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Lehet-e Tajvanból Kína Ukrajnája?* 

*A cikk az index.hu-n került eredetileg megjelenésre: 
https://index.hu/velemeny/2022/03/24/kinaszerepe-az-orosz-ukran-haboruban-zoltai-alexandra/  

Egy hónappal ezelőtt, 2022. február 24-én támadta meg Oroszország Ukrajnát. Természetesen 
Kína a világ második legnagyobb gazdaságaként – sőt bizonyos számítások szerint már az első, 
mert megelőzte az Egyesült Államokat – sem maradhatott ki. Zoltai Alexandra írása a háború 
kínai aspektusait veszi számba. 

A háború kitörésének másnapján, február 25-én Vang Ji, Kína külügyminisztere részletesen 
kifejtette Kína álláspontját Ukrajna kérdésében. 

1. Kína támogatja minden ország szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben 
tartását és védelmét, továbbá ragaszkodik az ENSZ Alapokmányának alapelveihez 
Ukrajnára vonatkozóan is. 

2. Kína úgy gondolja, hogy egy ország biztonsága nem lehet ok más országok 
biztonságának veszélyeztetésére, a regionális biztonság nem garantálható katonai 
csoportok megerősítésével vagy bővítésével. A hidegháborús mentalitással teljesen fel 
kellene hagyni, az államok jogosnak vélt biztonsági aggályait pedig tiszteletben kell 
tartani. A NATO keleti terjeszkedésével kapcsolatban öt egymást követő fordulóban is 
felmerülő orosz biztonsági követeléseket komolyan kellett volna venni és 
körültekintőbben kellett volna kezelni. 

3. Kína folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrán kérdés alakulását, amihez 
elengedhetetlennek tartja, hogy minden fél gyakorolja a szükséges önmérsékletet, 
hogy megakadályozza az ukrajnai helyzet súlyosbodását. A civilek életének és 
vagyonának biztonságát hatékonyan kell garantálni, különösen a nagyszabású 
humanitárius válságok megelőzése érdekében. 

4. Kína támogat és ösztönöz minden olyan diplomáciai erőfeszítést, amely az ukrán válság 
békés rendezését segíti elő. Kína üdvözli a mihamarabbi közvetlen párbeszédet és 
tárgyalásokat Oroszország és Ukrajna között. Ukrajnának hídnak kell lennie Kelet és 
Nyugat között, nem pedig a nagyhatalmi konfrontáció határterületének. Kína emellett 
támogatja az EU-t és Oroszországot abban, hogy egyenlő párbeszédet folytassanak az 
európai biztonsági kérdésekről, és végső soron kiegyensúlyozott, hatékony és 
fenntartható európai biztonsági mechanizmust alkossanak. 

5. A kínai fél úgy véli, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának konstruktív szerepet kell 
játszania Ukrajna kérdésének megoldásában, és a regionális békére és stabilitásra, 
valamint valamennyi ország általános biztonságára kell összpontosítania. A Biztonsági 
Tanács intézkedéseinek inkább le kell hűteni a feszültségeket, nem pedig fokozniuk 
azokat, és inkább a diplomáciai megoldást kell elősegíteniük, nem a további eszkalációt. 

Kína narratívája mindig hangsúlyozza, hogy Ukrajna kérdése nem ma jelent meg, a jelenlegi 
helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, hanem különböző tényezők hosszú távú 
együttes hatásának eredménye. Úgy vélik, hogy a nyomásgyakorlás és a szankciók csak tovább 
bonyolítják a helyzetet, a válság negatív hatásai pedig gyorsan átgyűrűznek és több országot 
is érintenek majd. 

Kína szerint az ukrán válság egyik legrosszabb megoldása a hidegháborús mentalitás 
visszatérése lehet. Úgy vélik, hogy ez a saját biztonság más országok biztonságának rovására 

https://index.hu/velemeny/2022/03/24/kinaszerepe-az-orosz-ukran-haboruban-zoltai-alexandra/
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történő fenntartásával, valamint a katonai blokkok kiterjesztésével a regionális biztonságra 
való törekvés feladásával járhat. 

Kína szerint ezzel szemben viszont valamennyi ország észszerű biztonsági aggályait 
tiszteletben tartva kellene párbeszédet folytatni, ahol egy kiegyensúlyozott, hatékony és 
fenntartható európai biztonsági mechanizmus kiépítésére kell törekedni az európai kontinens 
hosszú távú stabilitásának elérése érdekében. 

Mit szeretne Kína? 

Kína közös, átfogó, együttműködő és fenntartható biztonsági koncepciót szorgalmaz. A 
nemzetközi közösséget pedig sürgeti, hogy felelős módon járjon el, ösztönözze az érintett 
feleket, hogy a lehető leghamarabb térjenek vissza a politikai rendezés útjára, és párbeszéd 
és konzultáció révén keressenek átfogó megoldást Ukrajna kérdésére. Kína továbbra is 
hajlandó konstruktív szerepet játszani e tekintetben. Március 18-án Hszi Csin-ping elnök és Joe 
Biden amerikai elnök videókonferenciát tartott, ahol az ukrán válság is napirendre került. A 
kínai elnök kiállt a kínai álláspont mellett. 

Kínát komoly vádak érik azzal kapcsolatban, hogy elfogadja az orosz agressziót, sőt támogatja 
Oroszországot. 

Kína a tárgyilagos semlegesség álláspontját választotta azzal, hogy az ENSZ közgyűlésén nem 
szavazott sem az orosz agresszió elismerése mellett, sem pedig ellene. 

Hivatalos külpolitikai álláspontja szerint a minél előbbi békés megegyezést szeretné 
elősegíteni. Kína úgy gondolja, hogy a Nyugat a szankciókkal és a fegyverek szállításával 
Ukrajna számára csak súlyosbítja a helyzetet, és nem ösztönzi a két felet, hogy leüljenek a 
tárgyalóasztalhoz.  

Hol téved a Nyugat narratívája? 

A nyugati médiumok gyakran alkalmazzák azt a narratívát, hogy Ukrajna után Tajvan 
következik, mert az orosz–ukrán konfliktust kihasználva Kína megtámadja Tajvant. Bár ez 
meglehetősen kézenfekvő vád, de a világ számára mégsem szabad abba a hibába esni, hogy 
Oroszországot Kínával, Ukrajnát pedig Tajvannal azonosítsuk, hiszen teljesen más történelmi 
és geopolitikai környezet jellemzi a kapcsolatokat. 

Kína Tajvan kérdését belpolitikai és szuverenitási kérdésnek tekinti. Mivel a Kínai Kommunista 
Párt fő legitimációját a gazdasági növekedés jelenti, Kínának elengedhetetlen a béke 
szavatolása főként közvetlen környezetében és regionálisan is.  

Ebből egyfelől az következik, hogy nem fog háborúba bocsátkozni Tajvannal, már csak azért 
sem, mert minden valószínűség szerint akkor az Egyesült Államok is hadba szállna. Másfelől az 
is kizárt, hogy Oroszország oldalán belépjen a háborúba, amely komoly nyugtalanságot okoz 
Nyugaton. 

Kína az orosz–ukrán konfliktusra, mint regionális háború tekint, amelybe egyáltalán nem kíván 
beleavatkozni. A gazdasági oldalt tekintve szintén kizárható a hadba lépés, hiszen Tajvannal 
nagyon szoros gazdasági kapcsolatokat ápol. 

Másfelől a tényleges háború a kínai exportorientált gazdaságot és annak növekedését is 
veszélybe sodorná. Elég csak az Oroszországra kivetett szankciókat felidézni. Várhatóan ez 
esetben a nyugati országok is elfordulnának Kínától, nehéz helyzetbe hozva ezzel a kínai 
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gazdaságot, hiszen az ország legnagyobb kereskedelmi partnere az Európai Unió és az Egyesült 
Államok. 

Diplomáciai oldalról is érdemes figyelembe venni azt a tényt, hogy a legtöbb ország elfogadja 
az egy Kína elvet, és a Kínai Népköztársasággal tart fent diplomáciai kapcsolatot Tajvan helyett. 

Aktívabb diplomácia 

Oroszország az utóbbi napokban egyre több támadást hajtott végre polgári célpontok ellen. A 
kritikák szerint azzal, hogy Kína tartózkodott az ENSZ közgyűlésén az orosz agresszió 
elítélésétől, támogatja ezt. Éppen ezért Kína hatpontos kezdeményezést terjesztett elő az 
ukrajnai humanitárius helyzet enyhítésére, illetve konkrét lépéseket is tett. 

