
elnöke, Ebrahim Raiszi által benyújtott költségvetési törvényjavaslat főbb elemeit a március 
21-én kezdődő iráni évre vonatkozóan. 

Forrás: Iran's new budget bill pours money into security, and military sectors 

Hogyan járul hozzá Egyiptom Európa növekvő gázigényének kielégítéséhez? 
ق االوسط   .Asharq Al-Awsat, 2023. február 12 ,ال

Az orosz-ukrán háborút követően a földgáz a nemzetközi kapcsolatok egyik fő 
mozgatórugójává vált, különösen Európa számára, és ezzel összefüggésben Abdel-Fattáh esz-
Szíszi egyiptomi elnök azt nyilatkozta, hogy Egyiptom erőfeszítései döntő elemmé válnak az 
európai gázkeresleti válság következményeinek enyhítésében. Tarek el-Molla, Egyiptom 
kőolaj- és ásványkincsügyi minisztere bemutatta Egyiptom tervét, mely alapján az idei évben 
három nemzetközi pályázatot tesznek közzé a kutatás és feltárás területén. Ezen 
„ambiciózus"” terv a kőolajminiszter leírása szerint több mint 300 kút fúrását célozza 2025-ig. 
Az elmúlt években Egyiptom számos gázmezőt tárt fel, aminek köszönhetően a tiszta energia 
exportálásának ígéretes piacává vált. 

Forrás: ة الطلب األورو المتنا ع الغاز؟ سهم م  تلب
ُ
ف   ك
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Három év múlva repülő taxik fognak közlekedni Dubaj egén 
Al Arabiya English, 2023. február 13. 

A légi taxik a következő három éven belül felszállnak az egekbe Dubajban – jelentette be az 
emirátus uralkodója és az Egyesült Arab Emírségek alelnöke, Mohammed bin Rásid. A légi 
taxiállomások terveit a kormány jóváhagyta, és várhatóan 2026-ra teljes kapacitással fog 
működni. Dubaj a tervek szerint a világ első olyan városa lesz, amely teljesen kiépített 
vertiport-hálózattal rendelkezik, és a projekt négy nagy területet köt majd össze: a Dubaji 
Nemzetközi Repülőteret, a belvárost, a Palm Jumeirah-t és a kikötőt. A légi taxik 
zökkenőmentes, végponttól végpontig tartó utazást biztosítanak az utasoknak, nulla 
károsanyag-kibocsátással és maximális biztonsággal. Mindegyik repülőgépen lesz egy pilóta és 
négy utasnak lesz majd ülőhely. Hatótávolsága 241 km, végsebessége 300 km/h lesz. 

Forrás: Dubai: Flying taxis to take to the skies in three years, Sheikh Mohammed says 

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya megállapodást írt alá az ENSZ-hálózattal 
a fenntartható fejlődésről 
 .Al Khaleej, 2023. február 14 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya megállapodást írt alá az ENSZ Fenntartható Fejlődési 
Megoldások Hálózatával (SDSN) a fenntartható fejlődési célok (SDS) regionális és nemzetközi 
szintű elérésére irányuló erőfeszítések előmozdítása érdekében. Abdullah Nasser Lootah, az 
Emirátusok Versenyképességi Tanácsának elnöke és a Fenntartható Fejlődési Célok Nemzeti 
Bizottságának alelnöke elmondta: „Ez a megállapodás megerősíti az Egyesült Arab Emírségek 
arra irányuló erőfeszítéseit, hogy regionális és nemzetközi szinten megerősítse a 
partnerségeket a fenntarthatósági célok elérése előtt álló kihívások leküzdése érdekében, 
valamint kiemelje az ország vezető szerepét az innovatív megoldások és kezdeményezések 
megtalálásában a globális fenntarthatósági célok nemzetközi színtéren történő elérésére 
irányuló erőfeszítések közepette.” 

