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A kínai gazdasági növekedés a legújabb adatok fényében 

2021-ben a kínai GDP éves növekedési üteme 8,1 százalék volt. Ez a tényadat jóval meghaladja 

a kínai kormány saját 6,9 százalékos előrejelzését is. A részletesebb adatok szerint a növekedés 

főként az export nem várt mértékű gyorsulásából származott, míg a hazai fogyasztás gyengébb 

volt, mint azt előzetesen jósolták. A helyzet érdekességét az adja, hogy amíg a kínai vezetés is 

a növekedés belső összetevőinek erősítését tartja fontosnak, és az USA-val folyó kereskedelmi 

háború is ebbe az irányba térítené el elvileg a kínai gazdasági fejlődést, ennek ellenére a 

gyakorlatban az export-orientált növekedés továbbra is a kínai gazdaság jellemzője maradt, 

ami mutatja azt is, hogy az eddigi fejlődés szilárd alapokon áll és a kínai gazdaság szerkezete, 

a világgazdasághoz való kapcsolódása szervesen, a profit-szempontok figyelembe vételével 

jött létre. Ez pedig szembe megy azzal a jellemző nyugati érvvel, amely szerint az állami 

beavatkozás és az árfolyam manipuláció tartaná egyben a kínai gazdaságot és adna extra 

támogatást a kínai növekedésnek, sőt a mostani helyzet, azaz globalizációs folyamat lassítása, 

a kereskedelmi háború éppen a piacgazdasági elvekkel megy szembe, hiszen a geopolitikai 

szempontok fontosabbnak tűnnek az USA számára, mint a piaci működés elvének megőrzése. 

Az export GDP hozzájárulása 1997 óta a tavalyi évben volt a legmagasabb, sőt a 676 milliárd 

dollár kereskedelmi mérleg többlet az 1950-ig visszamenő adatokban a legnagyobb. 2020-hoz 

képest a többlet 29 százalékkal növekedett! 

Több elemző rámutatott, hogy a nemrég kijött népesedési adatok alapján arra lehet számítani, 

hogy a népesség növekedési ütemének csökkenése le fogja lassítani a kínai növekedést. Ezzel 

a megközelítéssel több probléma is van, egyrészt ennek hatása csak hosszútávú, másrészt – 

ami talán még ennél is fontosabb, hogy a kínai gazdaságon belüli munkaerőtartalékok 

továbbra is jelentősek. A munkaerő 25 százaléka még mindig a mezőgazdaságban dolgozik, ez 

jelentős, olcsó munkaerőtartalékot jelent Kínának, amit az exportra épülő növekedés is 

erősítheti. Érdemes még azt is hozzátenni, hogy Kína – Japánhoz hasonlóan – a növekedési 

ütem fenntartása érdekében a technológiai fejlesztésre koncentrál és ez is jelentős lökést 

adhat a gazdaság növekedésének.  

  

https://edition.cnn.com/2022/01/16/economy/china-q4-gdp-2021-intl-hnk/index.html
https://www.cnbc.com/2022/01/20/china-economy-exports-seen-as-growth-driver-domestic-market-is-weak-.html
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/17/chinas-birthrate-falls-to-61-year-low-despite-moves-to-stave-off-demographic-crisis
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A másik ilyen érv a zéró omikron politika fenntartása, amely a kritikusok szerint lassíthatja a 

kínai növekedést. A korábbi évek megmutatták, hogy a zéró-politika mellett is lehet 

működőképes a kínai gazdaság és nem fogja vissza a növekedést. A zéró politika fenntartása 

inkább a tudományos, üzleti életben való megmaradás miatt lehet középtávon probléma, 

nyilván ennek feloldásának előbb-utóbb be kell következnie, de hatása az évi gazdasági 

növekedésre nem lesz.  

A harmadik érv az ingatlanpiaci problémák fennmaradása és tartóssá válása. Ez az egyetlen 

eleme a kritikáknak, amely a kormányzati és jegybanki lépések hiányában valóban problémát 

okozhat az évi gazdasági növekedésben. Ugyanakkor erről itt nincsen szó, hiszen a kínai 

jegybank éppen most, január 20-án csökkentette az egyéves hitelprémiumot 3,8 százalékról 

3,7 százalékra, illetve mérsékelte az ötéves hitelkamatot 4,65 százalékról 4,60 százalékra, azaz 

a gazdaságfejlesztésért felelősek hajlandók a növekedés gyorsítása érdekében beavatkozni. 

Egyidejűleg a jegybank hozzávetőlegesen 30,1 milliárd dollár készpénzt pumpált a 

bankrendszerbe a likviditás javítása érdekében.   

Ez volt az első kamatcsökkentés 2020 májusa óta, amelyet a koronavírus okozta visszaesés 

mérséklése miatt léptek meg akkor. A lazítás fenntartását Kína fontosnak tartja a többi ország 

esetében is. A meg nem tartott davosi konferenciára készített, azonban nyilvánosságra hozott 

beszéd alapján a kínai elnök a monetáris politikai szigorítást elhibázott lépésnek tartja, 

különösen a fő gazdaságok esetében, aminek negatív hatása végig gyűrűzik a világgazdaságon: 

„Ha a fő gazdaságok a fékre lépnek vagy teljes fordulatot vesznek monetáris politikájukban, 

akkor komoly, negatív átcsorduló hatások jelennének meg. Ilyen lépések kihívást jelentenének 

a globális gazdasági és pénzügyi stabilitásnak, és a fejlődő országok szenvednék el a legtöbb 

kárt.”1 A kínai jegybank döntését megkönnyíthette a korábban említett gyenge belső kereslet, 

illetve a járvány regionálisan korlátott fellobbanása után meghozott utazási korlátozások 

negatív hatása. A belső turizmus által teremtett kereslet különösen fog hiányozni a kínai újév 

idején. 

  

 
1 Hivatalos angol szöveg: “If major economies slam on the brakes or take a U-turn in their monetary policies, 

there would be serious negative spillovers. They would present challenges to global economic and financial 

stability, and developing countries would bear the brunt of it.” 

https://www.business-standard.com/article/international/china-s-zero-omicron-approach-impacting-its-economy-supply-chains-122011700065_1.html
https://www.ft.com/content/13476bf7-a519-427c-afd8-06e5579539d8
https://www.cnbc.com/2022/01/20/china-economy-pboc-cuts-loan-prime-rates-lpr-for-1-year-5-year.html
https://www.weforum.org/agenda/2022/01/address-chinese-president-xi-jinping-2022-world-economic-forum-virtual-session/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/goldman-lowers-china-2022-growth-forecast-to-4-3-on-omicron
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A Világbank előrejelzése alapján a kínai gazdaság növekedése lassulni fog 2022-ben, a 

növekedés üteme 5,1 százalék lehet. A lassulást a Világbank az ingatlanpiaci feszültségekkel, 

illetve az inflációs nyomással magyarázza, amely nem belső tényezőkön nyugszik, hanem a 

világgazdaságot ma meghatározó energia- és nyersanyagár robbanásból származik. Az 

ingatlanpiaci problémák megoldását fogja elősegíteni, hogy a GDP növekedést a kínai kormány 

ebben az évben beruházások révén fogja megtámogatni. Az ingatlanpiaci viszonyok 

rendezését szolgálták azok az újonnan meghozott rendelkezések, amely a szektor 

túlfűtöttségét hivatottak mérsékelni és a pénzügyi stabilitást elősegíteni.  

Az infláció valóban lehet probléma, mint minden gazdaságban jelenleg, hiszen a várakozások 

szerint a jegybank a gazdaság élénkítése érdekében többször is lazíthat a monetáris 

kondíciókon, és ez a törekvés szemben áll a világgazdaságból származó inflációs nyomással. Ez 

utóbbi kezelése azonban már nem csak Kína feladata, hiszen ez az infláció csak részben 

származik a járvány miatt megroggyant ellátási láncok problémáiból, jelentős része a világban 

erősödő geopolitikai feszültségeket tükrözi vissza. 

