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Vezető nélküli tüntetések 

A kazah események háttere 

Kazahsztánban a 2022-es év erőszakos tüntetésekkel kezdődtek, melyeknek mára több 
halottja és sérültje is van. A CSTO (Kollektív Biztonság Szerződés Szervet) békefenntartóinak 
érkezésével azonban jelenleg úgy látszik, hogy a helyzet némileg stabilizálódott, ugyanakkor 
ez még messze nem tekinthető a konfliktus megoldásának. A kazahsztáni eseményeknek 
látszólag nincsen előzményük, ám ha alaposabban megfigyeljük Kazahsztán elmúlt évtizedét, 
akkor már egy másik kép tárul elénk, hiszen a közép-ázsiai posztszovjet térségben a 
kazahsztáni eseményekhez hasonló zavargások egyáltalán nem ismeretlenek (2020-as kirgiz 
forradalom, 2019 kazahsztáni zavargások).  A kialakult helyzet nem magyarázható csak 
gazdasági vagy politikai okokkal. Kazahsztán gazdasági, politikai és társadalmi helyzete ennél 
sokkal összetettebb. 

A kazahok és a kazah kormány számára a tüntetések, zavargások nem újak (2011, 2015, 2016). 
Legutóbb, a 2019-es választást követően több ezren vonultak az utcákra Nur-Szultánban és 
más kazah városokban, hogy nemtetszésüket fejezzék ki a hatalomváltással kapcsolatban. A 
korábbi megmozdulások nemzetközi mércével nézve nem vonzottak nagy tömegeket (tízezer 
körüli létszámú) és el is kerülték a világsajtó figyelmét, azonban a jelenleg kialakult helyzet 
különbözik az eddigiektől. 

A zavargások hirtelensége és terjedésének gyorsasága 

A tiltakozások valójában már 2021. december közepén megkezdődtek, ám komolyabb jelleget 
csupán a január 2-án Kazahsztán nyugati részén elhelyezkedő Mangisztau régióban kezdődött 
demonstrációk képében öltöttek. A nyugati hírek arról szóltak, hogy a demonstrációkat kiváltó 
ok gazdasági volt. A cseppfolyós gáz (LNG) – mellyel az autók 90-95%-át üzemeltetik – ára 
hirtelen duplájára emelkedett. A leegyszerűsítő hírekkel ellentétben az árakat nem a kormány 
emelte meg. A kormány számára csupán egy piaci alapú mechanizmus bevezetése volt a cél, 
melytől azt várták, hogy az egyre gyakrabban előforduló üzemanyaghiány csökkenjen. Ugyanis 
a kiskereskedelmi értékesítési ár alacsonyabb volt, mint a kitermelés költsége, így a termelők 
nem voltak érdekeltek a kitermelés fokozásában. A cseppfolyós gáz ára így 60 tengéről (45 
forint) hirtelen 120 tengére (90 forint) emelkedett (Viszonyításképp a Kazah Köztársaságban 
hivatalosan 2022. január 1-től a minimálbér 42 500 tenge – azaz 32 000 Ft.). 

A hírekkel ellentétben mára az is kiderült, hogy a Mangisztau régióban található szénhidrogén 
kitermelőhelyek dolgozói voltak a tiltakozások résztvevői. Ez a régió tekinthető az ország 
gazdasági húzó erejének is. Másnap, január 3-án is csak Mangisztau régióból érkeztek hírek a 
megmozdulásokkal kapcsolatban. Január 4-én estére már az ország több városában 
tüntetések kezdődtek, így a tiltakozás hamar országos szintűvé vált. A tüntetők követeléseinek 
megfelelően a kormány visszakozott és eltávolította posztjából a korábbi elnököt, 
Nazarbajevet, s a cseppfolyós földgáz árát pedig kezdetben 80 majd újra 60 tengében 
állapította meg.  

A kialakult helyzet elemzését az sem könnyíti meg, hogy január 4-től kezdve Kazahsztánban az 
internet szolgáltatás leállt, illetve akadozott. Ennek köszönhetően pedig a hírek ritkábban és 
gyakran nagyon ellentmondásos módon jelentek meg. 

  

https://ria.ru/20220106/vtorzhenie-1766690769.html?in=t
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-taking-power-one-building-at-a-time
https://eurasianet.org/kyrgyzstan-taking-power-one-building-at-a-time
https://www.rferl.org/a/biggest-loser-in-kazakh-presidential-election-could-be-government-reputation/29991513.html
https://vlast.kz/novosti/48008-azs-v-mangistauskoj-oblasti-podozrevaut-v-cenovom-sgovore-mirzagaliev.html
https://eurasianet.org/kazakhstan-explainer-why-did-fuel-prices-spike-bringing-protesters-out-onto-the-streets
https://eurasianet.org/kazakhstan-explainer-why-did-fuel-prices-spike-bringing-protesters-out-onto-the-streets
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/minimum-wages
https://tradingeconomics.com/kazakhstan/minimum-wages
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A megmozdulások előfeltételei 

Kazahsztán habár a térség legjobban teljesítő országa, az elmúlt 20 évben a GDP 
növekedésének üteme folyamatosan csökkent, 2020-ban pedig a koronavírus hatására 2,9 
százalékos csökkenést produkált (lásd 1. ábra). Az ország elsősorban az olajtermelés és a 
bányaipar által megalapozott gazdasági sikerre épít. Ám a most történt események mégsem 
ezt a képet erősítik meg. 

1. ábra Kazahsztán GDP növekedése 2000-2020 között 

 

Forrás: The World Bank Data - GDP growth (annual %) - Kazakhstan | Data (worldbank.org) 

Ezen kívül számos belső konfliktus és ellentét adott volt egy ilyen vagy ehhez hasonló zavargás 
kitöréséhez: az ország gazdaságának a világjárvány utáni helyzete; a közép-ázsiai országokra 
jellemző helyi oligarchák és zsúzok (klánok) közötti küzdelem; az utóbbi két évben, de 
leginkább 2021-ben felerősödő kazah nacionalizmus1. Ezek mellett természetesen ott vannak 
a megoldatlan politikai viták is, amelyeket a volt és a jelenlegi elnökök, Nurszultán Nazarbajev 
és Kaszim-Zsomart Tokajev testesítettek meg. 

 
1 Kazah nacionalizmus. A Szovjetunió összeomlása után felgyorsult a térségben függetlenné vált népek nemzeti öntudatra való ébredése. A 

Szovjetunió meghatározó politikai jelenlétének megszűnésével Kazahsztánban egy "megfeneklett diaszpóra" képződött. Egy oroszul beszélő 
népcsoport, mely elszigetelődött az orosz államtól. Ez a diaszpóra befolyásos tényezője lett a függetlenné vált országban fellépő 
konfliktusoknak. Egyrészt azért, mert igen nagy távolságra kerültek a fővárostól – az akkori Almatitól -, másrészt mert az orosz-kazah határ 
nem követte a nemzetiségek települési vonalát. Kazahsztánt két nagy népcsoport foglalja el. Kazah 69% és oroszok 18,5 %. Ezek egymástól 
földrajzilag elkülönülve élnek. Az oroszul beszélők az ország északi, a kazahok a déli részében helyezkednek el. Az oroszok inkább városlakók, 
a kazahok főleg vidékre települtek. Az elszigeteltség egyfajta etno-regionális alapú politizálás kifejlődéséhez és irredentizmushoz vezetett az 
északi és nyugati térségekben. Ennek következtében a kazah nemzeti egység létrehozásának folyamata nehéz feladatnak bizonyult. A szovjet 
rezsim idején a kazahok mezőgazdaságának "kollektivizálása" sok áldozatot követelt és ennek emlékei még ma is befolyásolják az ország 
belpolitikáját. Kazahsztán többnemzetiségű államot örökölt. A nemzetiségi ütközések elkerülése érdekében az állam vezetői úgy döntöttek, 
hogy az orosz többségű északi területre helyezik át az ország fővárosát (Almatiból Asztanába), amelyet a kazah társadalom nem fogadott 
örömmel. A főváros áthelyezésével azt a célt szerették volna elérni, hogy az új főváros segítse a kazah nép egységes nemzetté válását. Ám a 
két népcsoport földrajzi elkülönültsége nehezíti egymás meg- illetve elismerését. A főváros áthelyezése megosztotta a kazah oligarchákat és 
zsúzokat (klánokat), melyek hatalma befolyásolja a kormányzatot, és amelyek központja ma is Almatiban, a zavargások helyszínén található. 
Ezenkívül nem mehetünk el amellett sem, hogy a klán-szerkezet fontos szerepet tölt be a kazah politikában. 
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https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=KZ&start=2000&view=chart
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-president/president-of-kazakhstan-nursultan-nazarbayev-resigns-idUSKCN1R01N1
https://web.archive.org/web/20190610092125/https:/astanatimes.com/2019/06/tokayev-wins-kazakhstans-presidency-with-70-76-percent-of-vote-official-preliminary-results-say/
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Sokak szerint Tokajev szerepe csak ideiglenes. Az országot valójában ma is Nazarbajev 
irányítja, aki tulajdonképpen már a Tokajev utáni jövőt építi. A korábbi elnök lánya, Dariga 
Nazarbajev a kormányban kulcspozíciót tölt be, és ha szükséges akár már rá is átruházható a 
hatalom. Nazarbajev és lánya, valamint a körülöttük csoportosuló klánok tevékenységét több 
oligarcha és más zsúzok sem nézték, nézik jó szemmel. Annak ellenére sem, hogy maga 
Nazarbajev is nemzeti érzelmű.  