A kínai vezetés bejelentette, hogy szükség szerint a jövőben is kész humanitárius segítséget 
nyújtani. Kína béke iránti elköteleződése és a szankciók elutasítása az ország következetes 
álláspontját tükrözi, mint az történt korábban Irak, Szíria, Afganisztán, Palesztina és Izrael 
esetében is. A polgári áldozatokat és a humanitárius helyzetet tekintve képmutatónak tartja a 
Nyugat álláspontját, hiszen a közel-keleti háborúkat nem övezte ekkora felháborodás, míg 
Kína konzekvensen járt el minden effajta helyzet kapcsán. 

Kína irányítói úgy vélik, hogy álláspontjuk tárgyilagos, míg az Egyesült Államok és a NATO 
álláspontja – beleértve egyes nyugati médiumokét is – nyilvánvalóan elfogult. 

Kína szerint a nyugati médiának sokkal inkább a béke elősegítését kellene támogatnia, nem 
pedig a feszültség növelését. Kína továbbá értetlenül áll az orosz kulturális értékek betiltása 
előtt (például Csajkovszkij: Hattyúk tava), és nyilatkozataiban elzárkózik attól, hogy az orosz 
inváziót összemossa az orosz lakossággal. 

Kína elismeri, hogy más állásponton van, mint a Nyugat, azonban szerinte hiba a nyugati 
véleménytől való eltérést úgy látni, mint a háború támogatását. Különösen egy olyan nyugati 
világtól, amely az utóbbi időben komoly negatív kampányt és narratívát folytat Kínával 
szemben, és szinte mindent megtesz, hogy elidegenítse magától Kínát. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
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Kelet Ázsia 

A Kína-USA verseny nem új hidegháború 

Keikichi Takahashi, The Diplomat, 2022. március 23. 

Az Egyesült Államok és Kína között kialakult versengést a szakértők körében divatos volt az új 

hidegháborúként emlegetni. 2021. szeptember 21-én azonban Joe Biden amerikai elnök az 

Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén tartott beszédében kijelentette: „Nem új 

hidegháborút keresünk”. A Biden-kormányzat februárban kiadott Indo-Pacific Stratégiája az 

elnök kijelentésének megerősítéseként tekinthető: „Nem az a célunk, hogy megváltoztassuk a 

KNK-t [Kínai Népköztársaság], hanem az, hogy alakítsuk a stratégiai környezetet, amelyben 

működik, olyan befolyási egyensúlyt építve ki a világban, amely maximálisan kedvező az 

Egyesült Államoknak, szövetségeseinknek és partnereinknek…” Az Ukrajna elleni orosz 

inváziónak pedig még érzékenyebbé kell tennie a Biden-kormányzatot az Egyesült Államok 

nemzeti hatalmának korlátaira és lehetőségeire. Ennek az érzékenységnek pedig meg kellene 

erősítenie azt a politikáját, amely szerint nem törekszik új hidegháborúra Kínával. 

Forrás: China-US Competition Is Not a New Cold War 

Moon Jae-in öröksége Dél-Koreában: a fegyverexport fellendülése az 

országban 

Eunwoo Lee, The Diplomat, 2022. március 23. 

A leköszönő dél-koreai elnök, Moon Jae-in kezdeményezte és felügyelte a főbb 

fegyverrendszerek utólagos felszerelését, a katonák megélhetésének javítását, valamint Dél-

Korea jelentős fegyverexportőrré válását. A Moon-kormányzat alatt Dél-Korea védelmi 

költségvetése évente átlagosan hét százalékkal nőtt, és 2022-ben elérte a 44 milliárd dollárt. 

A SIPRI szerint Dél-Korea katonai exportjának ötéves értéke több mint háromszorosára nőtt, 

1,2 milliárd dollárról (2011-2015) 3,8 milliárd dollárra (2016-2020; Moon 2017 májusában 

lépett hivatalba). A 2020-as év alapján, – amelyre vonatkozóan a legfrissebb adatok 

rendelkezésre állnak –, Dél-Korea védelmi exportjának volumene a hatodik helyen áll a világon. 

Jelenleg pedig úgy tűnik, hogy Yoon Suk-yeol újonnan megválasztott dél-koreai elnök legalább 

egy vonatkozásban tovább fogja vinni Moon örökségét, méghozzá a hadiipar tekintetében. 

Forrás: President Moon’s Legacy: Boosted Arms Exports for South Korea 

  

https://thediplomat.com/2022/03/china-us-competition-is-not-a-new-cold-war/
https://thediplomat.com/2022/03/president-moons-legacy-boosted-arms-exports-for-south-korea/
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Mi várható Dél-Korea külpolitikáját tekintve Yoon Suk-yeol alatt? 

Niklas Swanström, The Diplomat, 2022. március 22. 

A dél-koreai választások elsősorban a hazai kérdésekre összpontosítanak, és ez most sem volt 

másként. Ennek ellenére Dél-Korea Kínához fűződő kapcsolatai és az Egyesült Államokkal 

kötött szövetsége nagyrészt meghatározza jövőbeli politikai és gazdasági jövőjét, ezért mindig 

elengedhetetlen annak megértése, hogy az új elnök hogyan áll majd Kínához és az Egyesült 

Államokhoz. Yoon nagyon világosan megfogalmazta, hogy elnökként fokozni fogja az 

együttműködést a demokráciákkal, különösen az Egyesült Államokkal, és ellenáll az 

autokráciáknak és az illiberális rend kialakításának, utalva itt Kínára. Azonban kérdéses, hogy 

ezt hogyan tudja majd elérni az újonnan megválasztott elnök, hiszen Kína Dél-Korea 

legnagyobb kereskedelmi partnere – 2021-ben a teljes export 27 százalékát adja –, és a 

belpolitikai támogatottság is Dél-Korea folyamatos gazdasági fejlődéstől függ. Így a politikai 

vezetésnek szembe kell néznie a gazdasági valósággal. 

Forrás: South Korea’s Relations With China and the US Under President-elect Yoon  

A Moon-Yoon viszály folytatódik 

Shin Ji-hye, The Korea Herald, 2021. március 24. 

Moon Jae-in leköszönő elnök és Yoon Suk-yeol megválasztott elnök közötti súrlódás a jelek 

szerint erősödik, a két fél nyíltan kritizálja egymást. A hónap eleji elnökválasztás óta Moon és 

Yoon több témában is összetűzésbe került, például az elnöki hivatal áthelyezése és a magas 

rangú tisztviselők, köztük a Koreai Bank kormányzójának kinevezése miatt is. Moon és Yoon 

találkozója még mindig nem zajlott le, ami az eddigi leghosszabb késés az elnök és 

megválasztott utódja között. Fennáll az a példátlan lehetőség is, hogy ha a konfliktus tovább 

folytatódik, nem találkoznak egymással. 

Forrás: Moon-Yoon strife continues 

Zelenszkij további Oroszország elleni szankciókat szeretne Japántól 

Mari Yamaguchi, Japan Today, 2022. március 24. 

Zelenszkij ukrán elnök szerdán a japán országgyűléshez intézett virtuális beszédében 

felszólította a törvényhozókat, hogy tartsák be az Oroszország elleni szankciókat az ukrajnai 

invázió miatt, hogy nyomást gyakoroljanak Moszkvára a béke kikényszerítésére. Zelenszkij 

dicsérte Japánt, amiért az első ázsiai ország, amely szankcionálta Oroszországot, és felkérte 

Tokiót, hogy menjen tovább. Szerinte meg kell tiltani az Oroszországgal folytatott 

kereskedelmet, és a külföldi cégeknek ki kell vonulniuk az ukrán piacról, nehogy befektetéseik 

Oroszországba áramoljanak. Japán az invázió óta keményen lépett fel Oroszországgal szemben, 

a többi hét országgal összhangban, bár Tokió lépései megtorlást váltottak ki Moszkva részéről. 

Oroszország a héten bejelentette, hogy Tokió szankcióira hivatkozva megszakítja a 

béketárgyalásokat Japánnal a vitatott Kuril-szigetekről, és kilép az ottani közös gazdasági 

projektekből. 

Forrás: Zelenskyy appeals to Japan for more sanctions against Russia 

https://thediplomat.com/2022/03/south-koreas-relations-with-china-and-the-us-under-president-elect-yoon/
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220324000692
https://japantoday.com/category/politics/zelenskyy-appeals-to-japan-for-more-sanctions-against-russia
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A kínai bank hiteltámogatást ad az erdők szén-dioxid-elnyelő kapacitására 

Xinhua, 2022. március 23. 