Az elemzést készítette: Moldicz Csaba 

  

https://www.wsj.com/articles/china-economy-plans-2022-stability-11642131322
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Kelet Ázsia 

Japán reméli, hogy Ázsia zéró emissziós törekvésének élére tud állni 

Mari Yamaguchi, The Diplomat, 2022. január 19. 

Jamagucsi Tsuyoshi környezetvédelmi miniszter elmondta, hogy a következő két évtizedben 

fokozatosan leállítja a szénerőműveket, miközben új technológiákat fejlesztenek ki a szén-

dioxid csökkentésére és hasznosítására. Hozzátette, hogy Japán azt reméli, hogy a zéró 

emissziós törekvések élére állhat Ázsiában. Például a szén-dioxid adó bevezetésére készül, 

hogy teljesítse 2050-ig a karbonsemlegesség elérésére vonatkozó kötelezettségvállalását, ami 

erősebb ösztönzőket teremthet a kibocsátás visszaszorítására. Környezetvédő csoportok és 

kritikusok arra kérik Japánt, hogy összpontosítson többet a megújuló energiaforrások 

használatára, mondván, hogy a jelenlegi politikák csak meghosszabbítják a szén felhasználását, 

és akadályozzák a szén-dioxid kibocsátás csökkentését. A kritikusok azzal is vádolták Japánt, 

hogy a múltban számos ázsiai országnak nyújtott fejlesztési támogatás részeként 

népszerűsítette a széntüzelésű erőműveket. 

Forrás: Official: Japan Hopes to Lead Asian Zero-emissions Push 

Xi Jinping davosi üzenete 

Seymur Mammadov, China Daily, 2022. január 20. 

Január 17-én Xi Jinping kínai elnök a davosi Világgazdasági Fórum virtuális rendezvényén 

fontos üzeneteket fogalmazott meg, amelyek erősíthetik a globális szolidaritást, a 

sokoldalúságba vetett egyetemes bizalmat, és új lendületet adhatnak a globális kihívásokra 

való válaszadásnak. Xi elnök egyik fontos üzenete a nemzetközi együttműködés 

megerősítésére való felhívás volt a COVID-19 elleni küzdelemben. Beszédében Xi 

egyértelműen kijelentette, hogy a világjárvány legyőzése és a COVID-19 utáni világ felépítése 

az emberiség közös érdeke és prioritást kell élveznie. Elmondta, hogy az egyetlen kiút ebből a 

kilátástalannak tűnő helyzetből a globális összefogás és a járvány elleni közös küzdelem. Ha Xi 

Jinping szavainak mélyére nézünk, akkor szembesülhetünk Kína azon vágyával, hogy egy 

biztonságos világot teremtsen, valamint egy stabil és gyorsan fejlődő világgazdaságot hozzon 

létre, amely képes megbirkózni minden kihívással. 

Forrás: 近平在 2022年世界经济论坛视频会议的演讲 

  

https://thediplomat.com/2022/01/official-japan-hopes-to-lead-asian-zero-emissions-push/
https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202201/t20220117_10601025.shtml
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A Kína-USA űrverseny csak egy mítosz lenne? 

Kelly A. Grieco, The Diplomat, 2022. január 19. 

Az Egyesült Államok továbbra is a világ legfejlettebb űrhatalma. A ma pályán keringő több mint 

4500 műhold több mint felét az Egyesült Államok tulajdonát képezi – mintegy 2700 műhold – 

ami közel hétszer annyi, mint a következő versenytársé, Kínáé. Igaz, 2021-ben a kínaiak tartják 

a legtöbb űrindítás rekordját – összesen 55 kilövéssel, az Egyesült Államok 51-et hajtott végre. 

A kilövések száma azonban csak egy részét teszi ki a történetnek, mivel az Egyesült Államoknak 

erősebb rakétái vannak, amelyek képesek több hasznos terhet – műholdakat, űrszondákat és 

űrhajókat – pályára állítani. Ugyan Kína űrfinanszírozása jelentősen megnőtt az elmúlt 

években, ami 2020-ban elérte 8,9 milliárd dollárt, de ez még mindig csak az Egyesült Államok 

által költött 48 milliárd dollár töredéke. Az Egyesült Államok virágzó kereskedelmi űriparral is 

büszkélkedhet, ahol több száz startup csatlakozott olyan vezető cégekhez, mint a Blue Origin 

és a SpaceX, és a befektetők dollármilliárdokat fordítanak az Egyesült Államok űrgazdaságába. 

Mindeközben a kínai privát űripar le van maradva az amerikai vállalatok mögött. 

Forrás: The China-US Space Race Is a Myth 

Eljött az ideje egy japán-amerikai világjárvány-partnerségnek 

James Gannon, The Diplomat, 2021. január 20. 

Az erkölcsi felelősségükön túl Japánnak és az Egyesült Államoknak nyomós érdeke fűződik 

ahhoz, hogy többet tegyenek együtt a COVID-19 elleni nemzetközi küzdelemben. Az Omicron 

mind az Egyesült Államokban, mind Japánban jelen van, és emiatt halasztódott el az első 

személyes találkozó Japán új miniszterelnöke, Fumio Kishida és Joe Biden amerikai elnök 

között. A két vezető átmeneti megoldásként virtuális csúcstalálkozót tart január 21-én, ahol 

sokan egy hivatalos amerikai-japán pandémiás partnerség elindítását várják. Tavaly áprilisban 

Biden és Suga Yoshihide akkori miniszterelnök bejelentette, hogy együttműködnek az indiai-

csendes-óceáni térség COVID-19-ből való kilábalásában. Ez stratégiailag jó lépés volt, azonban 

előrelépés alig történt, így lépnie kellene a két országnak, hogy gazdasági nagyhatalmakként 

felelősséget vállaljanak a világban. 

Forrás: It’s Time for a Japan-US Pandemic Partnership 

  

https://thediplomat.com/2022/01/the-china-us-space-race-is-a-myth/
https://thediplomat.com/2022/01/its-time-for-a-japan-us-pandemic-partnership/
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Miért vonakodik Dél-Korea a 2022-es pekingi téli olimpia bojkottálásától? 

Seong Hyeon Choi, The Diplomat, 2022. január 20. 

Moon Jae-in dél-koreai elnök december 12-15-i ausztráliai látogatása jelentős eltérést 

mutatott ki Szöul és Canberra stratégiája között az erősödő amerikai-kínai versenyre 

vonatkozóan. A december 13-i sajtótájékoztatón Moon kijelentette, hogy Dél-Korea nem 

fontolgatja, hogy részt vegyen a 2022-es pekingi téli olimpia diplomáciai bojkottjában. Míg 

mind a két ország az Egyesült Államok szövetségese, de erős gazdasági kapcsolatokat ápolnak 

Kínával, Dél-Korea pedig erősebb ellenállást tanúsított a bojkottmozgalomhoz való 

csatlakozással szemben. Ausztrália viszont gyorsan döntött, és már december 8-án 

bejelentette, hogy bojkottálja az olimpiát. Dél-Korea tétovázása a bojkottal kapcsolatban 

erősen összefonódik politikai és gazdasági indítékokkal, így lassan döntenie kell milyen taktikát 

alkalmaz tovább halogat vagy választ Kína és az Egyesült Államok között. 

Forrás: Why Is South Korea Hesitant to Boycott the 2022 Beijing Winter Olympics? 

Kína kísérleti digitális jüan-je elérte a 87,57 milliárdot 

Xinhua, 2022. január 18. 