A nacionalizmus Kazahsztánban egyfajta „oroszellenes vektort” is jelent. 2021-ben 
Kazahsztánban óriási ellentétek voltak azzal kapcsolatban, hogy az ország a cirill ábécéről 
áttérjen a latin ábécére. E kérdéskör csak még jobban felerősítette a kormányhatalommal 
szemben való ellenállást, ugyanis Tokajev és kormánya a cirill ábécé mellett érvelt. Ezenkívül 
az orosz puha hatalom eszközei, azaz a kazahsztáni orosz iskolák építése és az orosz 
nyelvtankönyvek kiadásai ráerősítettek az oroszellenességre. Az oroszellenesség és a 
nacionalizmus nagy népszerűségnek örvend a befolyásos zsúzok körében. Ebből következik az 
a népszerű álláspont, hogy szükség van egy „megújult” Kazahsztánra, amely szoros 
együttműködésre lép Törökországgal, ugyanis a Törökországgal való együttműködés a „Nagy 
Turán”, azaz a türk világ elképzelésen alapul. A kazahok körében (főként a zsúzok családjaiban) 
nagy népszerűségnek örvend az a Nagy Turán eszméje, melyet Törökország a Türk Államok 
Szervezetével szeretne betölteni Ázsiában. 

Továbbá a kazah gazdaságban érvényesülnek olyan kínai érdekek is, melyeket a helyi klánok 
és oligarchák nem néznek jó szemmel. Ezen konfliktust egyes kutatók „anti-kínai vektornak” 
nevezik. A Kazahsztánban történtek negatív hatással vannak a kínai „Övezet és út” 
kezdeményezésre, amelynek Európa és Ázsia közötti egyik logisztikai köldökzsinórja 
Kazahsztán (Nyugat Európa-Nyugat-Kína teherforgalmi útvonal). A tiltakozások mértéke pedig 
a közép-ázsiai térség ellátási láncaiban is károkat okoztak. A kínai elnök kijelentette, hogy kész 
gazdasági segítséget nyújtani Kazahsztánnak miután stabilizálódott a helyzet. Itt meg kell 
jegyezni, hogy a tüntetések aktív szakasza azon a napon kezdődött, amikor Kína és Kazahsztán 
a diplomáciai kapcsolat felvétel 30. évfordulóját ünnepelte.  

A Kazahsztánban történt események rávilágítanak az országban uralkodó társadalmi és 
politikai események komplexitására. A kialakult helyzet nem magyarázható csak 
gazdasági és politikai történésekkel vagy ezek együttesével , a válasz ennél sokkal 
összetettebb. A kialakult helyzetből megállapítható, hogy a klánokon (zsúzokon) alapuló 
rend, amit még a szovjeturalom sem volt képes háttérbe szorítani, végül  felülkerekedett 
a kazah politikai rendszeren. Ezt bizonyítja a zavargások céltalansága, a vezető 
nélkülisége és fosztogató jellege (elektronikai és más boltok kifosztása).  

Következmények 

A kazah zavargásoknak miatt a rubel nagyon meggyengült. Az urán és az arany világpiaci 
ára jelentősen megemelkedett. A kazahsztáni instabilitás az Eurázsiai Gazdasági Unió, a 
Sanghaji Együttműködési Szervezet és a FÁK tagországai számára (az afganisztáni helyzet 
mellett) óriási gazdasági és biztonságpolitikai kérdést jelent, amely mindenekelőtt 
Kirgizisztánra és Üzbegisztánra terjedhet át. 

  

https://www.thetimes.co.uk/article/dariga-nazarbayeva-daughter-of-kazakh-strongman-positioned-for-dynastic-takeover-k936c688x
https://www.thetimes.co.uk/article/dariga-nazarbayeva-daughter-of-kazakh-strongman-positioned-for-dynastic-takeover-k936c688x
https://rus.azattyq.org/a/review-focus-of-media-attacks-shifts-to-pro-american-nationalists-in-power/31512751.html
https://rus.azattyq.org/a/review-focus-of-media-attacks-shifts-to-pro-american-nationalists-in-power/31512751.html
https://lenta.ru/news/2021/08/10/kazakh_patrol/
https://lenta.ru/news/2021/08/10/kazakh_patrol/
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-07--massovye-besporjadki-v-kazahstane-chto-za-nimi-stoit-58073
https://www.unian.ua/world/kitay-vislovivsya-pro-protesti-v-kazahstani-novini-svitu-11664409.html
https://www.unian.ua/world/kitay-vislovivsya-pro-protesti-v-kazahstani-novini-svitu-11664409.html
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/situaciya-v-kazaxstane-prodolzhaet-davit-na-rossiiyskiiy-rynok-20220106-093637/


 
 

 
 

6 

A kazahsztáni események a térség nagyhatalmai számára sem kívánatosak. Kína és 
Oroszország is egy stabil, kiszámítható Kazahsztánban érdekelt. Kazahsztán az Oroszország 
által vezetett Eurázsiai Gazdasági Unió egyik legfontosabb tagja. Moszkva számára kulcsország 
gazdasági céljainak a megvalósításában, valamint az orosz űrprogramok végrehajtásában. (A 
Bajkonur orosz űrközpont Kazahsztánban van). A kínai „Övezet és Út” kezdeményezésben 
Kazahsztánnak hatalmas kereskedelmi elosztó szerepe van. Az ország nélkül az eurázsiai 
kereskedelem lényegesen lelassulhat, de nem szabad megfeledkezni az egyelőre érdekek 
nélkülinek tűnő, de stratégiáját illetően kiismerhetetlen Egyesült Államok közép-ázsiai 
jelenlétéről, valamint a türk világ eszméjét (Kazahsztánnal együtt) újra életre keltő 
Törökországról sem. 

Bármilyen következmény ellenére a kazah vezetés számára a fő cél az ország stabilitásának a 
megteremtése és a tüntetőkkel való békés kiegyezés. Minden egyéb egyelőre másodlagos 
szempont a kazah kormány számára. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 

 

  

https://www.economist.com/asia/2014/11/08/final-countdown
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Kelet Ázsia 

Ausztrália és Japán védelmi egyezményt ír alá, mivel aggodalmaik egyre 

erősödnek Kínával kapcsolatban 

Haruka Nuga - Steve McMorran, The Diplomat, 2022. január 7. 

Japán és Ausztrália vezetői január 6-án aláírták azt a „mérföldkőnek számító” védelmi 

megállapodást, amely szorosabb együttműködést tesz lehetővé katonáik között, és ellenzi 

Kína növekvő jelenlétét az indo-csendes-óceáni térségben. Scott Morrison ausztrál 

miniszterelnök és Kishida Fumio japán miniszterelnök virtuális csúcstalálkozót tartottak, hogy 

aláírják a kölcsönös hozzáférési megállapodást, amely az első ilyen védelmi egyezmény, 

amelyet Japán az Egyesült Államokon kívül más országgal kötött. A megállapodást több mint 

egy éves tárgyalások előzték meg, amelyek legfőbb célja a jogi akadályok lebontása volt, hogy 

az egyes országok csapatai kiképzési és egyéb célokra beléphessenek a másik ország területére. 

Forrás: Australia, Japan Sign Defense Pact as China Concerns Loom 

Észak-Korea „stratégiai türelme” 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. január 5. 

Észak-Korea december 27-31. között tartotta a Munkáspárt Nyolcadik Központi Bizottságának 

negyedik plenáris ülését. Az északi állami média szerint Kim Dzsong Un leginkább a vidéki és 

mezőgazdasági fejlesztésre összpontosította üzenetét, az állami média azonban nem közölt 

részleteket az észak-koreai külpolitikáról. Ez annak a jele lehet, hogy Észak-Korea nem kíván 

visszatérni a tárgyalóasztalhoz 2022-ben, így Moon Jaei-in dél-koreai elnök utolsó kísérlete a 

békefolyamat újraaktiválására hivatali idejének májusi lejárta előtt valószínűleg nem jár 

sikerrel. Ez Kim azon döntését tükrözheti, hogy nem újítja meg az elakadt tárgyalásokat 

Washingtonnal és Szöullal. Alternatív megoldásként a nemzetközi ügyekre való összpontosítás 

hiánya arra a döntésre utalhat, hogy az atommentesítési tárgyalások során Észak-Korea a 

„stratégiai türelem” megközelítést alkalmazza. 