A Kínai Fejlesztési Bank, fokozta hitelkibocsátását, hogy elősegítse az erdészeti ágazat szén-

dioxid-elnyelő képességét, az ország a zöld fejlődésének elősegítése érdekében. Körülbelül 

114,1 milliárd jüan (körülbelül 17,95 milliárd dollár) értékű kölcsönt bocsátottak ki az elmúlt 

öt évben, olyan kulcsfontosságú ökológiai területeket támogatva, mint a nemzeti tartalék 

erdőépítés és az erdőminőség javítása – közölte a bank. Támogatta a közel 4 millió hektáron 

elterülő erdők művelését és fenntartását, amelyek várhatóan évi 72 millió tonna szenet 

nyelnek el, miután Kína 2030-ban eléri tervezett szén-dioxid-csúcsát. 

Forrás: Chinese bank ups loan support for forest carbon sink capacity 

Emelkedtek a kínai befektetések Európában 2021-ben 

Xinhua, 2022. március 23. 

Az Ernst & Young (EY) tanácsadó cég tanulmánya szerint a kínai vállalatok európai 

befektetéseinek világjárvánnyal összefüggő 2020-as visszaesése után a tranzakciók száma 

ismét emelkedett, és 2021-ben elérte a 155-öt. A tanulmány szerint a teljes tranzakciós 

volumen nyolcszorosára, 12,4 milliárd dollárra nőtt. Egy kínai vállalat legnagyobb egyedi 

befektetése Európában a Philips háztartási gépekkel foglalkozó részlegének felvásárlása volt, 

amelynek központja Amszterdamban van, amit 4,4 milliárd dollárért eladtak a hongkongi 

Hillhouse Capital befektetési cégnek. A tanulmány szerint a második legnagyobb tranzakció a 

brit Sumo Digital videojáték-fejlesztő Tencent felvásárlása volt, majd a China International 

Marine Containers felvásárolta a dán hűtőkonténereket gyártó Maersk Container Industryt, 

1,1 milliárd dollárért.  

Forrás: Chinese investments in Europe rise in 2021: study 

  

https://english.news.cn/20220323/e1912dede08d43a79b7856caec4ac78d/c.html
https://english.news.cn/20220323/3c108cf53b88491680fb05916ec6e80d/c.html
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Dél-Ázsia 

A kriptoeszközök jövedelemadója: A kormány nagy bejelentést tett a 

levonásról 

India Today Web Desk, India Today, 2022. március 22. 

Az indiai kormány bejelentette, hogy a kriptovaluták vagy bármely virtuális digitális eszköz 

bányászata során felmerülő infrastrukturális költségek nem vonhatók le a jövedelemadóról 

szóló törvény alapján. A 2022-es költségvetésben a kormány javasolta, hogy a 

kriptoeszközökre jövedelemadót vessenek ki. Ennek a lényege, hogy április 1-jétől 30 

százalékos adókulcsot plusz illetéket és pótdíjat vetnének ki az ilyen tranzakciókra, ugyanúgy, 

ahogyan a lóversenyekből származó nyereményeket vagy más spekulatív tranzakciókat kezelik. 

A 2022-23-as költségvetésben a virtuális valuták felé történő kifizetések esetében 1 százalékos 

adókulcsot javasoltak az évi 10 000 rúpia feletti kifizetésekre, valamint az ilyen ajándékok 

megadóztatását a címzett kezében. A kriptovaluták szabályozásáról szóló törvénytervezetet a 

kabinet még nem hozta nyilvánosságra. 

Forrás: Income tax on crypto assets: Govt makes big announcement on deduction 

Kína hatalmas stratégiai nyitása India felé 

Mohamed Zeeshan, The Diplomat, 2021. március 21. 

A múlt héten Kína felvetette Wang Yi kínai külügyminiszter Új Delhi látogatásának lehetőségét 

a hónap végén, ami azt sugallja, hogy Peking nyitni szándékozik szomszédja irányába és 

megpróbálja kihasználni az USA és India eltávolodását. A Négyes találkozóin India az orosz-

ukrán háború ügyében szembehelyezkedett Ausztráliával az USA-val és Japánnal, miközben a 

korábbiaknál is nagyobb igényt tart az orosz kőolajra – és Kínához hasonlóan – nem volt 

hajlandó elítélni az orosz támadást. Kína és India időközben a határmenti feszültség 

megoldására is nagyobb hangsúlyt helyezett, miközben úgy tűnik, hogy mára a kínai vezetés 

is felismerte, hogy a globális színtéren a Nyugattal szemben India hasznos partnernek 

bizonyulhat. 

Forrás: China Has a Huge Strategic Opening With India 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/income-tax-on-crypto-assets-govt-makes-big-announcement-on-deduction-1928025-2022-03-22
https://thediplomat.com/2022/03/china-has-a-huge-strategic-opening-with-india/
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Az ADB 300 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a pakisztáni tőkepiacok 

fejlesztésére 

APP, Pakistan Today, 2022. március 22. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) kedden 300 millió dolláros hitelt hagyott jóvá a pakisztáni 

tőkepiacok további fejlesztésére, az országban történő magánbefektetések ösztönzésére, 

valamint a fenntartható növekedés finanszírozásához szükséges hazai források 

mobilizálásának elősegítésére. Az ADB harmadik tőkepiac-fejlesztési programjának második 

alprogramja a 2020-ban jóváhagyott első alprogram keretében bevezetett intézményi és 

szabályozási reformokra épül. Célja az intézményi befektetői kereslet katalizálása és a 

befektetők számára elérhető alternatív pénzügyi eszközök, például a származtatott ügyletek 

és az árutőzsdei határidős ügyletek körének bővítése. Az ADB programja olyan politikai 

intézkedéseket támogat, amelyek erősítik a piaci stabilitást és vonzzák a befektetői tőkét 

Pakisztánba. Ezek közé tartoznak a pakisztáni Értékpapír- és Tőzsdebizottságon belüli 

strukturális reformok, amelyek javítják az irányítást és a szabályozási kapacitást. Ezenkívül 

támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek megerősítik az államadósság-piacot és javítják 

az információcserét megkönnyítő piacfelügyeleti rendszereket. 

Forrás: ADB approves $300mn loan to develop Pakistan’s capital markets 

Az árak befagyasztása 2,5 milliárd dollárba kerül az indiai olajcégeknek 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. március 25. 

India üzemanyag-kiskereskedői hatalmas veszteségeket szenvedtek el, miután több mint négy 

hónapig változatlanul tartották a benzin és a gázolaj árát, miközben öt államban választásokat 

tartottak. Bár az üzemanyagárakat a piac határozza meg, a legtöbb állami tulajdonban lévő 

olajforgalmazó társaság a választások előtt befagyasztotta az árakat. A Moody's Investors 

Service szerint az Indian Oil Corporation, a Bharat Petroleum Corporation Limited és a 

Hindustan Petroleum Corporation Limited vezető üzemanyag-kiskereskedők november és 

március között együttesen mintegy 190 milliárd rúpia (2,25 milliárd dollár) bevételtől estek el, 

mivel megtartották az árakat. A benzin és a gázolaj ára 2021. november 4. és március 21. 

között nem változott, míg a nyersolaj hordónkénti átlagára március első három hetében 

körülbelül 111 dollár volt, szemben a november eleji 82 dollár körüli értékkel. India 

üzemanyagszükségletének közel 85%-át importból fedezi, így a hitelminősítő az Indian Oil 

Corporation bevételkiesését több mint 1 milliárd dollárra becsülte, míg a másik két vállalatnak 

ugyanebben az időszakban egyenként mintegy 550-650 millió dollár veszteséget számolt. 

Price freeze costs Indian oil firms $2.5 billion 

  

https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/03/22/adb-approves-300mn-loan-to-develop-pakistans-capital-markets/
https://asiatimes.com/2022/03/price-freeze-costs-indian-oil-firms-2-5-billion/
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Az indiai-kínai kapcsolatok nem normálisak, a határkérdések 

kulcsfontosságúak: Jaishankar a Wanggal folytatott megbeszélések után 

Sohini Goswami, Hindustan Times, 2022. március 25. 