A kínai digitális jüan tranzakciók elérték a közel 87,57 milliárd jüan (13,78 milliárd USD) 

összegű érteket 2021 végére, mivel az ország felpörgette a központi bank digitális valutájának 

kísérleti használatát. Összesen 261 millió személyes pénztárcát nyitottak meg a digitális jüan 

számára – mondta Zou Lan, a Kínai Népi Bank tisztviselője. Hozzátette, hogy a központi bank 

továbbra is támogatja a digitális valutát vagy az e-jüan kutatását és fejlesztését, és tovább 

mélyíti annak kísérleti felhasználását a kiskereskedelmi szolgáltatásokban, a kormányzati 

szolgáltatásokban és más területeken. Kína központi banki digitális fizetőeszközének 

fejlesztésére tett erőfeszítései 2014-ben kezdődtek, amikor először készített releváns 

tanulmányokat, majd 2017-ben a bank kutatási és fejlesztési együttműködést 

kezdeményezett kereskedelmi bankokkal és internetes cégekkel. 

Forrás: China's pilot digital yuan hits 87.57 billion yuan 

  

https://thediplomat.com/2022/01/why-is-south-korea-hesitant-to-boycott-the-2022-beijing-winter-olympics/
https://english.news.cn/20220118/a99eb27eff8842d98d23bbb0add34ac8/c.html
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Új teret nyer a hard tech 

Cheng YU, China Daily, 2022. január 19. 

A kínai befektetők a hard techben rejlő új lehetőségek irányába fordulnak, a kapcsolódó 

területek kockázati tőkebefektetései pedig új csúcsokat döntenek. A hard tech, más néven 

deep tech kifejezés olyan területekre vonatkozik, amelyek nagymértékben támaszkodnak a 

fejlett tudományos ismeretekre, a hosszú távú kutatásra és fejlesztésre, valamint a folyamatos 

befektetésekre. Főleg az optoelektronikai chipek, a mesterséges intelligencia, a repülés, a 

biotechnológia, az információstechnológia, az új anyagok, az új energia és az intelligens 

gyártás területeit foglalja magába. A befektetett iparágak közül az információs technológia, a 

biotechnológia és az orvosi ellátás, a félvezető és az elektronikai berendezések vezetik a listát, 

mivel a vizsgált időszakban több mint 5000 befektetés történt ezeken a területeken. 

Forrás: Hard tech players now adored by more investors 

A stabil lendület lesz az első számú prioritás Kínában a következő évekre 

Fan Feifei, China Daily, 2022. január 21. 

Kína vezető ipari szabályozó hatósága szerint idén az ipari növekedés stabilizálása lesz a 

legfontosabb prioritás az ország számára, továbbá cél a gyártás alapvető 

versenyképességének javítására irányuló erőfeszítések folytatása, valamint az ipari gazdaság 

folyamatos fejlesztése. Az ipari gazdaság tovább élénkült, és stabil növekedést tartott fenn az 

elmúlt évben, miközben a feldolgozóipar felgyorsította a digitalizációt – mondta el Tian Yulong, 

a Kínai Ipari és Informatikai Minisztérium szóvivője. Kína számos áttörést ért el az olyan 

kulcsfontosságú és alapvető technológiák terén, mint a big data, a számítási felhő és a 

blokklánc, a csúcstechnológiás gyártási szektor termelése pedig 18,2 százalékkal nőtt 2021-

ben éves összevetésben – tette hozzá Tian. Az ország ipari termelése éves szinten 9,6 

százalékkal nőtt 2021-ben, ami 1,5 százalékponttal haladja meg a GDP növekedését a Kínai 

Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint. 

Forrás: MIIT: Stable momentum top priority for next year 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202201/19/WS61e770dba310cdd39bc81fb0.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202201/21/WS61e9ea8ea310cdd39bc8259b.html
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Merre halad a kínai gazdaság? 

China Daily, 2021. január 19. 

A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint Kína bruttó hazai terméke 2021-ben elérte a 

114,37 ezer milliárd jüant (18 ezer milliárd dollár), ami éves alapon 8,1 százalékos növekedést 

jelent. Közgazdászok, szakértők és elemzők szerint, ez a teljesítmény felülmúlja a 

várakozásokat, különösen a COVID-19 világjárvány okozta bizonytalanság közepette. Xu 

Hongcai, a Kínai Politikatudományi Szövetség Gazdaságpolitikai Bizottságának 

igazgatóhelyettese szerint a 8,1 százalékos GDP-növekedésért keményen meg kellett küzdeni. 

Xu szerint a fogyasztói árindex, a foglalkoztatás és a külkereskedelem teljesített a legjobban. 

Wen Bin, a China Minsheng Bank vezető elemzője szerint Kína gazdasági növekedése, a 

járványmegelőzése és -ellenőrzése vezette a világot 2021-ben, és ennek köszönhető, hogy a 

kitűzött fő gazdasági célokat maradéktalanul teljesíteni tudták. 

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

  

https://thediplomat.com/2021/12/how-does-china-aim-to-use-ai-in-warfare/
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Dél-Ázsia 

A Make in India és a muszlimok marginalizációja 

Christian Kurzydlowski, East Asia Forum, 2022. január 17. 

A 2015-ben meghirdetett Make in India program legfőbb célja az volt, hogy a külföldi tőke 

bevonzása révén India a világ gyárává váljon. A gazdasági célkitűzések mellett azonban a 

kormányzat a Make in India márkaépítéssel kapcsolatos retorikáját hindu nacionalista 

külsőségekbe csomagolta a hazai közönség számára. Narendra Modi és a Bharatiya Janata párt 

mindent megtett, hogy az eredményeket a hindutva politikai-kulturális projekt érdekében 

használja fel. Modi és a BJP történelmi revizionista konszenzust próbál megteremteni, 

miközben nemzetközi szinten Indiát mint befogadó globális termelési központot határozza 

meg. Belföldön azonban kormánya a muszlim állampolgárok kirekesztésére törekszik, akik 

India lakosságának 14 százalékát adják. A BJP-nek úgy kellene kiigazítania politikáját, hogy 

minden indiait, beleértve a muszlim lakosságot is, bevonjon ebbe a programba, ami 

elősegítené nemzetközi brand építését, mint produktív munkaerő. A kormánynak konkrét 

programokat kell biztosítania és infrastruktúrát kiépítenie a muszlim állampolgárok 

befogadásának elősegítése érdekében, hozzáférést biztosítva számukra a munkahelyekhez, 

szolgáltatásokhoz és lakhatáshoz. 

Forrás: ‘Make in India’s’ Muslim marginalisation 

Az Oppo Reno 7 Pro hamarosan Indiában is megjelenik, a vállalat beharangozta 

az új telefon érkezését 

Shubham Verma, India Today, 2021. január 20. 

A Oppo Reno 7 Pro hamarosan megérkezik Indiába. A vállalat elkezdte híresztelni, hogy a 

"portréművész" telefon hamarosan Indiában is megjelenik. A Reno 7 Pro eredetileg tavaly 

érkezett Kínába két másik telefonnal, a Reno 7 és a Reno 7 SE-vel együtt. Bár az Oppo nem 

mondott semmit a másik két telefonról, egy tavalyi jelentés szerint a vállalat csak két Reno 7 

sorozatú modellt fog piacra dobni, a Reno 7 Pro-t és a Reno 7-et. A korábbi modell a Reno 6 

az Oppo legkelendőbb telefonjai közé tartozott. Hogy a Reno 7 és a Reno 7 Pro képes lesz-e 

elérni ezt, az a specifikációktól és az indiai áraktól függ. A specifikációkat már ismerjük, mivel 

a telefon már Kínában is kapható, de azt csak találgatni tudjuk, hogy Indiában milyen árat szab 

majd a vállalat a két telefonra. Kínában jelenleg 415 dolláros áron kapható az eszköz, de a 

korábbi tendencia alapján Indiában ennél magasabb ár várható. A bevezetési dátumok szintén 

nincsenek még megerősítve.  

Forrás: Oppo Reno 7 Pro India launch soon, company teases portrait expert phone is coming 

  

https://www.eastasiaforum.org/2022/01/17/make-in-indias-muslim-marginalisation/
https://www.indiatoday.in/technology/news/story/oppo-reno-7-pro-india-launch-soon-company-teases-portrait-expert-phone-is-coming-1902127-2022-01-20
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A Skoda Slavia gyártása elkezdődik Indiában 

HT Auto Desk, Hindustan Times, 2022. január 21. 