Forrás: North Korea’s ‘Strategic Patience’ 

  

https://thediplomat.com/2022/01/australia-japan-sign-defense-pact-as-china-concerns-loom/
https://thediplomat.com/2022/01/north-koreas-strategic-patience/
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Japán 317 milliárd dolláros extra költségvetést fogadott el 

Mari Yamaguchi, The Diplomat, 2021. december 21. 

A japán parlament rekordnagyságú, közel 36 billió jenes (317 milliárd dolláros) 

többletköltségvetést hagyott jóvá a márciusig tartó pénzügyi évre a járvány sújtotta 

háztartások és vállalkozások megsegítésére. A költségvetés nagyrészt a COVID-19 elleni 

intézkedések finanszírozására szolgál, ideértve az emlékeztető vakcinákat és a gyógyszereket. 

Tartalmaz továbbá segélyeket a gyermekes családok számára, valamint a nehéz helyzetben 

lévő turisztikai ágazat népszerűsítő kampányát is ebből kívánják finanszírozni. Kishida Fumio 

miniszterelnök azt mondta, hogy a pótköltségvetés célja a világjárványból még nem teljesen 

kilábalt gazdaság újjáélesztése, valamint erősebb növekedés és a vagyon igazságosabb 

elosztása egyfajta „új kapitalizmus” politika értelmében. Kishida alatt a kormány szigorította 

a határkorlátozásokat, hogy megakadályozza a koronavírus gyorsan terjedő Omicron-

változatának elterjedését, miután az elmúlt néhány hónapban sikerült jelentősen 

csökkentenie a fertőzések számát. 

Forrás: Japan OKs Record $317 Billion Extra Budget for COVID, Economy 

A kínai-vietnami tehervonatok száma megduplázódtak 2021-ben 

Xinhua, 2022. január 5. 

A Kínai Railway Nanning Group Co., Ltd. adatai szerint a dél-kínai Guangxi Zhuang Autonóm 

Tartomány 2021-ben 346 Kína-Vietnam viszonylatban közlekedő tehervonat forgalmát 

bonyolított le, ami több mint 108 százalékkal több, mint az előző évben. Az import áruk közül 

a gyümölcsöket tekintve 2021-ben 19 400 tonna duriant, mangosztánt és longánt szállítottak 

vasúti teherfuvarozáson keresztül, ami 14,7 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 2022-

ben összesen 400 Kína-Vietnam között közlekedő tehervonat közlekedése várható. 

Forrás: China-Vietnam freight train trips double in 2021 

  

https://thediplomat.com/2021/12/japan-oks-record-317-billion-extra-budget-for-covid-economy/
https://english.news.cn/20220105/7b4222b3058a41f8852443506e644cf8/c.html
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Egy felmérés szerint a japánok nagy érdeklődést mutatnak a kínai piac iránt 

Xinhua, 2022. január 6. 

A Sankei News japán közvéleménykutatása szerint a hatalmas kínai piac vonzza a japán 

vállalatokat, a felmérésből ugyanis az derül ki, hogy mintegy 70 százalékuk Kínában tervezi 

folytatni tevékenységét. A Sankei által készített kérdőív november vége és december közepe 

között 118 japán vállalatot kérdezett meg. Öt vállalat tervez aktívabb üzleti tevékenységet 

Kínában, és 78 vállalat, azaz 66,1 százalék mondta azt, hogy a szokásos módon folytatja üzletét 

Kínában, ami a teljes üzlet 70,3 százalékát teszi ki. A felmérés eredményei szerint egyetlen 

vállalat sem tervezi a kilépést a kínai piacról, és csak egy válaszolt úgy, hogy tervezi üzleti 

tevékenységének fokozatos leépítését. A Sankei News szerint Kína hatalmas piaca a fő 

vonzereje, hozzátéve, hogy a legtöbb japán vállalat hajlandó bővíteni kínai jelenlétét. Idén van 

az 50. évfordulója a Kína és Japán közötti diplomáciai kapcsolatok normalizálódásának. 

Ezenkívül január 1-jén hatályba lépett a regionális átfogó gazdasági partnerségi megállapodás, 

a világ legnagyobb kereskedelmi megállapodása. Az RCEP két tagállamaként Kína és Japán 

közötti gazdasági partnerség várhatóan minden évben erősödni fog – tette hozzá az újság. 

Forrás: Survey shows Japanese interest in Chinese market abounds 

A dél-koreai export rekordot döntött 2021-ben 

Andrew Salmon, Asia Times, 2022. január 3. 

A Koreai Fejlesztési Intézet 2021-re 4%-os éves GDP-növekedést vár, de az OECD is csaknem 

pontosan ugyanezt az előrejelzést adta: 4%-os növekedést 2021-ra, az erős exportnövekedés 

és a javuló beruházások miatt. A Dél-Koreai Kereskedelmi, Ipari és Energiaügyi Minisztérium 

adatai szerint a nemzeti export rekordmagasságot ért el 2021-ben, 644,54 milliárd USD-t, ami 

jóval magasabb a 2020-as 512,5 milliárd USD-hoz képest, ami így 25,8 százalékos éves 

növekedést jelent. A 2020-as év számai megdöntötték a korábbi rekordot, amelyet a Covid 

előtti 2018-as évben állítottak fel, amikor az export 604,9 milliárd dollár volt. Az ország vezető 

kereskedelmi terméke, amely folyamatosan az export mintegy 20%-át teszi ki, a félvezetők 

voltak, a chipek szállítása 29%-kal nőtt 2021-ben az előző év azonos időszakához képest, és 

127,98 milliárd dollárt hozott Dél-Koreának. 

Forrás: South Korean exports hit a record high in 2021 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/06/WS61d6b27da310cdd39bc7f8cf.html
https://asiatimes.com/2022/01/south-korean-exports-hit-a-record-high-in-2021/
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Kína és Oroszország összefog, hogy közös holdbázist hozzanak létre 

Gabriel Honrada, Asia Times, 2022. január 3. 

Kína és Oroszország 2027-ig közös holdbázis felállítását tervezi, nyolc évvel korábban, mint azt 

eredetileg tervezték. A Nemzetközi Holdkutató Állomás (ILRS) nevű közös holdbázis olyan 

kísérleti kutatási létesítmények komplexuma lesz, amelyeket többféle tudományos 

tevékenységre terveztek, mint például holdkutatás, megfigyelés, kutatási kísérletek és 

technológiai ellenőrzés. Jelenleg Kína holdbéli jelenléte magában foglalja a Chang'e 4 

leszállóegységet és a Yutu 2 rovert, amelyek 2019-es Holdra érkezésével az emberiség először 

landolt a Hold sötét oldalán. Mindkét holdhajó tudományos kísérleteket végez, a Chang'e 4 

holdbioszféra-kísérletet végez, hogy megnézze, hogyan nőnek a selyemhernyók, a burgonya 

és az Arabidopsis (egy kis virágos növény) magjai a holdgravitációban, míg a Yutu 2 rover a 

Von Kármán krátert kutatja. Kína és Oroszország közös holdbázis-tervei válasznak tekinthetők 

arra, hogy kizárják őket az amerikai Artemis Accordsból, amelynek célja, hogy elveket, 

iránymutatásokat és legjobb gyakorlatokat állapítson meg az Egyesült Államok és partnerei 

számára az űrkutatáshoz. Ennek eredményeként Kína kénytelen önálló űrprogramot folytatni, 

ezt pedig jól szemlélteti az a tény, hogy Kína nem csatlakozhat a Nemzetközi Űrállomáshoz 

(ISS), de folyamatban van saját Tiangong űrállomás építése, amely a tervek szerint 2022 végére 

készül el. 

Forrás: China and Russia team up to establish joint moon base 

Hogyan kívánja Kína használni az AI-t a hadviselésben? 

Yuan-Chou Jing, The Diplomat, 2021. december 28. 

A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) vezetői, akik több mint három évtizeden keresztül 

figyelték az Egyesült Államok hadműveleteit és háborús hadjáratait, tisztában vannak azzal, 

hogy hatalmas különbségek vannak a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg és az amerikai 

hadsereg képességei között az információs és kommunikációs technológia (IKT) terén és úgy 

tűnik, hogy ez a különbség a közeljövőben sem szűnik meg. Az IKT-n kívül az élvonalbeli 

technológiák - ideértve a mesterséges intelligenciát (AI), a kvantum-, a big data-t, a felhőalapú 

számítástechnika és a tárgyak internetét -, úgy tűnik, hogy mind relevánssá válnak a katonai 

területen. A mesterséges intelligenciát gyökeres változást hozó, kritikus stratégiai 

technológiának tekintik; a megnövekedett gépsebesség és feldolgozási teljesítmény a 

hadviselés „intelligensítésének” részeként várhatóan alkalmazható lesz a katonai tervezésben, 

a hadműveleti vezetésben és a döntések támogatásában is. A mesterséges intelligencia a 

legjelentősebb a PLA számára, mivel ez lehetőséget ad Pekingnek, hogy egyenlő feltételek 

mellett versenyezzen Washingtonnal egy feltörekvő technológia kifejlesztésében. 