Az indiai külügyminiszter S. Jaishankar kínai partnerével Wang Yi-vel tartott tárgyalásait 

követően sajtótájékoztatót tartott, ahol beszámolt róla, hogy a megbeszélések során a Ladakh 

keleti felét érintő határvita mellett a nemzetközi fejleményekről is eszmét cserélt a két ország 

külügyeinek vezetője. Ennek során Jaishankar pénteken kijelentette, hogy az India és Kína 

közötti kapcsolatok jelenleg nem normálisak, mivel a határ mentén nagyszámú katonát 

állomásoztatnak, ami ellentétes az 1993-96-os megállapodásokkal. A külügyminiszter azt is 

elmondta, hogy ez az alkalom lehetőséget biztosított a főbb nemzetközi kérdésekről, többek 

között Afganisztánról, Ukrajnáról és a Covid helyzetről való eszmecserére is. 

Forrás: India-China ties not normal, border issues key: Jaishankar post talks with Wang 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/indiachina-ties-not-normal-border-issues-key-jaishankar-post-talks-with-wang-101648199369863.html
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Délkelet-Ázsia 

Vivian Balakrishnan megerősítette a Szingapúr és Bahrein közötti meleg 

kapcsolatokat 

Tay Hong Yi, The Straits Times, 2022. március 19. 

Vivian Balakrishnan szingapúri külügyminiszter március 19-én Bahreinbe látogatott, és számos 

megbeszélést folytatott a királyság vezetőivel. A találkozókon megerősítette a Szingapúr és 

Bahrein közötti meleg kapcsolatokat – közölte a Külügyminisztérium. Dr. Balakrishnan 

szombaton felkereste a bahreini nemzetbiztonsági tanácsadót és a királyi gárda parancsnokát, 

Shaikh Nasser Bin Hamad Al Khalifát. Találkozott továbbá a bahreini király diplomáciai 

ügyekért felelős tanácsadójával, Shaikh Khalid Bin Ahmed Al Khalifával és Abdullatif Bin Rashid 

Al Zayani külügyminiszterrel. A tárgyalások során a felek egyetértettek abban, hogy a 

multilateralizmus és a szabályokon alapuló világrend fenntartása mindkettőjük közös érdeke, 

továbbá, hogy Bahrain csatlakozása az Ábrahám megállapodásokhoz hozzájárul a regionális 

stabilitás erősítéséhez. 

Forrás: Vivian Balakrishnan affirms warm ties between Singapore and Bahrain 

A Maybank Islamic elindítja a Global Connect Forumot 

NST Business, New Straits Times, 2022. március 21. 

A Maybank Islamic Bhd ma indítja útjára háromnapos, első globális gondolatvezetői virtuális 

konferenciáját, amelynek témája "Fenntartható hatás elérése az iszlám pénzügyek révén". A 

szervezők célja, hogy az iparági szereplők és a piaci megfigyelők között is több beszélgetés 

alakuljon ki arról, hogy az iszlám pénzügyek hogyan játszhatnak nagy szerepet a 

fenntarthatóság és a befogadás területén. A fórum rendeltetése, hogy feltárja a vállalatok és 

szervezetek számára a jelenlegi és jövőbeli kihívásokhoz való alkalmazkodás stratégiáit, és 

képessé tegye őket olyan intézkedések meghozatalára, amelyek hosszú távon pozitív hatást 

gyakorolhatnak a környezetre és a társadalomra. A fórum három tematikus ülésszakkal 

foglalkozik, nevezetesen az ESG és az iszlám finanszírozás integrációjával, a figitális és 

technológiai javaslatokkal, valamint a globális halal gazdaság és ökoszisztémájának 

kiépítésével. 

Forrás: Maybank Islamic launches Global Connect Forum 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/vivian-balakrishnan-affirms-warm-ties-between-singapore-and-bahrain
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/vivian-balakrishnan-affirms-warm-ties-between-singapore-and-bahrain
https://www.nst.com.my/business/2022/03/781712/maybank-islamic-launches-global-connect-forum
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A Nusantara főváros Jokowi örökségét tervezi továbbvinni 

Jefferson Ng, East Asia Forum, 2022. március 18. 

Joko "Jokowi" Widodo elnök, miután megszerezte a legtöbb indonéz politikai párt 

támogatását, készen áll arra, hogy megkezdje az előkészületeket az ország fővárosának 

Jakartából a kelet-kalimantáni Nusantarába való áthelyezésére. A 32 milliárd dolláros 

megaprojekt azonban sokkal ingatagabb politikai és költségvetési alapokon áll, mint amikor 

2019-ben először bejelentették. Az infrastrukturális fejlesztések miatt az ország Kínával 

szemben 17 milliárd dolláros adósságot halmozott fel, miközben a 25 évre szóló 120 milliárd 

dolláros nemzetvédelmi program végrehajtása szintén megterheli a költségvetést. 2024-ig az 

új főváros tervezett költsége eléri a 8,46 milliárd dollárt. Miközben Jokowi elnök elkötelezett 

a projekt végrehajtása mellett, annak népszerűtlensége miatt azonban kérdéses, hogy utódai 

mennyire lesznek hajlandóak felkarolni a tervet, tekintve, hogy attól nem számíthatnak 

jelentős támogatásra a tömegek részéről. 

Forrás: Nusantara capital plans to carve out Jokowi’s legacy 

Fülöp-szigeteki elnökválasztás: Duterte pártja ifjabb Ferdinand Marcost 

támogatja a vezetői posztra 

Reuters, South China Morning Post, 2022. március 22. 

A hivatalban lévő filippínó elnök Rodrigo Duterte pártja a PDP-Laban bejelentette, hogy a 

május 9-én megrendezésre kerülő elnökválasztáson a néhai diktátor fiát Ferdinand Marcos Jr-

t fogja támogatni. Az alelnöki tisztségért pedig Duterte lánya Sara Duterte-Carpio fog Marcos 

mellett indulni. Annak ellenére, hogy Marcos programja nagy mértékben épül Duterte 

fejlesztési elképzeléseire, a kormánypárt megosztott a jelöltekkel kapcsolatban. Az 

elnökválasztás nagy esélyese Marcos, de némi bizonytalanságot kelt, hogy a regnáló államfő 

nyilvánosan még egyik jelöltet sem biztosította támogatásáról, ami pedig a befolyásos 

családok uralta politikai közegben rendkívül sokat jelenthet a választáson indulók számára. 

Forrás: Philippine presidential election: Duterte’s party backs Ferdinand Marcos Jnr for top 

job 

  

https://www.eastasiaforum.org/2022/03/18/nusantara-capital-plans-to-carve-out-jokowis-legacy/
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3171373/philippine-presidential-election-dutertes-party-backs
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3171373/philippine-presidential-election-dutertes-party-backs
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A kormány megtiltja a kriptovaluták fizetési módként való használatát 

Bloomberg, Bangkok Post, 2022. március 23. 

A thai kormány megtiltja a kriptovaluták használatát áruk és szolgáltatások fizetőeszközeként, 

mondván, hogy a digitális eszközök szélesebb körű használata veszélyezteti a nemzet pénzügyi 

rendszerét és gazdaságát. Az üzleti szereplők nem nyújthatnak ilyen fizetési szolgáltatásokat, 

és megtiltják, hogy olyan módon járjanak el, amely elősegíti a digitális eszközök használatát 

áruk vagy szolgáltatások kifizetésére, közölte az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerdán 

kiadott közleményében. Az új szabályozás azonban nem érinti a digitális eszközökkel való 

kereskedést vagy befektetéseket. Az új szabályok értelmében a digitális eszközszolgáltatóknak 

be kell szüntetniük az áruk és szolgáltatások digitális pénztárcán keresztüli fizetését elősegítő 

rendszer reklámozását, ajánlattételét vagy létrehozását. A vállalkozásoknak figyelmeztetniük 

kell az ügyfeleket a digitális eszközök fizetésre való használatára, és megszüntethetik a 

számláikat, ha a szabályok megsértését észlelik – áll a közleményben. A thaiföldiek által 

birtokolt digitális eszközök értéke a néhány évvel ezelőtti 9,6 milliárd bahtról 114,5 milliárd 

bahtra emelkedett idén januárban, köszönhetően a fiatal befektetők megnövekedett 

érdeklődésének. 