Forrás: ة المستدامة ة حول «التنم كة أمم ة مع ش  «حكومة اإلمارات توقع اتفاق

Egyiptomi elnök: az országnak 250 milliárd dollárra van szüksége az oktatási 
rendszer fejlesztéséhez 
 .Yawm7, 2023. február 14 ,اليوم السابع

Az Egyesült Arab Emírségekben tartott világkormányzati csúcstalálkozón elmondott 
beszédében az egyiptomi elnök elmondta: „Egyiptomnak 250 milliárd dollárra van szüksége az 
oktatási rendszer fejlesztéséhez... Az oktatás minősége kihívást jelent. A közegészségügy 
minősége kihívást jelent.” Az elnök problémaként nevezte meg a túlnépesedést is. Kifejtette, 
hogy tíz év alatt 25 millió fővel nőtt az ország lakossága. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 
az ország kormánya minden tőle telhetőt megtesz a krízisek enyhítése érdekében. 

Forrás:  م ر منظومة التعل ار دوالر لتط : م تحتاج إ  250 مل س الس  الرئ
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Többszörösére tervezik növelni az orosz-szaúdi áruforgalmat 
Erdni Kagaltynov, Kommersant 2023. február 12. 

Oroszország és Szaúd-Arábia vezetősége belátható időn belül 5 milliárd dollárra kívánja 
növelni a kereskedelem szintjét nyilatkozta Szergej Kozlov, orosz nagykövet. Annak ellenére, 
hogy a kereskedelmi forgalom a 2022. január-november folyamán csökkent (1,6 milliárd 
dollárt tett ki),  Moszkva és Rijád kereskedelmi és gazdasági kapcsolatait pozitív dinamika 
jellemzi. Oroszország ígéretes kereskedelmi és gazdasági partnert lát Szaúd-Arábiában, 
amelynek egyre nagyobb szerepe van a globális és regionális ügyekben. A két ország politikai 
együttműködése is stratégiai szintre emelkedhet. 2022-ben Vlagyimir Putyin négyszer beszélt 
telefonon Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai koronaherceggel. Szaúd-Arábia Törökország 
mellett fontos szerepet játszott az orosz-ukrán hadifogoly cserékben is. 

Forrás: Россия и Саудовская Аравия хотят поднять товарооборот до $5 млрд 

Tbilisziben székelő cég lett az év legjobb kripto-vállalata.  
newsgeorgia, 2023. február 14. 

Londonban szervezték az egyik legrangosabb szakmai díj, az International Gaming Awards 
díjátadóját. A világ több mint harminc vezető cég képviselői gyűltek össze az angol fővárosban, 
hogy összemérettessenek a zsűri szerint legjobbnak járó címért. Az év legjobb kripto-
vállalatatának járó díjat a tbiliszi székhelyű nemzetközi termék- és technológiai vállalatcsoport 
a SOFTSWISS képviselői vehették át. A cég Grúziában hamar ismertté vált, és gyorsan növelte 
helyi fejlődését. Központi irodájában több mint 200 alkalmazott dolgozik. 

Forrás: Лучшей крипто-компанией года признали международную компанию с офисом 
в Тбилиси 

Fehérorosz IKEA? 
Aljona Landyrj, neg.by 2023. február 14. 

Az Oroszországból kivonult IKEA-t a fehérorosz „Merdem” vállalat Swed House üzletei 
válthatják fel. A tervek szerint az első ilyen áruházat márciusban nyitják meg Moszkvában. A 
vállalat több, az IKEA számára is gyártó céggel van kapcsolatban, így a saját – orosz és 
fehérorosz – gyártók mellett a Swed House üzletei számára Kazahsztánban, Indonéziában, 
Pakisztánban és Iránban is gyártanak majd árut. Összességében több mint 130 gyártóval 
alakítottak ki kereskedelmi kapcsolatot, ebből mintegy 20 oroszországi és fehérorosz, 80 pedig 
Kínából származik. 

Forrás: Стало известно, кто заменит IKEA: белорусская компания открывает в России сеть 
магазинов 
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Horvátország irányában is áramolhat az azeri gáz 
Lyaman Zeynalova, Trend.az, 2023. február 16. 