A Skoda Auto India pénteken bejelentette, hogy megkezdte a készülő Slavia szedán gyártását 

az indiai piacon. A modell első példánya nemrégiben gördült ki a vállalat Pune-ban, Chakanban 

található üzeméből. Az új Slavia a tervek szerint 2022-ben kerül piacra Indiában, és az INDIA 

2.0 projekt részeként jelenik meg. Christian Cahn von Seelen, a ŠKODA AUTO Volkswagen India 

Private Limited elnöke ezzel kapcsolatban a következőképpen fogalmazott: "Négy évvel 

ezelőtt, az INDIA 2.0 projekt bejelentésével megújítottuk elkötelezettségünket India iránt. A 

sikere igazán rávilágít a világszerte és itt Indiában működő csapataink közötti nagyszerű 

együttműködésre.” 

Forrás: Skoda Slavia production starts in India 

  

https://auto.hindustantimes.com/auto/news/skoda-slavia-production-starts-in-india-41642749531457.html?utm_source=ht_site&utm_medium=hp_top_news&utm_campaign=hp_top_news
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Délkelet-Ázsia 

Szingapúr chip újjáéledése a bizonytalan Kínán múlik 

Nile Bowie, Asia Times, 2022. január 14. 

Szingapúr gazdasága 2021-ben több mint egy évtizede a leggyorsabb ütemben bővült, 

miközben a városállam eddigi legsúlyosabb recessziójából való kilábalás nagyrészt a 

feldolgozóiparnak köszönhető, amely mindent megtesz, hogy kielégítse az elektronikai 

termékek és a félvezetők iránti növekvő globális keresletet. A városállam gazdasága tavaly 

7,2%-kal bővült, a feldolgozóipar pedig 12,8%-kal az előző évi 7,3%-kal szemben. Bár a 

szigetország széles körű gazdasági fellendülése 2022-ben is folytatódni látszik, a közgazdászok 

szerint a feldolgozóipar által vezérelt lendület a lassulásra utaló kezdeti jelek és 

figyelmeztetések közepette már elérte a csúcspontját. Az elektronikai gyártóknak különösen 

az emelkedő nyersanyagárak és az egekbe szökő szállítási költségek okoznak problémákat. 

Ennél még jelentősebb gond, hogy Szingapúr legnagyobb kereskedelmi partnere Kína a 

gazdasági lassulás és zéró covid politikája miatt csökkentheti a felvásárlást, ami beárnyékolja 

a kereskedelemtől függő városállam kilátásait. 

Forrás: Singapore’s chip revival hinges on a wobbly China 

Indonézia vasút reneszánsza 

James Guild, The Diplomat, 2022. január 19. 

A PT Kereta Api Indonesia (Indonéz Vasúttársaság, vagy KAI) az ország állami tulajdonú 

vasúttársasága, amelyet, mint minden utazási ágazatban tevékenykedő céget, megviselte az 

elmúlt két év világjárványa, ugyanakkor továbbra is az ország egyik legkompetensebb állami 

tulajdonú vállalata. Susilo Bambang Yudhoyono elnök második ciklusában a KAI fontos 

szereplője lett annak a nagyobb nemzeti elképzelésnek, hogy állami tulajdonú vállalatok 

segítségével korszerűsítsék az ország elmaradott közlekedési infrastruktúráját. Az utóbbi 

években az utaslétszám folyamatosan emelkedett és a teherfuvarozásban is hasonló 

előrelépés volt tapasztalható. 2019-re már a bevételek növekedése is megfigyelhető, 

miközben a vasúttársaság a profit nagy részét az új fejlesztésekre költi, működőképessé téve 

ezáltal az állami finanszírozási modellt. 

Forrás: Indonesia’s Railway Renaissance 

  

https://asiatimes.com/2022/01/singapores-chip-revival-hinges-on-a-wobbly-china/
https://asiatimes.com/2022/01/singapores-chip-revival-hinges-on-a-wobbly-china/
https://thediplomat.com/2022/01/indonesias-railway-renaissance/
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A panelisták szerint a távmunka előnyös Szingapúr számára a tehetségek 

vonzása terén, de ronthatja az egyenlőtlenséget 

Tham Yuen-C, The Straits Times, 2022. január 17. 

Szingapúrban január 17-én rendezték meg a Singapore Perspectives konferenciát, ahol a "City 

as Economic Space" elnevezésű panelbeszélgetés keretében Edward Glaeser, a Harvard 

Egyetem közgazdásza, Gabriel Lim, a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium államtitkára, 

valamint David Skilling, a Landfall Strategy Group alapító igazgatója beszélt a városállam előtt 

álló kihívásokról és lehetőségekről a folyamatban lévő városfejlődés során. Mondanivalójuk 

lényege, hogy egy olyan világban, ahol a távmunka egyre inkább mindennapossá vált, és így 

az emberek könnyebben költöznek, az olyan városok, mint Szingapúr, amelyek nemcsak jó 

üzleti környezetet, hanem életminőséget is kínálnak, versenyelőnyre tesznek szert a globális 

tehetségek vonzása terén. De miközben a globális munkaerő mobilitása lehetővé teszi, hogy 

Szingapúr olyan módon versenyezzen a tehetségekért, ami korábban nem volt lehetséges, ez 

az egyenlőtlenségeket is súlyosbíthatja, éppen ezért a gazdasági eredményekre való 

törekvésnek más társadalmi dimenziók javulásával párhuzamosan kell történnie. 

Forrás: Remote working gives S'pore edge in attracting talent, but could worsen inequality: 

Panel 

A Binance belépése megváltoztatja az iparágat 

Nuntawun Polkuamdee, Bangkok Post, 2022. január 19. 

A Gulf Energy Development (Gulf), energetikai és távközlési vállalat, január 17-én bejelentette, 

hogy leányvállalata, a Gulf Innova egyetértési megállapodást írt alá a Binance Group-pal, a 

világ legnagyobb kriptopénz-kereskedelmi platformjával, hogy digitális tőzsdét és más 

kapcsolódó üzletet hozzon létre Délkelet-Ázsiában és Thaiföldön. A Binance-al való 

együttműködés révén, a Gulf esélyes arra, hogy a legnagyobb szereplő legyen a thaiföldi 

digitális eszköz iparban. A CoinGecko.com szerint a Binance az 500 kriptopénz kereskedési 

platform közül az első helyen áll a kereskedési volumen tekintetében, napi 13,9 milliárd 

dollárral. A vezető piaci szereplők szerint a Binance belépése a thaiföldi digitális eszközpiacra 

növeli a versenyt, csökkenti a kereskedési díjakat, és ösztönzi a termelékenységet és a 

szolgáltatás minőségének javulását. 

Forrás: Binance entry set to change industry 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/singapore-well-placed-to-attract-global-talent-singapore-perspectives-conference-panellists
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/singapore-well-placed-to-attract-global-talent-singapore-perspectives-conference-panellists
https://www.bangkokpost.com/business/2249675/binance-entry-set-to-change-industry
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A bank 5,1%-os növekedést jósol a 2021-es évre 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2022. január 20. 

A Fülöp-szigeteki gazdaság 2021 negyedik negyedévében valószínűleg 5,8 százalékkal nőtt, így 

az egész éves növekedés 5,1 százalékra emelkedett – jelentette ki a Security Bank Corp. vezető 

közgazdásza, Robert Dan Roces, aki szerint a 2021-es egész éves növekedési előrejelzése 

visszafordítja a 2020-as 9,6 százalékos visszaesést, de még így is elmarad a kormány 5-5,5 

százalékos céljától. A közgazdász hozzátette, hogy a negyedik negyedévben a 

magánfogyasztás lehetett a növekedés fő motorja, ahogyan a harmadik negyedévben is. 

Ugyanakkor viszont azt sem szabad elfeledni, hogy az Omikron variáns terjedése és az Odette 

tájfun pusztítása minden bizonnyal fékezőleg hatott a gazdaság bővülésére. 