Forrás: How Does China Aim to Use AI in Warfare? 

 

  

https://asiatimes.com/2022/01/china-and-russia-team-up-to-establish-joint-moon-base/
https://thediplomat.com/2021/12/how-does-china-aim-to-use-ai-in-warfare/
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Dél-Ázsia 

Pakisztán: klímaváltozás, élelmezés és geopolitika 

Osama Rizvi, The Diplomat, 2021. december 30. 

Pakisztán egyértelműen azok az országok közé tartozik, amelyeket rendkívül súlyosan érint a 

klímaváltozás. Különböző becslések szerint ez évente 3,8 milliárd dolláros veszteséget jelent 

az országnak. Mivel a lakosság jelentős része a mezőgazdaságból él, amelyet különösen 

hátrányosan érint a folyamat, az éghajlatváltozás súlyosbodása veszélyeztetheti az energia- és 

élelmiszerbiztonságot, valamint a nemzetbiztonságot is. Az élelmiszerárak emelkedése többek 

között közvetlen összefüggésben áll a társadalmi nyugtalansággal és a politikai instabilitással. 

A geopolitikát tekintve érdemes megemlíteni, hogy India egy szélesebb körű együttműködést 

összehozva India-Európa Arab-Mediterrán folyosó néven élelmiszer-folyosót épít, amelynek 

segítségével 200000 új munkahelyet létesít a farmerek számára. Pakisztán számára is ez lehet 

az ideális megoldás, különösen Oroszországgal és Kínával együttműködve. A legfőbb tanulság 

azonban, hogy az éghajlatváltozást prioritásként kell kezelni, hiszen a probléma szorosan 

kapcsolódik a a geopolitikai kérdésekhez, amelyek hatással vannak egy ország külpolitikájára, 

valamint diplomáciai és gazdasági teljesítményére. 

Forrás: Pakistan: Climate Change, Food, and Geopolitics 

Az indiai-kínai kereskedelem megélénkülése tompítja a háborús 

előkészületeket 

Anil Sharma, Asia Times, 2021. január 06. 

Miközben az India-Kína kapcsolatok mélypontra kerültek, a kétoldalú kereskedelem 2021-ben 

új csúcsot ért el. A Kínai Általános Vámigazgatás (GAC) adatai szerint a két szomszédos ország 

közötti bilaterális kereskedelem 2021 januárja és novembere között több mint 114 milliárd 

dollárt tett ki, ami 46,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A két 

ázsiai óriás közötti kereskedelem az elmúlt két évtizedben folyamatosan nőtt, a 2001-es 

szerény 1,83 milliárd dollárról. A 2020-ban kiújult határmenti összecsapások a kereskedelmet 

csupán kis mértékben érintették, annak ellenére, hogy az indiai kormány számos kínai 

terméket bojkottált – betiltva több mint 260 applikációt – ezeknek azonban inkább csak 

szimbolikus jelentőségük volt. Az indiai kereskedelmi és ipari minisztérium tagadta a 

kereskedelmi forgalom jelentős megemelkedéséről szóló értesüléseket, mondván India 

Kínával szembeni kereskedelmi deficitje tavaly is 44 milliárd dollár volt. 

Forrás: India-China trade surge muffles beating war drums 

  

https://thediplomat.com/2021/12/pakistan-climate-change-food-and-geopolitics/
https://asiatimes.com/2022/01/india-china-trade-surge-muffles-beating-war-drums/
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Az online értékesítések megemelkedtek, mivel Indiában jelentősen megugrott 

a Covid-19-es esetek száma 

Koustav Das, India Today, 2022. január 06. 

Az e-kereskedelmi platformok az elmúlt héten a napi eladások ugrásszerű növekedését 

tapasztalták, miután a Covid-19 esetek ugrásszerű növekedése miatt az államok újabb 

korlátozásokat jelentettek be. Az olyan alapvető cikkek, mint az élelmiszerek és italok, a 

szappanok és a higiéniai termékek értékesítése megduplázódott az online platformokon az 

Economic Times szerint. A boltok korlátozott nyitvatartási ideje és a fogyasztók fizikai 

távolmaradása vezetett az online eladások megnövekedéséhez. Az online értékesítés 10-15 

százalékos növekedést mutatott az egyes kategóriákban, különösen a csokoládék és az italok 

iránt nagy a kereslet. Az online eladások aránya az elkövetkező hetekben tovább emelkedhet, 

ha az államok a növekvő Covid-19 esetek miatt szigorúbb korlátozásokat kénytelenek 

bevezetni. Az olyan platformokon, mint az Amazon India, a BigBasket, a Blinkit és a Swiggy 

Instamart máris megugrott az alapvető élelmiszerek online kiszállítása iránti kereslet, és a 

Covid helyzet normalizálódásáig valószínűleg ez a helyzet tartósan fennmaradhat. 

Forrás: Online sales jump as India sees sharp spike in Covid-19 cases 

India 2022-ben példamutatóan vezetheti Dél-Ázsiát? 

Santosh Sharma Poudel, The Diplomat, 2022. január 07. 

Dél-Ázsia kiemelkedő hatalmaként, amely egyre nagyobb globális befolyással bír, India bel- és 

külpolitikája mindig is hatással volt kisebb szomszédaira. Miközben India gyakran 

hangsúlyozza demokratikus berendezkedését, 2021 során ebben a tekintetben számos 

visszalépésnek lehettünk tanúi. A Covid-19 járvány esetében az India által 2021 januárjában 

elindított Vaccine Maitri kezdeményezésével kiérdemelte a régió és a világ jóindulatát. A 

kezdeményezés keretében Újdelhi nagy mennyiségű vakcinát szállított szomszédai és a fejlődő 

országok számára egy olyan időszakban, amikor a nyugati nemzetek arra összpontosítottak, 

hogy saját lakosságuk számára vakcinákat halmozzanak fel. A klímaváltozás tekintetében a 

glasgow-i COP-csúcstalálkozón India a fejlődő országok élére állt azzal, hogy kötelezettséget 

vállalt arra, hogy 2070-re szén-dioxid-semlegessé válik, annak ellenére, hogy a szénből való 

fokozatos kivonulással kapcsolatban késlekedett. Az indiai külpolitika kudarca lényegében 

csupán Afganisztán vonatkozásában nyilvánult meg és várhatóan a 2022-es év is komoly 

kérdéseket fog felvetni az új afgán kormányzattal való együttműködés viszonylatában. India 

nincs irigylésre méltó helyzetben Dél-Ázsiában. A szomszédok gyakran panaszkodnak India 

arrogáns "nagy testvér" hozzáállására, de szükség idején hajlamosak Indiához fordulni. 

Elvárják India támogatását, de gúnyolódnak a beavatkozásán. A jövőre nézve a kisebb 

országok azt szeretnék, ha India példát mutatna, prioritásként kezelné a regionális fórumokat, 

köztük a SAARC-ot, oltási támogatást nyújtana, és együttműködne a szomszédokkal az 

összeköttetés terén. Remélik, hogy India stratégiai autonómiát biztosít számukra a Kínával 

való szembenézésben, és nem tekinti ezt zéróösszegű játéknak, amíg India érdekeit 

tiszteletben tartják. 

Forrás: Can India Lead South Asia by Example in 2022? 

https://www.indiatoday.in/business/story/online-sales-ecommerce-boost-covid-restrictions-in-india-1896813-2022-01-06
https://thediplomat.com/2022/01/can-india-lead-south-asia-by-example-in-2022/
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Délkelet-Ázsia 

Szingapúr gazdasága a várakozásokat felülmúlva 5,9%-kal nőtt a negyedik 

negyedévben és 7,2%-kal 2021-ben 

Ovais Subhani, The Straits Times, 2022. január 03. 

Szingapúr gazdasága több mint egy évtized óta a leggyorsabb növekedéssel zárta a 2021-es 

évet, maga mögött hagyva a városállam legsúlyosabb recesszióját az előző évben, amikor a 

Covid-19 világjárvány súlyos helyzetet teremtett. A gazdaság tavaly 7,2 százalékkal nőtt, ami 

2010 óta a legnagyobb növekedés, és magasabb a korábbi becsléseknél – erősítette meg a 

Kereskedelmi és Ipari minisztérium. Novemberben a tárca még azt jósolta, hogy a bruttó hazai 

termék (GDP) növekedése 2021-ben 7 százalék körüli lesz, ami a korábbi 6-7 százalékos 

előrejelzési sáv felső határa. Lee Hsien Loong miniszterelnök újévi beszédében említést tett 

arról, hogy 2022-ben várhatóan 3-5%-os növekedésre lehet számítani. Az állam 2022-es 

növekedési kilátásai a szociális távolságtartási szabályok további lazításától és az utazási 

folyosók sikerétől is függnek, amelyek élénkebbé teszik a szolgáltatási ágazatot, és segítenek 

enyhíteni az építőipart sújtó munkaerőhiányt. 