A tervezett Jón-Adriai csővezetéket (IAP) a Transz-Adriai Vezetékhez (TAP) lehetne 
csatlakoztatni, hogy Délkelet-Európa számos országába szállíthassák a gázt Azerbajdzsánból. 
Az 516 kilométeres vezeték négy ország – Albánia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina és 
Horvátország – területén haladna át és szoros együttműködésükkel épülne meg. A IAP akár 5 
milliárd köbméter gázt tudna szállítani éves szinten. A TAP már aláírta a vonatkozó 
együttműködési szerződéseket a projektet kidolgozó vállalatokkal, emellett létrejött a TAP és 
az IAP munkacsoportja, amely rendszeresen ülésezik a csatlakozás technikai kérdéseinek 
egyeztetésére. 

Forrás: Хорватские власти о ходе строительства трубопровода для импорта 
азербайджанского газа 

Münchenben vitatták meg a lehetséges örmény–azeri békét  
armenpress.am 2023. február 14. 

Háromoldalú megbeszélést tartott a müncheni biztonsági konferencia keretein belül Nikol 
Pashinyan az Örmény Köztársaság miniszterelnöke, Anthony Blinken amerikai külügyminiszter 
és Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök. A felek érintették az Örményország és Azerbajdzsán 
közötti békeszerződés tervezetével kapcsolatos munka menetét, valamint a regionális 
közlekedési infrastruktúrák feloldásának és a két ország közötti határkijelölés 
megvalósításának kérdéseit. Pashinyan miniszterelnök megerősítette az örmény fél 
elkötelezettségét egy ilyen megállapodás aláírása mellett, amely valóban garantálja a hosszú 
távú békét és stabilitást a térségben.  

Forrás: В Мюнхене Пашинян, Блинкен и Алиев обсудили ход мирного договора между 
Арменией и Азербайджаном 

Kirgizisztán elnöke Budapesten tárgyalt 
Kabar, 2023. február 14. 

Szadir Zsaparov Kirgizisztán elnöke hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra, ahol a 
Kirgizisztán és Magyarország közötti kétoldalú kapcsolatokról folytatott tárgyalásokat Orbán 
Viktor magyar miniszterelnökkel. A kötelező protokolláris programot követően Szadir 
Zsaparov és Orbán Viktor személyesen folytatott tárgyalásokat. A tárgyalások során a két 
elnök megvitatta a kirgiz-magyar együttműködési kapcsolatok aktuális helyzetét és kiemelt 
figyelmet fordított a magyar-kirgiz kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokban rejlő 
lehetőségek kiaknázására is. A megbeszélést követően Zsaparov elnök kijelentette, hogy 
országa kész a stratégiai partnerség szintjére emelni kapcsolatait Budapesttel. 

Forrás: Президент Кыргызстана и премьер Венгрии провели переговоры по ряду 
важных направлений 
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Türkmenisztán és az Egyesült Arab Emírségek között megkezdődhetnek a 
dirhamban történő elszámolások 
Central Asia News, 2023. február 14. 

A türkmén Állami Külgazdasági Bank és az Egyesült Arab Emírségek First Abu Dhabi Bankja 
megegyezett, hogy a jövőben a két ország közötti elszámolások dirhamban is folyhatnak. A 
megállapodást Rakhimberdi Dzsepbarov, a türkmén Külgazdasági Bank elnöke és a First Abu 
Dhabi Bank igazgatótanácsának tagja, Muhammad Saif Al Suwaydi írta alá Gurbanguly 
Berdimuhamedov, Türkmenisztán köztársasági elnökének az Egyesült Arab Emírségekben tett 
hivatalos látogatása során. A két ország közötti dirhamban történő elszámolások mellett még 
egy fontos megállapodás megerősítésére is sor került Türkmenisztán és az Egyesült Arab 
Emírségek között, amely meghatározza, hogy az arab ország olaj- és gázipari vállalatai részt 
vehetnek a türkmenisztáni Galkynysh kőolaj és földgázmező fejlesztésének következő 
szakaszában. 