Forrás: Bank forecasts 2021 growth at 5.1 percent 

Biden helyrehozza a károkat, amiket Trump okozott az amerikai-vietnámi 

kapcsolatokban 

David Hutt, Asia Times 2022. január 21. 

A felszínen Donald Trump elnöksége alatt az amerikai-vietnami kapcsolatok sokat léptek előre, 

miközben Joe Biden beiktatását követően a bilaterális kapcsolatok nehezen indultak és kevés 

látványos eseményt eredményeztek. Az elemzők szerint azonban az amerikai-vietnami 

kapcsolatok mostanra kiegyenlítettebbé váltak. A kényelmetlen problémákat az új amerikai 

kormányzat hamar félretette. Ennek jegyében tavaly áprilisban törölte Vietnamot a 

feltételezett valutamanipulátorok listájáról. Három hónappal később az amerikai 

pénzügyminisztérium megállapodást kötött a vietnami központi bankkal. Vietnam 

kereskedelmi többlete az USA-val szemben, amely az egyik legnagyobb a világon, háttérbe 

szorult, mint probléma. Habár a jelentős vezetői látogatások elmaradtak, miközben a 

regionális problémák is elvonták az érintettek figyelmét, ráadásul a Covid-19 is hátráltatta a 

kapcsolatok kiteljesedését, valójában a háttérben a diplomácia teszi a dolgát, amelyet az új 

amerikai nagykövet Marc Knapper kinevezése is bizonyít. 

Forrás: Biden undoes Trump’s damage to US-Vietnam ties 

  

https://www.manilatimes.net/2022/01/20/business/top-business/bank-forecasts-2021-growth-at-51-percent/1829956
https://asiatimes.com/2022/01/biden-undoes-trumps-damage-to-us-vietnam-ties/
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A Singtel 47 millió dollárért 16,3%-os részesedést szerzett az indonéz Bank 

Fama-ban 

Tan Nai Lun, The Diplomat, 2022. január 21. 

A Singtel 500 milliárd rúpiáért (47 millió szingapúri dollár) 16,3 százalékos részesedést szerzett 

egy indonéz bankban, kihasználva a szomszédos ország nyújtotta lehetőségeket. Pénteki 

(január 21.) tőzsdei bejelentésében a szingapúri távközlési vállalat közölte, hogy a Singtel 

Alpha Investments százszázalékos tulajdonú leányvállalata 2,4 milliárd új, a Bank Fama 

International által kibocsátott részvényt vásárolt. A Singtel megjegyezte, hogy Indonézia 

lakossága a leginkább hátrányos helyzetű tekintve a banki szolgáltatások helyzetét Délkelet-

Ázsiában, és arra számít, hogy befektetése fejleszteni fogja a Fama digitális banki képességeit, 

és elősegíti a nagyobb pénzügyi inkluzivitást. A Singtel közleménye szerint az üzletet belső 

forrásokból finanszírozta. 

Forrás: Singtel takes 16.3% stake in Indonesia's Bank Fama for $47 million 

  

https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/singtel-takes-163-stake-in-indonesias-bank-fama-for-48-million
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Közel-Kelet 

A Világbank 4,9 százalékra emeli Szaúd-Arábia gazdasági növekedésére 

vonatkozó előrejelzését a 2022-es évre 

 .Al Arabiya, 2022. január 16 ,العربية

A Világbank Szaúd-Arábia gazdaságának 2022-es növekedésére vonatkozó előrejelzését 3,3 

százalékról 4,9 százalékra emelte. A bank közleménye szerint a Királyság 2023-ban 2,3%-os 

gazdasági növekedést könyvelhet el, szemben a korábbi 3,2%-os várakozásokkal. Az is kiderült, 

hogy az olajszektorban valószínűleg erős fellendülés várható, ami pozitívan hat majd az 

exportra. A Világbank arra is számít, hogy a nem olajágazatnak hasznára válnak majd a 

koronavírus ellen beadott védőoltások, valamint a felgyorsult beruházások nagy száma is. 

Decemberben Szaúd-Arábia jóváhagyta a 2022-es pénzügyi év általános költségvetését, 

amelynek teljes bevételét 1045 milliárd riálra, kiadásait pedig 955 milliárd riálra becsülik. 

Forrás: 2022السعودية إىل 4.9٪ بـ   
 البنك  الدوىل   يرفع توقعاته للنمو االقتصادي ف 

Khalifa bin Zayed üzenetet kapott az algériai elnöktől 

 .Al Khaleej, 2022. január 15 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, írásos üzenetet kapott 

Abdelmadjid Tebboune-tól, az Algériai Népi Demokratikus Köztársaság elnökétől a két ország 

közötti testvéri kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatban. Az üzenetet Sheikh Mansour bin 

Zayed Al Nahyan miniszterelnök-helyettes és elnöki ügyek minisztere vette át, amikor Qasr Al 

Watanban fogadta Ramtane Lamamra algériai külügyminisztert. A megbeszélésen 

megvitatták a két ország közötti erős kétoldalú kapcsolatokat, azok kibővítésének és 

elmélyítésének módjait különböző területeken, továbbá szó esett a regionális és nemzetközi 

szintű legújabb fejleményekről, valamint a térség aktuális történéseiről. 

Forrás:  خليفة يتلق   رسالة من  الرئيس الجزائري 

Izrael titokban megállapodást írt alá Libanon gázellátásáról 

The Times of Israel, 2022. január 15. 

Izrael megállapodást írt alá arról, hogy közvetve földgázt pumpál Libanonba, hogy megsegítse 

a válság sújtotta nemzetet – áll egy forrás nélküli televíziós riport jelentésében. A 12-es 

csatorna híradása szerint az üzletet Amos Hochstein, Washington nemzetközi energiaügyi 

különmegbízottja és koordinátora közvetítette, és titokban írták alá a hétvégén. A jelentés 

szerint Izrael a tengeri Leviathan-mezőről fog gázt szállítani Jordániába, majd onnan Szíriába 

és Libanonba. Szakértők szerint azonban a lépéshez meg kell javítani és hosszabbítani a 

Szíriából Libanonba tartó gázvezetéket, ami több évig is eltarthat. A megállapodást az Egyesült 

Államok jóváhagyta, és a jelentés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is egyeztették. 

Forrás: Israel said to secretly ink unprecedented deal to supply gas to Lebanon, via Jordan 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/01/16/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-4-9%D9%AA-%D8%A8%D9%802022
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/01/16/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-4-9%D9%AA-%D8%A8%D9%802022
https://www.alkhaleej.ae/2022-01-15/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-ink-secret-deal-to-supply-natural-gas-to-lebanon-via-jordan/
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Szaúd-Arábia 4200 új engedély kiadásával javítja a befektetési környezetet 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. január 16. 

Szaúd-Arábia megerősítette gazdasága befektetési környezetét azáltal, hogy az előző évben 

4200 új befektetési engedélyt adott ki. Szakértők szerint Szaúd-Arábia nagy lépést tett nem 

olajágazatának fejlesztése útján. Mohammed bin Szalmán bin Abdulaziz, Szaúd-Arábia 

koronahercege nemrégiben indította útnak a Nemzeti Befektetési Stratégiát, amely a 

Kingdom's Vision 2030 céljai megvalósításának egyik fő eszköze, valamint hozzájárul a 

nemzetgazdaság növekedéséhez és forrásainak diverzifikálásához is. A szaúdi befektetési 

miniszter elmondta, hogy országa a Kingsdom's Vision 2030 elindítása óta azon dolgozik, hogy 

alapvető törvényi és szabályozási reformokat hajtson végre az ország gazdaságának 

versenyképesebbé és fenntarthatóbbá tétele érdekében. 

Forrás:  السعودية تعزز  البيئة االستثمارية عب   إصدار 4200 ترخيص جديد 

Törökország 2022-ben 35 milliárd dollárnyi idegenforgalmi bevételre számít 

Hürriyet Daily News, 2022. január 16. 