Forrás: Singapore economy beats expectations to grow 5.9% in Q4 and 7.2% in 2021 

Bali nemzetközi kórházat, külföldi orvosokat kap 

John Mcbeth, Asia Times, 2021. december 31. 

Mivel az indonézek évente közel 7 milliárd dollárt költenek külföldi orvosi kezelésre, a 

kormány egy nemzetközi kórházat épít egy nemrég bezárt golfpályán Bali szigetén, amely 

lehetővé teszi, hogy külföldi orvosok először praktizálhassanak Indonéziában. "Ha ez 

megvalósul, arra számítunk, hogy többé nem kell majd a tengerentúlra utazni egészségügyi 

kezelésre" – jelentette ki Joko Widodo elnök a december 28-i rendezvényen, amelyen az 

amerikai Mayo Klinikával partnerségben megvalósuló projekt ünnepélyes alapkőletételét 

ünnepelték. A hivatalos statisztikák szerint több mint kétmillió tehetős indonéziai keresi fel az 

egészségügyi ellátást Szingapúrban, Malajziában, Thaiföldön, Japánban és az Egyesült 

Államokban, a helyi kórházak helyett, amelyek közül sok nem is olyan rossz, mint amilyennek 

lefestik őket. Az új Bali Nemzetközi Kórház a tervek szerint 2023-ban nyitja meg kapuit a 

Widodo által különleges gazdasági övezetnek nevezett területen, és kényelmes alternatívát 

kínál a becslések szerint 600000 indonéz számára, akik jelenleg külföldön keresnek kezelést. 

Forrás: Bali to get international hospital, foreign doctors 

  

https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-economy-grows-59-in-q4-and-72-in-2021-better-than-expected
https://asiatimes.com/2021/12/bali-to-get-international-hospital-foreign-doctors/
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Az ASEAN és az Indo-Csendes-óceán új geopolitikája 

Amitav Acharya, East Asia Forum, 2021. december 29. 

Délkelet-Ázsia geopolitikai helyzete ma jelentősen eltér a hidegháború korszakától, amikor az 

Egyesült Államok biztonsági garanciái és a japán gazdaság támogatása lehetővé tette ezen 

országok fejlődését. Mára Kína lett Ázsia legnagyobb gazdasága, amely ötször annyit költ 

védelemre, mint az ASEAN, ráadásul közvetlenül szomszédos a régióval. Míg az ASEAN 

normatív politikája, amely az összes nagyhatalom bevonására irányul, még mindig értéket 

képvisel, az Indo-csendes-óceáni térség új geopolitikájához stratégiaibb megközelítésre van 

szüksége. A "stratégiai" itt egy célzott, átfogó és hosszú távú megközelítést jelent, amely 

biztosíthatja az autonómiát mind Kínától, mind az Egyesült Államoktól, ahelyett, hogy hagyná, 

hogy stratégiai függeléke legyen a versengésüknek. Az ASEAN-nak ki kell alakítania a 

"konzultációs felelősség" normáját, és párbeszédpartnereit felelősségre kell vonnia, ha azok 

előzetes konzultáció nélkül hoznak Délkelet-Ázsia stabilitását érintő döntéseket. Az ASEAN 

szakpolitikai szakértőinek meg kell erősíteniük a II. szintű párbeszédeket is. A Délkelet-Ázsiáról 

szóló dialógusokat ma gyakran olyan "szakértők" vezetik, akik csak felületesen ismerik 

Délkelet-Ázsiát. Végezetül fontos, hogy az ASEAN visszaszerezze az indo-csendes-óceáni 

eszmét. Az indiai-óceán mindig is fontos összekötő kapcsolatot jelentett a távoli régiók között, 

az európai gyarmatosítás előtt ez volt a világ legnagyobb és legnyitottabb tengeri 

kereskedelmi hálózata, ahol Kína csak mellékszereplő volt. 

Forrás: ASEAN and the new geopolitics of the Indo-Pacific 

A baht egy hónapja a legnagyobbat esett, miután a kormány megemelte a 

Covid risztási szintjét 

Bloomberg News, Bangkok Post, 2022. január 06. 

A baht értéke november vége óta a legnagyobb mértékben esett, miután a kormány a második 

legmagasabb szintre emelte a Covid-19 riasztást, tovább rontva ezzel a turisztikai ágazat 

fellendülési esélyeit. A baht akár 1%-ot is eshetett, elérve a 33,523 dollárt. Ez azután történt, 

hogy a kormány csütörtökön 3-ról 4-re emelte a riasztási szintet, amely kategóriába új 

irányelvek tartoznak, amelyek az éttermekben való étkezéstől és alkoholfogyasztástól, a ház 

elhagyásától és a tömegközlekedés használatától, valamint a külföldi utazásoktól való 

tartózkodásra szólítanak fel. A baht a legrosszabbul teljesítő valuta a feltörekvő ázsiai országok 

közül az elmúlt 12 hónapban, több mint 10%-os veszteséggel, mivel a járvány különösen 

sújtotta a turizmusfüggő gazdaságot. Az ország valutáját a drágább energiaimport és az 

amerikai kamatlábak esetleges gyorsabb emelkedése is nyomasztja. 

Forrás: Baht falls most in a month after govt raises Covid alert level 

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/12/29/asean-and-the-new-geopolitics-of-the-indo-pacific/
https://www.bangkokpost.com/business/2243151/baht-falls-most-in-a-month-after-govt-raises-covid-alert-level
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Lee miniszterelnök szerint 2022 átmeneti időszak lesz a gazdaság fellendülését 

tekintve, miközben a költségvetés érinti a javak és a szolgáltatások adóját 

Tham Yuen-C, The Straits Times, 2021. december 31. 

Az előttünk álló év az átmenet időszaka lesz, mivel a gazdaság a Covid-19 világjárvány két éve 

után folyamatosan helyreáll – jelentette ki Lee Hsien Loong miniszterelnök pénteki újévi 

beszédében. Ennek során arra is utalt, hogy az áruk és szolgáltatások adójának (GST) közelgő 

emelését a 2022-es költségvetésben fogják kezelni, amelyet február 18-án mutatnak be. A 

kormányfő megjegyezte, hogy Szingapúrnak élénk gazdaságra van szüksége ahhoz, hogy 

megteremtse a céljai megvalósításához szükséges forrásokat, és a kormánynak megbízható és 

megfelelő bevételekkel kell rendelkeznie szociális programjai megvalósításához. A 2018-ban 

először bejelentett, 7 százalékról 9 százalékra emelt GST célja, hogy segítse Szingapúrt a 

növekvő folyó kiadások fedezésében, különösen az egészségügy és a szociális támogatások 

terén. Újévi beszédében a miniszterelnök arra is kitért, hogy a szingapúri gazdaság 2022-ben 

várhatóan 3-5 százalékkal fog növekedni. Bár az Omikron-változat új bizonytalanságokat 

hozott, az ország a két évvel ezelőttihez képest erősebb helyzetben van, köszönhetően az 

oltási program bevezetésének. A járványról szólva úgy vélte, hogy az ország képes volt 

megvédeni egészségügyi rendszerét és megelőzni a jelentős emberveszteségeket, egyúttal 

segítve a gazdaságot abban, hogy kilábaljon az eddigi legsúlyosabb globális visszaesésből. 

Forrás: 2022 will be transition time as economy recovers; Budget will touch on GST: PM Lee 

Indonézia kiviteli tilalma miatt Kína szénhiányban szenved 

Jeff Pao, Asia Times, 2022. január 05. 

Egyes feltételezések szerint Kínának enyhítenie kell az ausztrál szén importjára vonatkozó 

büntető korlátozásokon, hogy a megbízható energiaellátás fennmaradjon, mivel Indonézia 

betiltotta a tüzelőanyag exportját. Indonézia 2021. december 31-én jelentette be, hogy 

januárban felfüggeszti a szénkivitelt, addig, amíg szénbeszállítói nem tudják teljesíteni azt a 

követelményt, hogy termelésük legalább 25%-át tonnánként 70 dollárért eladják a hazai 

vevőknek. Indonéz tisztviselők szerint az intézkedés célja, hogy a helyi erőműveknek segítsen 

elegendő szenet biztosítani a megfizethető árú áramtermeléshez. Miközben a délkelet-ázsiai 

ország Peking legnagyobb szénszállítója, Kína, amely a szén világpiaci árának tavaly 

szeptemberi ugrásszerű növekedése miatt országos energiahiányt szenvedett el, az elmúlt 

hónapokban a széntermelés növelésével és az Oroszországból történő importálással 

stabilizálta szénellátását. A hazai szénárak is enyhülni kezdtek a múlt hónapban. 2021 első 11 

hónapjában Kína széntermelése elérte a 3,67 milliárd tonnát, miközben az ország 290 millió 

tonna szenet importált – közölte az NBS december 15-én. A szakértők többsége szerint viszont 

Kína képes lesz kezelni a szénhiányt és nem fog rákényszerülni az Ausztráliából importált szén 

tilalmának felfüggesztésére. 