Forrás: Банки Туркменистана и ОАЭ откроют корреспондентский счёт в дирхамах 

Szadir Zsaparov felszólalt a budapesti magyar-kirgiz üzleti fórumon 
Tazabek, 2023. február 14. 

Magyarországi látogatása keretében Szadir Zsaparov Kirgizisztán elnöke is felszólalt a 
Budapesten megrendezésre került magyar-kirgiz üzleti fórumon. A rendezvényen többek 
között Nagy Márton, Magyarország gazdaságfejlesztési minisztere, a Magyar-Kirgiz Fejlesztési 
Alap vezetője, a Kirgiz Kereskedelmi és Iparkamara vezetői, valamint mintegy 100 kirgiz és 
magyar cég vezetője is képviseltette magát. A fórum első plenáris ülése bemutatta Kirgizisztán 
befektetési és exportlehetőségeit, amely után a kirgiz elnök Szadir Zsaparov is felszólalt. 
Beszédében Zsaparov elnök hangsúlyozta, hogy a 2021-ben 50 millió dolláros jegyzett tőkével 
létrejött Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap a Magyarország és Kirgizisztán közötti kereskedelmi és 
gazdasági együttműködések kiváló bázisa és potenciálja, melynek köszönhetően a két ország 
közötti kereskedelmi forgalom 2022 első 11 hónapjában elérte a 7,6 millió dollárt. 
Felszólalásában a kirgiz elnök bejelentette, hogy országa igényt tart Magyarország 
agráriumban szerzett tapasztalataira, s annak kirgizisztáni felhasználására. Ezenkívül Zsaparov 
elnök javaslatot tett egy kirgiz kereskedőház magyarországi megnyitására, valamint kirgiz-
magyar vegyesvállalatok létrehozására Kirgizisztánban. 

Forrás: Президент Садыр Жапаров выступил на венгерско-кыргызском бизнес-форуме в 
Будапеште 
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Több kirgiz–magyar felsőoktatási együttműködés aláírására is sor került 
Akipress, 2023. február 14. 

Szadir Zsaparov, Kirgizisztán elnökének magyarországi látogatása során a Budapestre érkező 
kirgiz delegációban több kirgiz felsőoktatási intézményvezető is elutazott. Az egyetemi 
rektorokkal kibővített delegáció célja a Kirgizisztán és Magyarország közötti oktatási 
együttműködések megerősítése volt. A Magyarországra érkező intézményvezetők részt vettek 
a Kirgizisztánról szóló fotókiállítás megnyitóján, amely a budapesti Néprajzi Múzeumban 
került megrendezésre. Később a kirgiz rektori delegáció tagjai magyarországi kollégáikkal 
találkozva több egyetemek közötti együttműködési szerződést is aláírtak. 

Forrás: Ректоры вузов Кыргызстана принимают участие в мероприятиях в Венгрии в 
рамках визита президента Жапарова Кыргызча 

43,6%-kal nőtt a türkmén export 
Business Turkmenistan, 2023. február 11. 

A türkmén termékek exportja 43,6%-kal nőtt 2022-ben, ezt Szerdar Berdimuhamedov, a 
közép-ázsiai ország elnöke jelentette be a közép-ázsiai ország minisztertanácsának kibővített 
ülésén, amelyen az elnök országa 2022-ben elért eredményeit összegezte. A türkmén elnök 
évértékelő beszédében azt is elmondta, hogy Türkmenisztán GDP-je 2022-ben 6,2-kal nőtt, 
hozzátéve, hogy az elmúlt évben a GDP mellett az országba érkező beruházások száma is 
14,2%-kal bővült. Ezenkívül Berdimuhamedov elnök a megbeszélésen jóváhagyta 
Türkmenisztán 2023-ra vonatkozó társadalmi-gazdasági fejlesztési programját is, amelynek 
célja az ország GDP-jének 6,5%-kal történő növelése. 

Forrás. Экспорт туркменской продукции увеличился на 43,6% 
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