Törökország célja, hogy 2022-ben 35 milliárd dollár idegenforgalmi bevételt generáljon – 

mondta Mehmet Nuri Ersoy kulturális és turisztikai miniszter, megjegyezve, hogy a korai 

szállodafoglalások már most komoly bizakodásra adnak okot. „2019 nagyon jó év volt, amikor 

is Törökország közel 51,7 millió külföldi turistát fogadott, és a bevételek 34,5 milliárd dollárt 

tettek ki. A COVID-19 világjárvány miatt azonban a külföldi turisták száma 16 millióra, és az 

általuk generált bevétel 12 milliárd dollárra csökkent 2020-ban” – mondta Ersoy egy január 

13-i televíziós interjúban. A Török Statisztikai Intézet (TÜİK) e hónap végén teszi közzé a 2021-

re vonatkozó végleges és hivatalos adatokat. A vizsgált periódusban a külföldi turisták száma 

valószínűleg meghaladhatja a 29 millió főt is. 

Forrás: Turkey eyes $35 billion in tourism revenues in 2022 

Egyiptom 3 milliárd dollár kölcsönt vesz fel emirátusi és kuvaiti bankoktól 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. január 17. 

Egyiptom megszerezte azon emirátusi és kuvaiti bankok jóváhagyását, amelyek 3 milliárd 

dollár összértékben hitelt nyújtanak az egyiptomi kormánynak. Az Al Arabiya TV banki 

forrásokat idézett, amelyek szerint a kölcsönt nyújtó legjelentősebb bankok a következők: 

"Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Al Ahli Bank of Kuwait, Arab 

Banking Corporation, National Bank of Kuvait és Warba Bank of Kuvait." Az egyiptomi kormány 

igyekszik kihasználni az alacsony kamatokat, hogy fedezni tudja a folyó évi költségvetés 

finanszírozási hiányait. Az egyiptomi pénzügyminisztérium adatai szerint 2021 végéig 

Egyiptom külső adósságának értéke 137,85 milliárd amerikai dollárt tett ki. 

Forrás: ض 3 مليارات دوالر من بنوك  إماراتية وكويتية  مص  تقب 

  

https://aawsat.com/home/article/3417001/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-4200-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-eyes-35-billion-in-tourism-revenues-in-2022-170769
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9/2475237
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Egyiptom: "Tisztességes Élet" projekt 

السابع اليوم , Yawm7, 2022. január 18. 

Az egyiptomi falvak fejlesztését célzó nemzeti projekt a „Tisztességes Élet” kezdeményezés 

keretein belül azon dolgozik, hogy megváltoztassa az életkörülményeket, átalakítsa az 

egyiptomi vidéket és megvalósítsa az integrált fejlődést. Az egyiptomi kormány célja, hogy 

támogassa a nemzeti ipart és ezáltal új munkalehetőségeket biztosítson, továbbá hogy 

csökkentse a munkanélküliséget, növelje a nők munkaerő-piaci részvételi arányát és 

jövedelmüket, valamint hogy javítsa az általános életszínvonalat. A „Tisztességes Élet” 

kezdeményezés előkészítő szakaszára mintegy 5,4 milliárd egyiptomi font költséggel járó 

projekteket valósítanak meg, pl. lakásokat, iskolákat, gyárakat, egészségügyi intézményeket 

stb. építenek. 

Forrás: ل  وإنشاء 2800 فصل الستيعاب 100ألف طالب  حياة كريمة ..رفع كفاءة 16ألف مب  

Az Egyesült Arab Emírségek hangsúlyozza annak fontosságát, hogy létrehozzák 

a megújuló, nukleáris és fosszilis energia keverékét 

Asharq Al Awsat English, 2022. január 18. 

Az Egyesült Arab Emírségek energiaügyi minisztere, Suhail al-Mazrouei elmondta, hogy az 

ország a megújuló, nukleáris és fosszilis energia kombinációjának létrehozásán dolgozik, hogy 

egyensúlyt teremtsenek a gazdasági szükségletek és a környezetvédelmi célok között. A 

Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) tanácsülésén hozzátette, hogy az Egyesült 

Arab Emírségek úttörő ország a megújuló és tiszta energia fejlesztésében, valamint az 

energiahatékonyság fokozását és a természeti erőforrások felhasználásának racionalizálását 

célzó modern eszközök innovációjában. Ennek tudatában az Egyesült Arab Emírségek 

nemrégiben elindította a Nemzeti Víz- és Energiaigény-kezelési Programját – folytatta a 

miniszter. A program célja, hogy 2050-ig fokozzák az Egyesült Arab Emírségek három leginkább 

energiafogyasztó ágazatának – a közlekedés, az ipar és az építőipar – hatékonyságát 40 

százalékkal, valamint, hogy 95 százalékra növeljék a víz újrafelhasználását. 

Forrás: UAE Stresses Creating Mix of Renewable, Nuclear, and Fossil Energy 

Az olaj ára 7 éve a legmagasabb szinten van 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. január 19. 

Az olajárak az elmúlt több mint hét év legmagasabb szintjére emelkedtek az ellátási zavaroktól 

való félelem miatt, miután a terrorista húszi milícia támadást indított az Egyesült Arab 

Emírségek két régiója ellen. A legutóbbi áremelés az Abu Dzabi repülőtér és a szomszédos ipari 

terület támadása után következett be, amelyben hárman meghaltak. A támadást végrehajtó 

húszi milícia további akciókkal fenyegetőzött. Ez a hír aggodalmat keltett a régióból származó 

szállításokkal kapcsolatban. Az Egyesült Arab Emírségek olajtársasága, az ADNOC bejelentette, 

hogy végrehajtotta a szükséges üzletmenet-folytonossági terveket, hogy megbízható 

termékellátást biztosítson ügyfelei számára az Egyesült Arab Emírségekben és szerte a világon. 

Forrás: أعىل مستوياته منذ 7 سنوات   
 النفط ف 

https://m.youm7.com/story/2022/1/17/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-16%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-2800-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8/5618860
https://english.aawsat.com/home/article/3419281/uae-stresses-creating-mix-renewable-nuclear-and-fossil-energy
https://aawsat.com/home/article/3421216/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
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Törökország egyre több mobiltelefon-céget vonz 

Hürriyet Daily News, 2022. január 19. 

A szingapúri székhelyű Omix 100 millió dolláros befektetéssel csatlakozott a 15 másik, 

okostelefonokat gyártó céghez Törökországban. Muzaffer Gölcü, az Omix vezérigazgatója 

elmondta, hogy a cég a közeljövőben megkezdi a mobiltelefonok gyártását Törökországban. 

Céljuk, hogy elérjék az évi 1 milliós darabszámot. Jelenleg a Xiaomi, az Oppo, a Tecno Mobile, 

a TCL, a Realme és a Vivo óriásvállalatok évi közel 6 millió telefont gyártanak Törökországban. 

A török állam tavaly 50 százalékos fogyasztási különadót vetett ki az importált 

okostelefonokra. A helyben gyártott készülékeket mintegy féláron értékesítik az importált 

mobilokkal összehasonlítva. 

Forrás: Turkey attracts more mobile phone firms 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-attracts-more-mobile-phone-firms-170839


 
 

 
 

21 

Oroszország és a posztszovjet térség 

Az Szövetségi Vámszolgálat megnevezte az EAEU-országok közötti 

kereskedelem fő problémáját 

Mihail Zagajnov, Rosszijszkaja Gazeta, 2022. január 14. 