Forrás: Indonesia export ban puts China in a coal bind 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/2022-will-be-time-of-transition-as-economy-recovers-budget-will-touch-on-gst-pm-lee
https://asiatimes.com/2022/01/indonesia-export-ban-puts-china-in-a-coal-bind/
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Közel-Kelet 

Hatalmas lehetőségek nyílnak meg a szaúdi ingatlanbefektetések előtt 2022-

ben 

 .Al Arabiya, 2022. január 01 ,العربية

Muhammad Al-Mursid, a Szaúdi Kamarák Szövetsége Országos Ingatlanbizottságának elnöke 

elmondta, hogy a Királyság ingatlanszektorának az ország GDP-jéhez való hozzájárulása a 

második legnagyobb a többi iparággal összevetve, és több mint 120 gazdasági ágazat 

növekedéséhez járul hozzá. A 2021 első félévében elért építőipari tevékenység 14%-kal 

növekedett a tavalyi évhez képest, míg az ingatlanszektor 60%-os növekedést ért el 

ugyanebben az időszakban. Al-Mursid nyilatkozatában elmondta, hogy az ingatlanszektor – 

más gazdasági ágazatokhoz hasonlóan – Mohammed bin Szalmán koronaherceg támogatását 

élvezi. A koronaherceg útmutatása szerint a lakóövezeti al-Gwan külváros területét 10 millió 

négyzetméterről 30 millió négyzetméterre kell növelni, emellett új projektek révén a 

magánszektorral együttműködve több tízezer új lakást terveznek építeni. 

Forrás: 2022  مسؤول للعربية.نت :فرص ضخمة الستثمارات العقارات السعودية بـ 

Szaúdi Fejlesztési Társaság: 300 millió fontot szánnak kis projektekre 

Egyiptomban 

 .Al Arabiya, 2021. január 01 ,العربية

A Szaúd-Arábiai Királyság Irányítóbizottsága a Kairóban tartott tanácskozást követően 

jóváhagyta a Szaúd-Arábia Fejlesztési Alap Egyiptomnak nyújtott támogatását. A 

megbeszélések három napon át tartottak az egyiptomi Nemzetközi Együttműködési 

Minisztérium székhelyén, 2021. december 28-30. között. Finanszírozási megállapodásokról 

döntöttek, amelyek értelmében a szaúdiak a kis-, közép- és mikrovállalkozások 

finanszírozásához 300 millió fontos támogatást nyújtanak Egyiptomnak. Ezzel hozzá 

szeretnének járulni a munkanélküliség elleni küzdelemhez, valamint Felső-Egyiptom és a 

szegényebb régiók felzárkóztatásához is. 

Forrás:  مص   
ة ف  وعات الصغير  السعودي للتنمية :300 مليون جنيه للمشر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/01/01/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2022-
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2022/01/01/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2022-
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/01/01/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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Iraki Olajügyi Minisztérium: A decemberi bevételek 7,37 milliárd dollárt tettek 

ki 

ماكو  شكو  شبكة , Shakw Makw, 2021. január 01. 

Az Iraki Olajügyi Minisztérium jelentéséből kiderült, hogy az ország olajszektorának 2021 

december havi bevételei 7,37 milliárd amerikai dollárt tettek ki. Irak olajüggyel kapcsolatos 

decemberi adatai a következőképpen alakultak: 

• Az export 101 millió 579 ezer 927 hordó volt. 

• A napi export mértéke elérte a 3,277 millió hordót. 

• Az átlagos hordónkénti ár több mint 72 dollár volt. 

Forrás: بلغت )7 (مليارات و)37 (مليون دوالر   
 وزارة النفط :إيرادات كانون األول الماض 

Az Isztambul-csatorna munkálatai 2022-ben felgyorsulnak 

Hürriyet Daily News, 2022. január 02. 

„2021-ben elindítottuk az Isztambul-csatorna projektet, és 2022-ben az egyik fő feladatunk 

lesz, hogy felgyorsítsuk az ott végzett munkát” – mondta a török közlekedési és 

infrastrukturális miniszter, Adil Karaismailoğlu december 30-án, az északnyugati Bolu 

tartományban tett látogatása során. A projekt növeli Törökország szerepét a globális 

logisztikában, és új lendületet ad a hajózási ágazatnak – tette hozzá a miniszter. A török 

tisztviselők régóta érvelnek amellett, hogy egy alternatív tengeri utat kellene létrehozni, mivel 

a Boszporusz-szűkös kapacitásai nem tudják majd kezelni a növekvő hajóforgalmat a 

következő években. A Kanal Istanbul projekt keretében mesterséges tengeri utat nyitnak a 

Fekete-tenger és a Márvány-tenger között. A belvárostól nyugatra, a város európai oldalán 

kialakítandó 45 kilométeres csatorna a tervek szerint napi 160 hajó áthaladását teszi lehetővé. 

Forrás: ‘Work on Kanal Istanbul to accelerate in 2022’ 

Ezrek tüntettek Irakban az iráni tábornok 2020-as meggyilkolására emlékezve 

Hürriyet Daily News, 2022. január 02. 

Amerika-ellenes jelszavakat skandálva több ezer ember gyűlt össze az iraki fővárosban január 

1-jén egy befolyásos iráni tábornok, Kászim Szulejmáni, és egy iraki milíciavezető, Abu Mahdi 

al-Muhandis meggyilkolásának évfordulója alkalmából. „Nem hagyjuk, hogy a mai nap után a 

mártírok földjén maradj” – áll néhány plakáton. Az emberek amerikai és izraeli zászlókat 

dobáltak a földre, amelyeket meg is tapostak. Az Iránhoz kötődő síita csoportok támogatói 

különböző iraki tartományokból érkeztek a nagyhatalmú milíciák főhadiszállásához közeli 

Jadriyah-i tüntetésre. Az Egyesült Államok vezette koalíció december végén hivatalosan is 

befejezte az iraki erőket az Iszlám Állam elleni harcban támogató harci küldetését. Körülbelül 

2500 katona maradt azonban az országban, hogy továbbra is támogassák az iraki erőket 

tanácsadói szerepkörben. Egyes milíciavezetők viszont ragaszkodnak az összes amerikai 

csapat azonnali távozásához. „Nem fogadunk el mást, mint a teljes kivonulást bosszúként 

mártírjaink véréért” – mondta Hadi al-Ameri, az Iránhoz kötődő koalíció vezetője. 

Forrás: Thousands rally in Iraq to mark 2020 killing of Iran general 

https://www.facebook.com/89984265997/posts/10158615283880998/
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/work-on-kanal-istanbul-to-accelerate-in-2022-170476
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/thousands-rally-in-iraq-to-mark-2020-killing-of-iran-general-170487
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Török Bank: 2022-ben támogatjuk a gazdaságot és a munkahelyteremtést 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. január 03. 

Hakan Aran, a Turkish İş Bank vezérigazgatója elmondta, hogy a bankszektor 2022-ben is 

támogatja a török gazdaságot, és kifejtette, hogy a szektor pénzügyi szerkezete minden 

változás ellenére erős. Az Anadolu hírügynökségnek adott interjújában Aran beszélt az İş Bank 

és a török bankszektor 2021-es teljesítményéről, valamint a szektorral kapcsolatos elvárásairól 

is az idei, 2022-es évben. Kijelentette: a világgazdaság gyors fellendülést mutatott a járvány 

második évében, a járvány negatív hatásai mérséklődtek, és folytatták a korábban meghozott 

gazdasági intézkedések végrehajtását. Aran azonban jelezte, hogy globális aggodalomra adhat 

okot az energia- és élelmiszerárakban jelentkező inflációs nyomás, valamint a klímaváltozás 

következményei és a gazdaság gyors fellendülése miatti kínálathiány. 

Forrás: )2022 )تقرير   
 بنك  ترك   :سندعم االقتصاد وقطاعات توفير  فرص العمل ف 

Dubaj 50 milliárd dollárt különít el a költségvetésben 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. január 04. 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum sejk, az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és 

miniszterelnöke, valamint Dubai uralkodója jóváhagyta a dubaji kormány 2022-2024 

közöttiköltségvetési ciklusára 181 milliárd dirham (49,2 milliárd dollár) elkülönítését. A 

konkrét 2022-es évben Dubaj kormányának költségvetése 59,950 milliárd dirham (16,3 

milliárd dollár) értékű. A dubai kormány továbbra is arra törekszik, hogy megszilárdítsa az 

emírség globális gazdasági központként betöltött pozícióját, és fokozza versenyképességét a 

különböző fejlesztési területeken, valamit a létfontosságú ágazatokon belül. 