Forrás: Govt bars use of cryptocurrencies as method of payment 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2283918/govt-bars-use-of-cryptocurrencies-as-method-of-payment
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Közel-Kelet 

A kenyér ára havonta változhat Egyiptomban 

 .Al Arabiya, 2022. március 20 ,العربية

Ali Al-Moselhi, az egyiptomi ellátási miniszter egy televíziós interjúban elmondta, hogy a 

kormány három hónapra tervezi meghatározni a „nem támogatott kenyér” árát. A miniszter 

hozzátette, hogy szükség esetén havonta változhat az ár, és az országnak 3-4 hónapra 

elegendő stratégiai búzatartaléka van. A múlt héten az egyiptomi kabinet megállapodott 

abban, hogy felhatalmazza az Ellátási és Belső Kereskedelmi Minisztériumot, hogy megtegye 

a szükséges intézkedéseket az ingyenes kenyér árára vonatkozó mechanizmus létrehozására. 

Az egyiptomi kormányfő rámutatott arra, hogy a 2008-as gazdasági recessziót követően 

egymást érték a válságok, és valahányszor az egyiptomi gazdaság talpra áll, új válság 

következik be. „Az ukrán háború kezdete óta a búza ára 48, a kukoricáé 30, az olajé pedig 55%-

ot emelkedett, de az állam megpróbálja felszívni az inflációs hullámok nagy részét anélkül, 

hogy az állampolgárokat terhelné.” – mondta a kormányfő. 

Forrás:  
 
   مرصقد يتغي   شهريا

 سعر  الخي    غي   المدعم ف 

Az Expo 2020 Dubaj 20 millió látogatót regisztrált 

 .Al Khaleej, 2022. március 20 ,الخليج

Az Expo 2020 Dubaj látogatottsága 20 millió főre emelkedett, ezzel történelmi eredményt ért 

el és mérföldkővé vált a nemzetközi kiállítások történetében. A COVID-19 világjárvány 

árnyékában – az összes kihívás és nehézség ellenére – a nemzetközi esemény összehozta a 

világot az Egyesült Arab Emírségek földjén, és a világjárvány kitörése óta a legnagyobb globális 

összejövetelnek bizonyult. A világkiállításon mintegy 32 000 eseményt szerveztek meg, 

amelyeken részt vettek állami vezetők, sportolók, művészek és sztárok is, továbbá a látogatók 

lenyűgöző építészeti alkotásokat csodálhattak meg. Mindezek mellett az Expo fontos 

célkitűzése volt, hogy teret biztosítson az innovatív fórumoknak, a nemzetközi ételek 

bemutatásának és a legújabb innovációkat felvonultató rendezvényeknek is. 

Forrás: « إكسبو 2020 دب    «يسجل 20 مليون زيارة 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.alkhaleej.ae/2022-03-20/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.alkhaleej.ae/2022-03-20/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AC%D9%84-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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Török tisztviselő: Putyin még nem áll készen a találkozásra Zelenszkijjel 

The Times of Israel, 2022. március 19. 

Miközben Ukrajnában a harcok dúlnak, az esetleges tűzszünetre irányuló törekvések 

közepette egy magas rangú török tisztviselő azt nyilatkozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök 

még nem áll készen arra, hogy tárgyaljon ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel. 

„Zelenszkij készen áll a találkozásra, de Putyin úgy gondolja, hogy még nem állnak elég közel 

az álláspontok ahhoz, hogy a találkozót vezetői szinten is megtartsák” – mondta Ibrahim Kalin, 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök főtanácsadója és szóvivője a The New York Timesnak. 

Ankara szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával és Kijevvel is, és a múlt héten adott otthont 

Dmitro Kuleba ukrán és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter közötti mérföldkőnek számító 

találkozónak a déli üdülővárosban, Antalyában. A tárgyalásokon nem sikerült áttörést elérni a 

tűzszünettel kapcsolatos és humanitárius kérdésekben, de rávilágítottak Törökország 

közvetítői szerepére a háborúban. 

Forrás: Turkish official: Putin not yet ready to meet Zelensky, likely wants more war gains 

Amerikai Központi Parancsnokság: Irán jelenti a legnagyobb veszélyt a Közel-

Kelet biztonságára és stabilitására 

العراق صوت , Sotaliraq, 2022. március 20. 

Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának vezetője, Kenneth Frank McKenzie 

hangsúlyozta, hogy Irán jelenti a „legnagyobb veszélyt” a Közel-Kelet stabilitására és 

biztonságára, és mély aggodalmának adott hangot az iráni ballisztikus rakéták, valamint a 

térségben jelenlévő katonai erőik miatt. A Központi Parancsnokság vezetője jelezte, hogy „a 

légi- és rakétavédelem létfontosságú a térség számára az iráni fenyegetésekkel szemben”. 

Kifejtette, hogy az elmúlt hat hónapban Irán több esetben is megtámadta az amerikai erőket 

és létesítményeket, rámutatva, hogy „az amerikai parancsnokok megfelelő irányítása 

megakadályozta, hogy az amerikai erőket súlyos találat érje.” „Ha károk vagy sérülések 

történtek volna, most teljesen más helyzetben lennénk” – tette hozzá. 

Forrás:  ق األوسط    الشر
 القيادة المركزية األمريكية :إيران أكي   تهديد لألمن واالستقرار ف 

  

https://www.timesofisrael.com/turkish-official-putin-not-yet-ready-to-meet-zelensky-likely-wants-more-war-gains/
https://www.sotaliraq.com/2022/03/19/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%83%d8%a8/
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Törökország humanitárius segélyt küldött Libanonnak 

Hürriyet Daily News, 2022. március 20. 

A törökországi Katasztrófa- és Vészhelyzet-kezelési Hatóság (AFAD) humanitárius segélyt 

küldött a gazdasági válsággal küzdő Libanonba. Az 524 tonnányi segélyt, amely 

csecsemőtápszert és élelmiszert is tartalmazott, egy hajón küldték ki a törökországi Mersin 

kikötőből. A 15 teherautónyi segélyanyag, amelyet az AFAD koordinációja alatt gyűjtöttek 

össze, már úton van Libanonba. A héten további 18 kamiont küldenek az országba – tette 

hozzá az AFAD. A libanoni segélyezési erőfeszítések egész évben folytatódnak – mondta İsmail 

Çataklı belügyminiszter-helyettes a mersini Taşucu kikötőben tartott ünnepségen. „Libanon 

nehéz időket és humanitárius válságot él át a szíriai helyzet, a belpolitikai problémák, a 

libanoni kikötőben történt robbanás, és mindezen felül a [COVID-19] világjárvány” miatt – 

jegyezte meg Çataklı. 

Forrás: Turkey sends humanitarian aid to Lebanon 

A bahreini király diplomáciai tanácsadója az izraeli nagykövettel találkozott 

Asharq Al Awsat English, 2022. március 21. 

A bahreini hírügynökség (BNA) jelentése szerint a király diplomáciai ügyekért felelős 

tanácsadója, Khalid bin Ahmed bin Mohammad Al Khalifa sejk vasárnap találkozott Eitan Na'eh 

izraeli nagykövettel. A tanácsadó és a diplomata áttekintette a legújabb regionális és 

nemzetközi történéseket – közölte a BNA. A bahreini fél méltatta a bahreini-izraeli 

kapcsolatokban elért előrehaladást. A nagykövet is elismerését fejezte ki a tanácsadónak, és 

pozitív fejleménynek nevezte a két ország kapcsolatainak fejlesztésére való törekvést, 

valamint további növekedést és virágzást kívánt Bahreinnek – tette hozzá a BNA. 

Forrás: Bahrain King's Diplomatic Affairs Advisor Meets with Israeli Ambassador 

Pakisztán a világ egyik legnagyobb arany- és rézbányájának fejlesztésére készül 

 .Al Khaleej, 2022. március 21 ,الخليج

A Barrick Gold véget vetett egy régóta húzódó vitának Pakisztánnal, és a vasárnap aláírt 

megállapodás értelmében megkezdi a világ egyik legnagyobb arany- és rézbányászati 

projektjének fejlesztését. Shaukat Tarin pakisztáni pénzügyminiszter közölte, hogy a peren 

kívüli megállapodás értelmében elengedik a Világbank által Pakisztánra kirótt 11 milliárd 

dolláros bírságot és egyéb kötelezettségeket, és a Barrick, valamint partnerei 10 milliárd 

dollárt fektetnek a projektbe. Pakisztánban található a világ egyik legnagyobb külszíni réz-

arany lelőhelye. Az újjáalakított projekt 50%-a Barrick, 50%-a pedig a pakisztáni fél kezében 

lesz. Ez utóbbi egy 10%-os nem járulékos részesedést foglal magában, amelyet Beludzsisztán 

kormánya birtokol, további 15% a beludzsisztáni kormány tulajdonában lévő speciális célú 

társaság, és 25% más szövetségi állami tulajdonú vállalatok tulajdonába kerül. Külön 

megállapodás rendelkezik arról, hogy a projektben a Barrick partnerét, az Antofagasta PLC-t a 

pakisztáni felek váltják fel. 