Az EAEU-országok közötti kereskedelemben a fő feladat a vámszabályozás egységességének 

biztosítása, nyilatkozta Ruslan Davidov, az orosz Szövetségi Vámszolgálat vezetőjének első 

helyettese. Oroszország adja az EAEU teljes külkereskedelmének 85%-át és ki kell egyenlíteni 

azokat a pontokat, amikor a külgazdasági tevékenység résztvevői megpróbálják a szomszédos 

államok területeit kihasználni az orosz piacra való belépésre, alábecsülve a vám- és 

adófizetéseket, mondta Davidov a Gaidar Fórum ülésén. Szerinte az EAEU Fejlesztési Stratégia-

2025 tartalmaz egy megfelelő záradékot az egységes vámigazgatási szabvány eléréséről az 

Unió minden országában. A szabványnak lehetőséget kell biztosítania a külgazdasági 

tevékenység résztvevői számára az ellenőrzési eljárások gyors és akadálymentes átadására. A 

Szövetségi Vámszolgálat képviselője szerint a vámeljárások automatizálása kedvező 

feltételeket teremt az áruk szabad mozgásához. 2022. január első felében a kiviteli 

nyilatkozatok automatikus kiállítása 58%, az importnyilatkozatoké 28% volt. Az összes 

nyilatkozat mintegy 40%-a teljesen automatikusan történik, a vámáru nyilatkozat folyamata 

pedig szinte láthatatlanná válik a külkereskedelmi szereplők számára. 

Forrás: ФТС назвала главную проблему в торговле между странами ЕАЭС 

Türkmenisztán hitelt vesz fel az IDB-től és az OPEC-től három tengeri hajó 

megépítéséhez 

Türkmenportal, 2022. január 14. 

Türkmenisztán kölcsönt vesz fel az Iszlám Fejlesztési Banktól (IDB) és az OPEC Nemzetközi 

Fejlesztési Alaptól két hajó és egy teherhajó építéséhez. A vonatkozó rendeletet Gurbanguly 

Berdimuhamedov államfő is aláírt. A dokumentum aláírásával egyidőben Berdimuhamedov 

hangsúlyozta, hogy a türk nemzeti tengeri flotta erősítése és módszeres megújítása hozzájárul 

a vizen történő teherforgalom növekedéséhez, valamint az országban rendelkezésre álló 

tranzitlehetőségek hatékony kihasználásához. A kölcsön összegére és feltételeire vonatkozó 

részletek nem derültek ki. De a hajók megépítése tovább növeli a közép-ázsiai ország 

tranzitpotenciálját. 

Forrás: Туркменистан привлечёт кредиты ИБР и ОПЕК на строительство трёх 

дорогостоящих морских судов 

  

https://rg.ru/2022/01/14/fts-nazvala-glavnuiu-problemu-v-torgovle-mezhdu-stranami-eaes.html
https://turkmenportal.com/blog/43323/turkmenistan-privlechet-kredity-ibr-i-opek-na-stroitelstvo-treh-dorogostoyashchih-morskih-sudov
https://turkmenportal.com/blog/43323/turkmenistan-privlechet-kredity-ibr-i-opek-na-stroitelstvo-treh-dorogostoyashchih-morskih-sudov


 
 

 
 

22 

Lavrov felkérte Grúziát, hogy csatlakozzon a „3 + 3” formátumához a 

Kaukázusban 

Ria Novosti, 2022. január 14. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter úgy véli, hogy Grúziának is csatlakoznia kellene a "3 + 3" 

kaukázusi szövetségi formátumhoz (Örményország, Grúzia, Azerbajdzsán, Oroszország, 

Törökország és Irán). Lavrov emlékeztetett arra, hogy a „3+3”-as genfi megbeszélések 

keretében tárgyalásokat folytatnak grúz kollégáikkal. A megbeszéléseken a platformhoz való 

csatlakozásról és a 2008-as grúz eseményekről is szó esik. Az orosz miniszter szerint Grúzia 

felvétele a formátumba nem kötelezi az országot arra, hogy feladja jelenlegi politikai 

pozícióját. Oroszország és Grúzia között jelenleg nincs diplomáciai kapcsolat. A két ország 

közötti kapcsolatokat a grúz fél azután szakította meg, hogy Moszkva 2008. augusztus 26-án 

elismerte Abházia és Dél-Oszétia szuverenitását. 

Forrás: Лавров предложил Грузии присоединиться к формату "3+3" по Закавказью 

Türkmenisztán megkezdi a Balkán-Dasoguz rendszer építését 

Business Turkmenistan, 2022. január 15. 

A türkmén energiaügyi minisztérium "Türkmenenergoguluşyk" konszernje megkezdte a 

türkmenisztáni gyűrűs energiaátviteli rendszer létrehozására irányuló projekt második 

szakaszának építését, jelentette be az ország energiaügyi hivatala. A gyűrűrendszer 

kiépítésének második szakasza egy több mint 560 km hosszú és 500 kV feszültségű erőátviteli 

vezetéket foglal magában és a nyugat-balkántól egészen a Dashoguz-völgyig húzódik. Az 

elektromos vezeték építésével egyidejűleg a projekt előírja a teljesítménytranszformátorok, 

megszakítók, szakaszolók, relévédelem és SCADA rendszerek telepítését. A tervek szerint 

Türkmenisztán gyűrűs energiarendszerének kiépítését az Akhal-Balkán-Dasoguz útvonalon 

2023-ban fejezik be, amely biztosítani tudja Türkmenisztán villamosenergia ellátását és a 

türkmén villamosenergia exportot a Balkán irányába. 

Forrás: Туркменистан приступил к строительству системы электропередачи Балкан-

Дашогуз 

  

https://ria.ru/20220114/gruziya-1767834240.html
https://business.com.tm/ru/post/8118/turkmenistan-pristupil-k-stroitelstvu-sistemy-elektroperedachi-balkandashoguz
https://business.com.tm/ru/post/8118/turkmenistan-pristupil-k-stroitelstvu-sistemy-elektroperedachi-balkandashoguz
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Oroszország csaknem 4 millió dollárt különít el két projektre Tádzsikisztánban 

Sputnik, 2022. január 15. 

Dusanbében tartotta ülését az Egyesült Nemzetek Szervezetének Projektbizottsága (UNDP). 

Az ülésen Oroszország is részt vett, amelyen 3,85 millió dolláros pénzügyi támogatásáról 

biztosította az UNDP Fejlesztési Program tádzsikisztáni megvalósítását, jelentette be Shamil 

Shamsutdinov Oroszország tádzsikisztáni nagykövetségi megbízottja. A támogatást két nagy 

projektre, „A közösségek megerősítése a Khatlon régióban és a tádzsikisztáni Rasht-völgyben” 

és a „Segítség a COVID-19 gazdasági következményeinek kezelésében az életkörülmények, a 

foglalkoztatási lehetőségek és a Fergana-völgyi regionális együttműködés révén” szánják. 

Shamsutdinov jelezte, hogy az Orosz Föderáció nemcsak pénzügyi támogatást, hanem 

szakértői segítséget is biztosít a regiók társadalmi-gazdasági fejlődéséhez. A találkozón részt 

vett Tádzsikisztán gazdasági fejlesztési és kereskedelmi miniszterhelyettese, Abdurakhmon 

Abdurakhmonzoda és az UNDP tádzsikisztáni képviselő-helyettese, Christoforos Politis is. 

Forrás: Россия выделила на два проекта в Таджикистане почти 4 млн долларов 

Örményország bejelentette, hogy előfeltételek nélkül kész megnyitni a határait 

Törökországgal 

Tass, 2022. január 17. 

Örményország készen áll arra, hogy előfeltételek nélkül megkezdje kapcsolatainak 

normalizálását Törökországgal és kész megnyitni szárazföldi határait. Ezt Hakob Arshakian 

jelentette be az örmény parlament ülésén. Örményország kész megnyitni a határokat és 

megkezdeni a kapcsolatok normalizálását Törökországgal előfeltételek nélkül. Ez 

Örményország és az örmény nép érdekeiből fakad, mondta Arshakian. A politikus 

hangsúlyozta, hogy a határnyitás Örményország számára gazdasági előnyöket is jelent. 1993-

ban Törökország egyoldalúan lezárta légi és szárazföldi határait Örményországgal. A 

szárazföldi határok megnyitása és a diplomáciai kapcsolatok kialakítása érdekében 

Törökország több elfogadhatatlan feltételt is támaszt Jereván számára (az örmény népirtás 

nemzetközi elismerésének elutasítása). Ám 2008-ban új szakasz kezdődött az örmény-török 

kapcsolatok normalizálásában. A két ország külügyminisztere 2009. október 10-én Zürichben 

aláírta „Az Örmény Köztársaság és a Török Köztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok 

létesítéséről” és „Az Örmény Köztársaság és a Török Köztársaság közötti kapcsolatok 

fejlesztéséről” szóló jegyzőkönyvet, amely ratifikálását Törökország a Hegyi-Karabah körüli 

konfliktus rendezéséhez kötött. 2018. március 1-jén Örményország bejelentette a 

jegyzőkönyvek megsemmisítését. Idén, január 14-én Moszkvában, Andrej Rudenko, az Orosz 

Föderáció külügyminiszter-helyettesének közvetítésével sor került Örményország és 

Törökország különleges képviselőinek első találkozójára. Ezen tárgyalások eredménye lett az 

örmény bejelentés is. 