Forrás: دب    تعتمد 50 مليار دوالر للموازنة العامة 

7 új olajkutat fúrtak Irakban, a Halfaya-mezőn 

العراق صوت , Sotaliraq, 2022. január 04. 

Az Iraki Olajminisztérium hét új kút fúrását fejezte be a Halfaya olajmezőn a kőolaj kitermelési 

kapacitását növelő programja részeként, míg egy olajkút helyreállítási munkálatai is 

befejeződtek Kirkukban. Mindez a kormányzóság nyugati részén található Khabbaz-mezőn 

lévő mintegy 10 kút visszanyerésére irányuló szerződés értelmében lett kivitelezve. A 

minisztérium egyik hivatalos forrása úgy nyilatkozott: „A Halfaya olajmezőn a tavalyi év 

második felében újraindult a fúrás, és az eredeti elképzelés szerint 32 új kút fúrását tervezik," 

hozzátéve, hogy "a fúrási műveleteket a világjárvány miatt kénytelenek voltak leállítani." Ami 

a kitermelést illeti, Irak az előírt mennyiséget az OPEC szervezetének döntéseivel összhangban 

termelte ki. 

Forrás: حقل الحلفاية   
 حفر 7 آبار نفطية ف 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-2022-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1/2463770
https://aawsat.com/home/article/3392481/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-50-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.sotaliraq.com/2022/01/04/حفر-7-آبار-نفطية-في-حقل-الحلفاية/
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Erdoğan februárban Szaúd-Arábiába látogat 

Asharq Al Awsat English, 2022. január 05. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök közölte, hogy Szalmán bin Abdulaziz király meghívására a 

februárban Szaúd-Arábiába látogat. Hozzátette, hogy Szalmán királlyal tárgyalni fog országaik 

kereskedelmi kapcsolatairól és az azokat érintően felmerült akadályok elhárításáról. A török 

adatok azt mutatják, hogy a Szaúd-Arábiába irányuló török export rekordméretű visszaesést 

produkált. Prominens üzletemberek követelték az Erdoğan-kormánytól, hogy tegyen 

erőfeszítéseket annak érdekében, hogy elhárítson minden akadályt a királyságba irányuló 

export elől, amely szerintük a török áruk legfontosabb piaca az Öbölben és a Közel-Keleten. A 

múlt hónapban Erdoğan azt mondta, reméli, hogy a Szaúd-Arábiával és Egyiptommal 

fenntartott kapcsolatok is javulnak, hasonlóan az Egyesült Arab Emírségekhez fűződő 

kapcsolatok alakulásához. "Eltökélt szándékunk, hogy javítsuk Törökország kapcsolatait 

minden Öböl-menti országgal" - hangsúlyozta. Erdoğan a tervek szerint február 14-én az 

Egyesült Arab Emirátusokba is ellátogat – árulta el Mevlut Cavusoglu török külügyminiszter. 

Ez a látogatás azokra az erőfeszítésekre reflektál, melyeket Ankara és Abu Dzabi a 

közelmúltban tettek a köztük lévő kapcsolatok javítására. 

Forrás: Turkey's Erdogan Set to Visit Saudi Arabia in February 

9 millió látogató a Dubaji Világkiállításon, akiknek 30%-a külföldről érkezett 

 .Al Khaleej, 2022. január 06 ,الخليج

Az Expo 2020 Dubaj 8 958 132 látogatót regisztrált a globális esemény 2021. október 1-jei 

indulását követő első három hónapban. Az ünnepi időszak során számos eseményt támogatva 

8902 kormányzati tisztviselőt fogadott, köztük államfőket, miniszterelnököket, 

államvezetőket és minisztereket, akik számos hivatalos eseményen tették tiszteletüket. Az 

események között szerepel az ún. "Nemzeti Napok" is, amelyek egyedülálló lehetőséget 

biztosítanak egy-egy ország kultúrájának és eredményeinek bemutatására. Az október 1. és 

december 31. közötti időszakban az eseményre érkező összes látogató mintegy harmada, 

30%-a külföldről érkezett. 

Forrás: 9  ماليير   زيارة لـ »إكسبو دب   ..«30 %من الخارج 

  

https://english.aawsat.com/home/article/3394386/turkeys-erdogan-set-visit-saudi-arabia-february
https://www.alkhaleej.ae/2022-01-05/9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A30-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.alkhaleej.ae/2022-01-05/9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%AF%D8%A8%D9%8A30-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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Oroszország és a posztszovjet térség 

A Gazprom 2021-ben növelte exportját a FÁK-on kívüli országokba 

Ria Novosti, 2022. január 2. 

2021 végére a Gazprom 5,8 milliárd köbméterrel, 185,1 milliárd köbméterre növelte a nem 

FÁK-országokba irányuló exportját, ami a cég történetének negyedik legeredményesebb éve 

volt, mondta Alekszej Miller, a Gazprom vezetője. Elmondása szerint a legnagyobb növekedés 

az orosz vezetékes gáz felhasználásában a legnagyobb fogyasztóknál, Németország (+ 10,5%), 

Törökország (+ 63%) és Olaszország (+ 20,3%) esetében jelentkezett. A Gazprom vezetője 

hangsúlyozta, hogy az Északi Áramlat és a Déli Áramlat tengeri gázvezetékek jelentős szerepet 

játszanak az európai orosz gázellátás megbízhatóságában. Miller véleménye szerint ezért 

különösen fontos, hogy a tavaly december 29-e óta teljesen üzemkész Északi Áramlat 2 

beüzemelése, melynek kapacitása évi 55 milliárd köbméter lesz. 

Forrás: "Газпром" увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья в 2021 году 

Az EAEU testületeiben az elnöki tisztséget a Kirgizisztán veszi át 

Radio Azattyk, 2022. január 2. 

2021. december 10-én az EAEU-országok vezetői döntést hoztak arról, hogy 2022-ben az 

eurázsiai uniós szervek elnöki tisztét Kazahsztántó Kirgizisztántán veszi át. A tervek szerint 

hamarosan Kirgizisztán elnöke bemutatja a soros elnökség kiemelt területeit. Ezzel egyidejűleg 

pedig bemutatásra kerülnek az Eurázsiai Gazdasági Unió 2022-es fő irányvonalai, valamint az 

eurázsiai menetrenddel kapcsolatos jövőbeni intézkedések. Ezenkívül a Legfelsőbb Eurázsiai 

Gazdasági Tanács és az Eurázsiai Gazdasági Fórum ülését Biskekben májusban tervezik 

megrendezni. Szintén 2022 augusztusában kerül megrendezésre az Eurázsiai Kormányközi 

Tanács ülése. Ezzel párhuzamosan különböző szakértői rendezvények is zajlanak majd. 

Forrás: Председательство в органах ЕАЭС перешло к Кыргызстану 

  

https://ria.ru/20220102/gazprom-1766423742.html
https://rus.azattyk.org/a/predsedatelstvo-v-organah-eaes-pereshlo-k-kyrgyzstanu/31636127.html
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Tádzsikisztán és Ukrajna a 2022-es tervekről tárgyal 

Central Asia News, 2022. január 3. 

Tádzsikisztán diplomáciai képviseletének vezetője, Davlatali Nazrizoda Kijevben találkozott 

Dmitrij Szenikkel, az ukrán külügyminisztérium helyettes vezetőjével, hogy megvitassák a két 

ország közötti további együttműködés lehetőségét, számolt be Tádzsik Külügyminisztérium 

sajtószolgálata. Mind Ukrjana, mind pedig Tádzsikisztán pozitívan értékelte az elmúlt év 

eredményeit. A tárgyaláson szó esett a Dušanbe-Kijev-Dušanbe irányú légiforgalom 

újraindításáról. Az ülés résztvevői érdeklődésüket fejezték ki a partnerségi kapcsolatok 

megerősítése iránt az energetikai és befektetés szektorokban, különös figyelmet fordítva a 

2022. évi kereskedelem bővítésének fontosságára. 2021 első 10 hónapjában Ukrajna cukrot, 

édességeket, gabonatermékeket, papírt, kartont, gyógyszereket exportált Tádzsikisztánba 

16,68 millió dollár értékben. A tárgyalástól mindkét fél a kereskedelmi forgalom további 

bővítését reméli. 

Forrás: Таджикистан и Украина обсудили планы на 2022 год 

Kazahsztán feladata a Nemzetközösség tevékenységének további javítása 

SNG Today, 2022. január 3. 

2022. január 1-től Kazahsztán vette át a FÁK (Független Államok Közössége) elnöki tisztét. 