Forrás:  العالم   
 باكستان تستعد لتطوير أحد أكي   مناجم الذهب والنحاس ف 

https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-sends-humanitarian-aid-to-lebanon-172358
https://english.aawsat.com/home/article/3543871/bahrain-kings-diplomatic-affairs-advisor-meets-israeli-ambassador
https://www.alkhaleej.ae/2022-03-21/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Szaúd-kuvaiti megállapodás az al-Durra mező fejlesztéséről 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. március 22. 

Szaúd-Arábia és Kuvait aláírt egy dokumentumot az öbölbéli al-Durra mező fejlesztéséről. A 

Kuwait Petroleum Corporation közleménye szerint az Al-Durra mező várhatóan napi 

egymilliárd köbláb földgázt és 84 000 hordó kondenzátumot termel majd. A termelés egyenlő 

arányban oszlik meg a két partner között. A közlemény szerint ez a lépés a Kuvait és Szaúd-

Arábia által 2019 decemberében aláírt egyetértési nyilatkozat végrehajtása, „amely magában 

foglalja az Al-Durra mező fejlesztésére és kiaknázására irányuló közös munkát”. Ennek a 

stratégiai területnek a fejlesztése hozzájárul a két országban a földgáz iránti belföldi kereslet 

növekedésének kielégítéséhez. 

Forrás: عىل تطوير  »حقل الدرة   
 «اتفاق سعودي ـ كويت 

Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Izrael vezetői csúcstalálkozót 

tartottak 

Al Arabiya English, 2022. március 23. 

Egyiptom, Izrael és az Egyesült Arab Emírségek vezetői találkoztak kedden (március 22.) a 

Vörös-tengeri üdülőhelyen, Sarm-es-Sejkben, hogy az energiapiacokról és az 

élelmiszerbiztonságról folytassanak megbeszéléseket. Abdel Fattah asz-Szíszi egyiptomi elnök 

látta vendégül Mohammed bin Zayedet, Abu-Dzabi koronahercegét és Naftali Bennett izraeli 

miniszterelnököt. Ez az első háromoldalú csúcstalálkozó azóta, hogy az Egyesült Arab 

Emírségek normalizálta kapcsolatait Izraellel. Az egyiptomi elnökség közölte, hogy az 

energiapiacok stabilitásáról, az élelmezésbiztonságról, valamint nemzetközi és regionális 

kérdésekről tárgyaltak, de további részleteket nem közöltek. 

Forrás: Egypt, UAE, Israel hold summit talks in Red Sea resort 

Török-nigeri tárgyalás a kétoldalú kapcsolatokról 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. március 23. 

Fuat Oktay török alelnök a Niger és Törökország parlamenti baráti csoportjának elnökével, 

Dauda Mamadou Marthe-val tárgyalt a különböző szintű kétoldalú kapcsolatokról. A 

megbeszélésre a török fővárosban, Ankarában található elnöki komplexumban került sor. 

Oktay és Marthe a Törökország és Niger között gazdasági, politikai és kulturális kérdésekről is 

tárgyalt. A felek megvitatták az afrikai országban tevékenykedő török cégek munkájának 

előrehaladását, továbbá értékelték a bányászati és mezőgazdasági ágazat fejleményeit, 

valamint a nigeri török kórház működését is. 

Forrás:  ك   يبحث مع مسؤول  نيجري العالقات الثنائية
 نائب الرئيس  الي 

  

https://aawsat.com/home/article/3545821/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%80-%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%C2%AB%D8%AD%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A9%C2%BB
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/03/22/Egypt-UAE-Israel-hold-summit-talks-in-Red-Sea-resort
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/2543196
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Nemzetközi multimodális útvonal: a taskenti hatoldalú találkozó 

eredményeiről 

Yangi Uzbegiston, 2022. március 18. 

Taskent adott otthont a vasúti igazgatási szervek (Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, 

Azerbajdzsán, Grúzia és Törökország) vezetőinek hatoldalú találkozójának. A nemzetközi 

multimodális útvonal az Ázsiai-Csendes-óceáni országok – Kína - Kirgizisztán - Üzbegisztán - 

Türkmenisztán - Azerbajdzsán - Grúzia - Törökország – Európa útvonalnak. A török fél először 

vett részt a találkozón, amit még 2019-ben az Üzbég Köztársaság elnökének 

kezdeményezésére hívták össze. A találkozón a részt vevők megállapították, hogy a 

nemzetközi multimodális útvonal fejlesztésében a további együttműködés különös stratégiai 

fontosságú. Az útvonal valamennyi résztvevőjének összehangolt intézkedései és interakciója 

pedig hozzájárul a teherszállítás élénkítéséhez. A speciális tarifák és áruszállítási feltételek 

alkalmazása pedig lehetővé tette az országok közötti kereskedelem volumenének növelését, 

ami minden résztvevő érdeke. A multimodális útvonal forgalmának növelése érdekében a 

felek megállapodtak abban, hogy erőfeszítéseket tesznek a kínai vasútvonalak minél előbbi 

csatlakozására a közép-ázsiai és kaukázusi vasúti közlekedéshez. A kétnapos találkozó 

keretében négyoldalú egyeztetéseket is folytattak Azerbajdzsán, Grúzia, Türkmenisztán és 

Üzbegisztán vasúti igazgatási szervei között a vegyi rakomány és ásványi műtrágyák vagonos 

szállításának lehetőségéről a résztvevő országok területén. A felek megállapodtak abban is, 

hogy Türkmenbashi és Alyat kikötőiben hozzájárulnak a vagonos árufuvarozás kikötői 

költségeinek csökkentéséhez. 

Forrás: Международный мультимодальный маршрут: об итогах шестисторонней встречи 

в Ташкенте 

  

https://yuz.uz/ru/news/mejdunarodny-multimodalny-marshrut-ob-itogax-shestistoronney-vstrechi-v-tashkente
https://yuz.uz/ru/news/mejdunarodny-multimodalny-marshrut-ob-itogax-shestistoronney-vstrechi-v-tashkente
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A FÁK Fórumán bemutatták Üzbegisztán „zöld energia” fejlesztését 

UzDaily, 2022. március 18. 

Üzbegisztán Energiaügyi Minisztériuma Moszkvában megtartott FÁK-tagállamok Nemzetközi 

Gazdasági Fórumán mutatta be az üzemanyag- és energiakomplexum reformjának 

előrehaladását, valamint az ország "zöld energia" fejlesztését. Azim Akhmedkhodzhaev az 

üzbég energiaügyi miniszter első helyettese előadást tartott a rendezvényen, mely során 

megjegyezte, hogy az üzbegisztáni olaj- és gázipar energiakomplexuma jelenleg nagy 

átalakuláson megy keresztül annak érdekében, hogy felgyorsítsa a piaci kapcsolatokra való 

átállást. Hozzátette, hogy mára teljes mértékben lezárult az olaj- és gázszektor reformjának 

első szakasza, melynek során az Uzbekneftegaz szétválasztása lehetővé tette a társaság 

irányítási rendszerében jelentős csökkentését és a részvénytársaságok létrehozását. 

Akhmedkhodzhaev beszédében kifejtette, hogy a hatékony olaj- és gázipar létrehozása a „zöld 

energia” szerves része. A kibocsátás jelentős mérséklését, a gázszállítás során fellépő 

veszteségek minimalizálását és egyéb fontos lépéseket az ország gázszállító rendszerének 

korszerűsítése, a gázfogyasztás elszámolásának és ellenőrzésének javítása biztosítja. A „zöld 

energia” és az olaj- és gázágazat reformjai elválaszthatatlanul összefüggenek egymással. Így 

Üzbegisztán 2026-ra 25%-ra (8GW) kívánja növelni a megújuló energia alapú termelés szintjét. 

A megújuló energia projektek viszont lehetőséget adnak nemcsak a zöld menetrend 

követésére, amely világszerte aktuális, hanem egy olyan fontos természeti erőforrás jelentős 

részét is felszabadítják, mint a gáz. 2021 úgy vonult be Üzbegisztán történelmébe is, hogy 

elindult az első 100 MW teljesítményű ipari napelemes erőmű, amely évente 252 millió 

kilowattóra villamos energiát termel, amivel 80 millió köbméter természetes energia 

takarítható meg és megakadályozza 160 ezer tonna üvegházhatású gáz kibocsátását a 

légkörbe. 

Forrás: На Форуме СНГ презентовано развитие «зеленой энергетики» Узбекистана 

Taskent ad otthont az "Ipari együttműködés. Új lehetőségek" című üzbég-kínai 

fórumnak 

Probno, 2022. március 18. 

Taskent ad otthont az "Ipari együttműködés. Új lehetőségek" című üzbég-kínai fórumnak. Ez 

Aziz Voitov befektetési és külkereskedelmi miniszter első helyettes és a Kínai Népköztársaság 

üzbegisztáni nagykövete, Jiang Yan közötti tárgyalások után vált ismertté. A tárgyalások során 

megvitatták a kétoldalú együttműködés aktuális kérdéseit. Megállapították, hogy mindkét 

ország aktívan fejleszti az együttműködést a kereskedelmi, gazdasági, befektetési, a szállítási 

és logisztikai területeken. Az üzbég és kínai fél további lépéseket határozott meg a 2022-2026-

os időszakra szóló kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködési kormányközi 

program végrehajtása érdekében, amelyet Üzbegisztán elnökének idén februári kínai 

látogatása során írtak alá. Szóba kerültek a Sanghaji Együttműködési Szervezet égisze alatt ez 

évben Üzbegisztánban zajló események előkészítésének lépései is. 

Forrás: В Ташкенте пройдет узбекско-китайский форум "Промышленная кооперация. 

Новые возможности" 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/67762
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/v-tashkente-proydet-uzbeksko-kitayskiy-forum-promyshlennaya-kooperatsiya-novye-vozmozhnosti/
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/v-tashkente-proydet-uzbeksko-kitayskiy-forum-promyshlennaya-kooperatsiya-novye-vozmozhnosti/
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Kazahsztán és az EBRD kiterjeszti a befektetési együttműködését 

Central Asia, 2022. március 18. 

Kasszim-Zsomart Tokajev, a Kazah Köztársaság elnöke tárgyalásokat folytatott az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elnökével, Odile Renaud-Bassóval. A video hivásos 

tárgyalás során több olyan beruházás megvalósításának lehetősége is megvitatásra került, 

amelyek a tranzitútvonalak fejlesztésére, a gazdaság energiaforrások terén való 

függetlenségének elérésére és a pénzügyi szektor modernizálására irányultak. Tokajev elnök 

pozitívan értékelte azt a produktív jelleget, amely az EBRD és Kazahsztán közötti több 

évtizedes partnerséget jellemez. A kazah elnök megjegyezte, bízik az Európai Pénzügyi Alappal 

való hatékony együttműködés további konstruktív fejlesztésében. Az EBRD vezetője 

kijelentette elkötelezettségét a Kazahsztánnal való együttműködés elmélyítése mellett a szén-

dioxid-semlegességre való átállásban és megelégedéssel vette tudomásul a Kazahsztánban 

elindított politikai reformokkal kapcsolatos törekvéseket. 

Forrás: Казахстан и ЕБРР раздвинут границы инвестиционного сотрудничества 

Az EAEU és Irán a jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodás keretében 

vámmentes kereskedelemre alkalmas árujegyzéket készít 

News.am, 2022. március 18. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) tárgyalásokat kezdett Iránnal a vámmentes rendszerre 

vonatkozó áruk listájáról a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése után. Erről az 

Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) sajtószolgálata számolt be a Teheránban lezajlott 

szabadkereskedelmi tárgyalásokat követően. A szabadkereskedelmi megállapodás 

szabályozási részének előkészítésével kapcsolatos munka nagy része befejeződött. 

Megkezdtük a vámmentesen forgalomba kerülő áruk listájának kiértékelését. Megállapodtunk 

iráni kollégáinkkal, hogy dinamikusan folytatjuk a megállapodás előkészítését, mondta Anton 

Csecsinovszkij, az EGK kereskedelempolitikai főosztályának a kereskedelemszabályozás 

speciális kérdéseivel foglalkozó osztályának vezetője. Az EGK képviselője arról tájékoztatott, 

hogy a szabadkereskedelmi tárgyalások következő fordulóját április végén tartják 

Moszkvában. Csecsinovszkij szerint a teheráni látogatás másik fontos eredménye az EAEU és 

Irán közötti teljes értékű szabadkereskedelmi rendszerre való zökkenőmentes átállást célzó 

ideiglenes megállapodás alkalmazásának meghosszabbításáról szóló jegyzőkönyv aláírása. Az 

EGK szerint az EAEU és Irán közötti kölcsönös kereskedelmi forgalom 2021-ben 5 milliárd 

dollár volt, ami éves viszonylatban 73,5%-os növekedést jelent. Ugyanakkor az EAEU-országok 

exportja 2,1-szeresére, 1,65 milliárd dollárról 3,42 milliárd dollárra nőtt, míg az import 28,8%-

kal, 1,25 milliárd dollárról 1,61 milliárd dollárra nőtt. 

Forrás: ЕАЭС и Иран готовят перечень товаров для беспошлинной торговли в рамках 

будущей ЗСТ 

  

https://centralasia.news/14298-ebrr-i-kazahstan-razdvinut-granicy-investicionnogo-sotrudnichestva.html
https://news.am/rus/news/692180.html
https://news.am/rus/news/692180.html
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Üzbegisztán külkereskedelmi forgalma elérte a 8 731,3 millió dollárt 

UzDaily, 2022. március 19. 

A 2022. január-februári eredmények szerint a köztársaság külkereskedelmi forgalma elérte a 

8 731,3 millió dollárt, amely 2020 azonos időszakához képest 4 010,4 millió dollárral (84,9%-

os növekedés) nőtt, közölte az Állami Statisztikai Bizottság. A WTO teljes volumenéből az 

export 4096,5 millió dollárt tett ki (2021. január-februárban 173,2%-os növekedést figyeltek 

meg), az import pedig 4634,9 millió dollárt (43,9%-os növekedés). Az üzbég külgazdasági 

tevékenység 20 fő partnerországa között három országgal van aktív külkereskedelmi mérleg, 

mint Afganisztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán. A fennmaradó 17 országgal a külkereskedelmi 

forgalom passzív egyensúlya mutatkozott meg. Üzbegisztán külkereskedelmi forgalmának 

volumene 2022. január-februárban 2021 azonos időszakához képest 12,1%-kal nőtt és a teljes 

külkereskedelmi forgalom 70,6%-át tette ki. A FÁK-országokon belül Üzbegisztánnak a 

legnagyobb külkereskedelmi forgalma Oroszországgal (48,7%), Kazahsztánnal (24,1%) és 

Kirgizisztánnal (5,5%) volt. Az Üzbég Köztársaság külkereskedelmi forgalma az EAEU-

országokkal 2 076,4 millió USA dollárt tett ki. Ebből az export volumene 621,5 millió dollárt, 

az importé pedig 1 454,9 millió dollárt tett ki. Az egyéb külföldi országokba irányuló export 

növekedése miatt a FÁK-országokba irányuló export részaránya csökkent, részesedésük a 

teljes volumenből 19,7%-ot tett ki. A külkereskedelmi forgalomban 2020-2021-hez képest 

2022. január-februárban Üzbegisztán fő partnereink az áru- és szolgáltatásexportban olyan 

országok voltak, mint az Orosz Föderáció, Kína, Törökország, Kazahsztán, Kirgizisztán, 

Afganisztán és Tádzsikisztán. Részesedésük a teljes exportban elérte a 32,0%-ot. 

Forrás: Внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 8 731,3 млн. долл. США 

A SOCAR metanolgyár csaknem 24 millió dollár értékben exportált metanolt 

január-februárban 

N. Abbasova, Interfax Azerbajian, 2022. március 21. 

A SOCAR Methanol 96 000 tonna metanolt állított elő 2022. január-februárban, közölte az 

azeri Állami Statisztikai Bizottság. A cég raktárában ugyanakkor március 1-jén 31 ezer tonna 

késztermék található. Az azeri Állami Vámbizottság adatai szerint a SOCAR Methanol a 

beszámolási időszakban 74 ezer 460,2 tonna metanolt exportált 23,8 millió 827,26 ezer dollár 

értékben. 2021 januárjában a SOCAR Methanol LLC nem gyártott és nem exportált metanolt 

a nagyobb javítások miatti leállás miatt. Az üzem cask 2021 májusában kezdte újra működését. 

Az azerbajdzsáni metanol üzemet az AzMeCo építette mintegy 500 millió dollárért és az üzem 

termelési kapacitása évi 720 000 tonna. Azerbajdzsánban a metanolt gyakran használják belső 

égésű motorok üzemanyagaként is. 