Erről a FÁK Végrehajtó Bizottságának sajtószolgálata számolt be. Ez alkalomból pedig 

Kazahsztán elnöke Kasszim-Zsomart Tokajev elmondta, hogy a 30 éve létrehozott szervezet 

fontos küldetést tölt be a posztszovjet térségben és az itt lévő államok közötti baráti 

kapcsolatok megőrzésében. Tokajev a kazah elnökség fő feledatának a kereskedelmi és 

gazdasági együttműködés bővítését nevezte meg a szervezeten belül. 

Forrás: Задачей Казахстана становится дальнейшее совершенствование деятельности 

Содружества 

Mirzijojev rendeletet írt alá 70 milliárd dollár értékű külföldi befektetésről 

SNG Today, 2022. január 4. 

Üzbegisztán vezetője, Shavkat Mirzijojev rendeletet írt alá, amely 2022 és 2026 között 70 

milliárd dollár értékű külföldi befektetést szeretne az országba csábítani. A dokumentumnak 

megfelelően Üzbegisztán nemzetközi együttműködésével és fejlesztésével foglalkozó 

ügynökség a közeljövőben mérlegeli az új beruházási projektek koncepcióját, amelyekhez 

külső államadósság bevonását tervezik. Majd ez év március 1-ig a szervezet benyújtja azokat 

jóváhagyásra az érintett külföldi partnerekhez. Ezen túlmenően a minisztériumnak javítania 

kell az ország közvetlen befektetési alapjának tevékenységén azáltal, hogy a holdingcégek 

jegyzett tőkéjének maximum 49 %-t birtokolhatja majd. 

Forrás: Мирзиёев подписал постановление о привлечении 70 миллиардов долларов 

зарубежных инвестиций 

  

https://centralasia.news/13064-tadzhikistan-i-ukraina-obsudili-plany-na-2022-god.html
https://sng.today/moscow/20721-zadachej-kazahstana-stanovitsja-dalnejshee-sovershenstvovanie-dejatelnosti-sodruzhestva.html
https://sng.today/moscow/20721-zadachej-kazahstana-stanovitsja-dalnejshee-sovershenstvovanie-dejatelnosti-sodruzhestva.html
https://sng.today/tashkent/20750-mirzieev-podpisal-postanovlenie-o-privlechenii-70-milliardov-dollarov-zarubezhnyh-investicij.html
https://sng.today/tashkent/20750-mirzieev-podpisal-postanovlenie-o-privlechenii-70-milliardov-dollarov-zarubezhnyh-investicij.html


 
 

 
 

22 

Rahmon és Putyin telefonon tárgyalt a kétoldalú partnerségi kérdésekről 

Centralasia, 2022. január 4. 

Emomali Rahmon tádzsik elnök telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin, orosz 

elnökkel. A beszélgetés során a két elnök megvitatta a két ország közötti együttműködés 

kérdéseit. A telefonbeszélgetés fő témája a kétoldalú partnerség továbbfejlesztése volt. Az 

államfők megállapodtak abban, hogy minőséggel és többlettartalommal gazdagítják 

Tádzsikisztán és Oroszország kapcsolatait. Összefoglalták az országok közötti gazdasági 

együttműködés eredményeit, és megállapították, hogy a két ország közötti kereskedelmi 

forgalom 2021-ben meghaladta az 1 milliárd dollárt. 

Forrás: Рахмон и Путин по телефону обсудили вопросы двустороннего партнёрства 

Türkmenisztán Iránon keresztül megkezdi az Azerbajdzsánba irányuló 

cseregázszállítást 

Buisness Turkmenistan, 2022. január 4. 

2022. január 1-jén lépett hatályba a korábban aláírt, háromoldalú megállapodás 

Türkmenisztán, Irán és Azerbajdzsán között a cseregázszállításról. A megállapodást még 2021. 

november 28-án írták alá Asgabatban. A dokumentum aláírásakor évi 1,5-2 milliárd köbméter 

türkmén gáz Iránon keresztül Azerbajdzsánba történő exportjáról született megállapodás. 

Elemzők szerint ennek a szerződésnek a végrehajtása a térség más államai számára is példa 

lesz. Korábban Dzsavad Ovji, iráni olajminiszter kijelentette, hogy a türkmén gáz 

Azerbajdzsánba történő gázszállítása Iránon keresztül segít az észak iráni régiók gázellátásának 

a stabilitásában. 

Forrás: Туркменистан приступил к своповым поставкам газа в Азербайджан через Иран 

A ciprusi székhelyű United Cement Group a Kyzylkumcement részvényeinek 

86,92%-os tulajdonosa lett 

Gazeta. Uz, 2022. január 4. 

Az üzbég Kyzylkumcementben lévő állami részesedést (86,92%) 174,7 millió dollárért adják el 

a United Cement Groupnak. Erről az üzbegisztáni Állami Vagyonkezelő Ügynökség alá tartozó 

UzAssets befektetési társaság számolt be. A tranzakció pénzügyi tanácsadójaként a Deloitte 

tanácsadó cég működött közre, amely az adásvételi szerződés előkészítésében is segítséget 

nyújt. Az UzAssets megjegyezte, hogy a tranzakció értéke jelentősen meghaladja a 

közelmúltban az iparágban lezajlott hasonló tranzakciók szintjét. A szerződés szerint a 

Cipruson bejegyzett United Cement Group köteles fenntartani a Kyzylkumcement dolgozói 

létszámát, fizetésének szintjét. A United Cement Group jelenleg három cementgyárral 

rendelkezik Közép-Ázsiában: kettő Üzbegisztánban (Kuvasaycement és Bekabadcement) és 

egy Kirgizisztánban (Kant Cement). 2020 január-szeptemberben a Kyzylkumcement nettó 

nyeresége 46%-kal csökkent. 

Forrás: Кипрская United Cement Group стала владельцем 86,92% акций 

«Кызылкумцемента» 

https://centralasia.news/13089-rahmon-i-putin-po-telefonu-obsudili-voprosy-dvustoronnego-partnerstva.html
https://business.com.tm/ru/post/8066/turkmenistan-pristupil-k-svopovym-postavkam-gaza-v-azerbaidzhan-cherez-iran
https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/04/ucg/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/04/ucg/
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Három török gáztársaság megújította szerződését a Gazprommal 

Eurasia Daily, 2022. január 4. 

Három török gáztársaság meghosszabbította gázszállítási szerződését a Gazprommal, 

jelentette be az orosz gázvállalalt. A bejelentés szerint az Akfel Commodities Turkey 

csoporthoz tartozó Akfel Gaz, Enerco Energy és Avrasya Gaz kezdeményezte a szerződés 

megújítását. A három török vállalat Törökország éves gázkeresletének mintegy 12%-át teszi 

ki. Az Enerco Energy és az Avrasya Gaz feltehetően két évvel hosszabbította meg a szerződését 

a Gazprommal, amely 2021 végén járt le. A török vállalatok most már hibrid formában fizetnek 

majd a gázért, 70%-ban a TTF-index indexelésével, 30%-ban pedig az olajárhoz kötve (kilenc 

hónapos késéssel). Az Akfel Gaz is feltehetően áttért a 100%-os olajindexálásról ugyanerre a 

hibrid formulára. 

Forrás: Три турецкие газовые компании продлили контракты с «Газпромом» 

Rakhmon öt évre szóló iparfejlesztési rendeletet ír alá 

Sputnik News Tadjikistan, 2022. január 6. 

Emomali Rahmon tádzsik elnök rendeletet írt alá egy ötéves iparfejlesztési terv 

végrehajtásáról, jelentette az államfő sajtószolgálata. Az aláírt rendelet értelmében 

Tádzsikisztánban a következő öt évet az ipari fejlődés évének nyilvánítják. Rahmon 2021. 

december 21-én a parlamenthez intézett beszédében először utalt egy új ötéves iparfejlesztési 

terv kihirdetésére vonatkozó javaslatra. A most aláírt tervezet azt jelenti, hogy a következő öt 

év során a tádzsik kormány a könnyű-, a nehézipar és a kohászat fejlesztését tűzi célul maga 

elé. A fejlesztésiterv által a kormány több mint 500 ezer új munkahely létrehozását és a 

lakosság jövedelmének emelkedését reméli. A könnyűipar támogatása érdekében Rahmon új 

privilégiumok bevezetését javasolta a selyemhernyótenyésztéssel foglalkozó vállalkozások 

számára, ami azt jelenti, hogy az ilyen vállalkozások 10 évig mentesülnek az áfa alól. 

Forrás: Рахмон подписал указ о пятилетке развития промышленности 

  

https://eadaily.com/ru/news/2022/01/04/tri-tureckie-gazovye-kompanii-prodlili-kontrakty-s-gazpromom
https://tj.sputniknews.ru/20220106/rakhmon-ukaz-pyatiletka-razvitie-promyshlennost-1044621506.html
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