Forrás: Метанольный завод SOCAR в январе-феврале экспортировал метанола почти на 

$24 млн 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/67769
http://interfax.az/view/862442
http://interfax.az/view/862442
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A Türk Államok Szervezete keretében az Üzbegisztán-Kirgizisztán határán 

bevezették a „digitális TIR” rendszert 

Dunyo, 2022. március 21. 

A Türk Államok Szervezetének keretein belül, a Nemzetközi Közúti Szállítási Unióval (IRU) 

együttműködve Üzbegisztán és Kirgizisztán vámhatóságai elindították a „digitális TIR” 

projektet. Az eseményen részt vett Ilkhom Mukhtorov, az Üzbegisztán Állami Vámbizottság 

első elnökhelyettese, Almaz Saliev, a Kirgizisztáni Állami Vámszolgálat elnökhelyettese, 

Mirvohid Azimov, a Türk Államok Szervezetének főtitkár-helyettese és Vakhtang Zarandia a a 

Nemzetközi Közúti Szállítási Unió vezető tanácsadója is. Mirvokhid Azimov főtitkár-helyettes 

az ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a 2021. november 12-én tartott 

isztambuli csúcstalálkozón a türk államok képviselői utasították a tagországok illetékes 

szerveit, hogy továbbra is teremtsék meg a kedvező feltételeket a transzformáció 

átalakításához. A főtitkár azt is megjegyezte azt is, hogy az Isztambuli Nyilatkozatban az 

elnökök a vám- és szállítási eljárások egyszerűsítését szorgalmazták, digitális eszközök 

bevezetésével. Ezzel kapcsolatban Mirvokhid Azimov hangsúlyozta, hogy az Türk Államok 

Szervezete teljes mértékben támogatja a nemzetközi közúti fuvarozás (TIR) teljes 

rendszerének digitalizálását és ösztönzi a digitális TIR megvalósításának további kiterjesztését 

a többi tagország felé. Az megnyitó ünnepség résztvevői bizakodóak voltak azzal kapcsolatban, 

hogy a projekt hozzájárul a Kirgizisztán és Üzbegisztán közötti jószomszédi kapcsolatok 

erősítéséhez, a türk világ országai közötti közlekedési kapcsolatok fejlesztéséhez és 

bővítéséhez, valamint a regionális kereskedelem élénkítéséhez. Szakértők szerint a TIR-

eljárást alkalmazó több mint 70 ország közül a türk államok szervezetének országai közül kettő 

– Törökország és Üzbegisztán – a TIR-igazolványok számát tekintve az első három helyen áll. 

Eközben az elmúlt 3 évben Üzbegisztán évente 30-40 %-os növekedést mutatott a TIR-

igazolványok áruszállításban történő használatában. 

Forrás: В рамках Организации тюркских государств на границе между Узбекистаном и 

Кыргызстаном внедрен проект "digital TIR" 

Gratuláció Magyarországról: „Népeink között bizalmi tőke van” 

Yangi Uzbegiston, 2022. március 21. 

A Navruz ünnepe alkalmából a magyar Országgyűlés alelnöke Lezsák Sándor gratuláciáját 

fejezte ki minden üzbégnek. Az alelnök köszöntésében elmondta, hogy fiatal kora óta szereti 

olvasni Vámbéry Ármin könyveit a közép-ázsiai utazásairól. Gimnazistaként pedig nagyon erős 

kapcsolatot érzett Közép-Ázsia népeivel kapcsolatban. Lezsák Sándor hozzátette, hogy 

megvan győződve arról, hogy ez a kapcsolat a közép-ázsiai népekkel és országokkal még 

erősebbé vált. Véleménye szerint Üzbegisztán és Magyarország népei között van egy 

különleges bizalmi tőke. Üdvözlésében az alelnök méltatta a Magyarország és Üzbegisztán 

között kialakult kulturális, oktatási és gazdasági kapcsolatokat is. 

Forrás: Поздравления из Венгрии: «Между нашими народами существует капитал 

доверия» 

https://dunyo.info/ru/site/inner?slug=v_ramkah_organizatsii_tyurkskih_gosudarstv_na_granitse_mezhdu_uzbekistanom_i_kirgizstanom_vnedren_proekt_%22digital_tir%22-3Q5
https://dunyo.info/ru/site/inner?slug=v_ramkah_organizatsii_tyurkskih_gosudarstv_na_granitse_mezhdu_uzbekistanom_i_kirgizstanom_vnedren_proekt_%22digital_tir%22-3Q5
https://yuz.uz/ru/news/pozdravleniya-iz-vengrii-mejdu-nashimi-narodami-suestvuet-kapital-doveriya
https://yuz.uz/ru/news/pozdravleniya-iz-vengrii-mejdu-nashimi-narodami-suestvuet-kapital-doveriya
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Március III. hete: az exporttranzakciók összege meghaladta a 219 millió dollárt 

Business Turkmenistan, 2022. március 21. 

Meghaladta a 219 millió 229 ezer amerikai dollárt a múlt héten a Türkmenisztáni Állami Áru- 

és Nyersanyagtőzsdén lebonyolított tranzakciók összértéke. Ez összesen 86 tranzakciót jelent, 

ami rekordnak számít. A legtöbb tranzakció Nagy-Britanniából, Afganisztánból, 

Törökországból, Svájcból, Skóciából, Üzbegisztánból és Kirgizisztánból érkezett, amely során 

hidrogénezett dízel üzemanyagot, motorbenzint, repülőgép-petróleumot és petróleumot 

értékesítettek. Az Egyesült Arab Emírségek, Törökország és Afganisztán üzleti köreinek 

képviselői a Türkmenhimiýa cégcsoport által gyártott karbamidot és ECO-93 motorbenzint 

vásároltak. 

Forrás: III неделя марта: сумма экспортных сделок превысила $219 миллионов 

Kirgizisztán és Szaúd-Arábia úgy dönt, hogy fokozza a befektetések növelését 

SNG Today, 2022. március 22. 

A kirgiz-szaúdi kapcsolatok történetében először érkezett munkalátogatásra Biskekbe Faisal 

Ibn Abdullah Ibn Abdul-Aziz Al Szaud, a Szaúd-Arábia Királyság külügyminisztere. A kirgiz 

diplomatákkal folytatott tárgyalások keretében Al Szaud beszélt a befektetési partnerség 

jövőbeli kérdéseiről is. Kirgizisztán elnökével, Szadir Zsaparovval folytatott megbeszélésen Al 

Szaud kifejezte készségét a befektetési együttműködések terén tett erőfeszítésekre. Az arab 

diplomata hangsúlyozta, hogy a királyság fontolóra veszi a környezetbarát termékek 

Kirgizisztánból történő importjának lehetőségét. Emellett Rijád kész a mezőgazdasági és 

turisztikai ágazatban is kibővíteni a partnerségét Biskekkel. 

Forrás: Киргизия и Саудовская Аравия решили нарастить усилия в сфере инвестиций 

Umurzakov az EBRD-vel tárgyalt a befektetési együttműködés kilátásairól 

Central Asia, 2022. március 23. 

Szardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes, egyben Üzbegisztán befektetési és 

külkereskedelmi minisztere találkozott az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökével, 

Odile Renaud-Bassóval. A beszélgetés témája Üzbegisztán és az EBRD közötti együttműködés 

további fejlesztésének kilátásai voltak olyan területeken, mint a kis- és középvállalkozások 

támogatása, a tiszta energiatechnológiák és a befektetési partnerségek. Jelenleg az EBRD 

közreműködésével 57 beruházási projekt 1,7 milliárd euró értékben valósul meg 

Üzbegisztánban. A tervek között szerepel az EBRD jelenlétének kiterjesztése Üzbegisztán más 

régióiban is. A találkozó során szó esett a bányászati és gyógyszeripari befektetési 

partnerségek bővítésének kérdéseiről is. 

Forrás: Умурзаков обсудил с ЕБРР перспективы инвестиционного сотрудничества 

  

https://business.com.tm/ru/post/8388/iii-nedelya-marta-summa-eksportnyh-sdelok-prevysila-219-millionov
https://sng.today/bishkek/22048-kirgizija-i-saudovskaja-aravija-reshili-narastit-usilija-v-sfere-investicij.html
https://centralasia.news/14367-umurzakov-obsudil-s-prezidentom-ebrr-perspektivy-investicionnogo-sotrudnichestva.html
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