Forrás: В Армении заявили о готовности открыть границу с Турцией без предусловий 

  

https://tj.sputniknews.ru/20220115/russia-proekty-tajikistan-4-mln-dollarov-1044833417.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13444603
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Az eurázsiai közlekedési folyosó a Szuezi-csatorna alternatívája lehet 

Sputnik, 2022. január 17. 

Az Eurázsiai Fejlesztési Bank (EDB) 2006-os létrehozása óta a fejlesztési projektek volumene 

meghaladta a 10 milliárd dollárt. Az EDB pedig a következő öt évben újabb 11 milliárdos 

beruházási projektek végrehajtását tervezi végrehajtani, mondta Nyikolaj Podguzov, a bank 

igazgatótanácsának elnöke. Elmondása szerint az elmúlt öt évben a kölcsönös befektetések 

volumene mintegy 24%-kal nőtt az EDB tagországaiban. Az EAEU-ban felhalmozott 

befektetések volumene pedig mintegy 25 milliárd dollár. A becslések alapján a befektetések 

fő nyertese Kazahsztán. Tette hozzá Podguzov, aki kifejtette azon véleményét is, hogy az 

eurázsiai közlekedési folyosók jelentik az alapját Eurázsia gazdasági potenciáljának 

kiaknázásához. A nyugat-kelet és az észak-déli útvonalak fejlesztése, illetve ezen közlekedési 

folyosók összekapcsolása kiemelkedően fontos. Podguzov úgy véli, hogy az Eurázsiai 

Gazdasági Unió képes kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket és akár a Szuezi-csatorna valódi 

alternatívájaként is meghatározhatja önmagát azáltal, hogy megháromszorozza kereskedelmi 

útvonalainak forgalmát. 

Forrás: Евразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу 

A türkmén-üzbég kereskedelmi forgalom 65%-kal nőtt 2021-ben 

Buisness Turkmenistan, 2022. január 18. 

A Türkmenisztán és Üzbegisztán közötti kereskedelmi forgalom 2021-ben 65%-kal nőtt, ami 

körülbelül 880 millió dollárt tett ki. Erről Szerdar Berdimuhamedov türkmén és Sardor 

Umurzakov üzbég parlamenti képviselők számoltak be, miután tárgyalóasztalhoz ültek. Az 

Üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium közleménye szerint az eseményen részt 

vettek a két ország kulcsfontosságú minisztériumainak, osztályainak, ipari szövetségeinek, 

valamint kereskedelmi és iparkamaráinak vezetői is. A megbeszélés érintette a kétoldalú 

együttműködések jelenlegi helyzetét, a beruházási, ipari, kereskedelmi és gazdasági, 

közlekedési és logisztikai területeket, valamint a vízhasználat, az interregionális 

együttműködéseket. A megbeszélésen megállapodás született a mezőgazdasági 

területhasználat hatékonyságának javításáról, a nemzetközi élelmiszerminőségi szabványok 

bevezetéséről és az élelmiszerbiztonság biztosításáról szóló tapasztalatcseréről. A találkozó 

eredményeként több beruházási és export megállapodást írtak alá a két ország gazdasági 

szereplői. 

Forrás: Türkmen-özbek söwda dolanyşygy geçen ýyl 65% ösdi 

  

https://uz.sputniknews.ru/20220117/evraziyskiy-transportnyy-koridor-mojet-stat-alternativoy-suetskomu-kanalu-22225748.html
https://business.com.tm/tm/post/8126/turkmenouzbekskii-tovarooborot-vyros-v-2021-godu-na-65
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Kirgizisztán és Szaúd-Arábia közös projektek létrehozásáról állapodott meg 

Central Asia News, 2022. január 18. 

Rijád kezdeményezésére online megbeszéléseket folytattak a Kirgiz Köztársaság és a Szaúd-

Arábiai külügyminisztériumának helyettes vezetői, Aibek Artkbaev és Walid Al-Khereiji. A 

tisztségviselők megállapodtak közös beruházási projektek megvalósításában. A 

megbeszélésen különös figyelmet fordítottak a kétoldalú partnerséggel foglalkozó 

kormányközi bizottság ülésének megszervezésének szükségességére. A diplomáciai 

kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából a köztisztviselők megállapodtak abban is, hogy 2022-

ben megrendezik Kirgizisztán és Szaúd-Arábia Kulturális Napjait, valamint vállalkozók és 

turisztikai üzletemberek kongresszusát. Walid Al-Khereyji nagyra értékelte a kirgiz-szaúdi 

államközi együttműködést az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Iszlám Együttműködési 

Szervezet és más nemzetközi struktúrák keretében. 

Forrás: Киргизия и Саудовская Аравия договорились о совместных мероприятиях 

Türkmenisztán azon dolgozik, hogy csatlakozzon a Vasutak Együttműködési 

Szervezetének megállapodásához 

Türkmenportal, 2022. január 18. 

Türkmenisztán jelezte csatlakozási szándékát a Vasutak Együttműködési Szervezete 

Nemzetközi Tranzittarifáról és Közös Tranzittarifájáról szóló egyezményhez. A szerződésekhez 

való csatlakozás lehetővé tenné az ország számára, hogy kényelmes platformot alakítson ki a 

kínai és európai vasútvonalak mentén történő tranzitdíjak közös megegyezéséhez. A Tádzsik 

Közlekedési és Hírközlési Ügynökség főigazgatója, Mammetkhan Csakijev megjegyezte, hogy 

a Kína-Európa irányú nemzetközi közlekedési folyosók intenzívebbé tétele és új vasúti 

útvonalak megnyitása és a konténerforgalom növelése érdekében szükségessé válik a kedvező 

versenyképes árpolitika megvalósítása. Ezzel kapcsolatban Gurbanguly Berdimuhamedov 

elnök elmondta, hogy az ország kedvező földrajzi fekvése komoly közlekedési és tranzit 

potenciált biztosít Tádzsikisztán számára. A tádzsik elnök hangsúlyozta, hogy a Kína-

Kazahsztán-Türkmenisztán-Irán „acélút” nemzetközi jelentőségét, amely a transzkontinentális 

eurázsiai közlekedési infrastruktúra fontos láncszeme, s országának részt kell vennie a Vasutak 

Együttműködési Szervezetének működésében. 

Forrás: Туркменистан ведет работу по присоединению к договорам Организации 

сотрудничества железных дорог 

  

https://centralasia.news/13318-kirgizija-i-saudovskaja-aravija-dogovorilis-o-sovmestnyh-meroprijatijah.html
https://turkmenportal.com/blog/43423/turkmenistan-vedet-rabotu-po-prisoedineniyu-k-dogovoram-organizacii-sotrudnichestva-zheleznyh-dorog
https://turkmenportal.com/blog/43423/turkmenistan-vedet-rabotu-po-prisoedineniyu-k-dogovoram-organizacii-sotrudnichestva-zheleznyh-dorog
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Oroszország rekordot döntött a nem árutermékek exportjában 2021-ben 

Ria Novosti, 2022. január 20. 

2021-ben Oroszország jelentősen növelte a nem áru és nem energia exportját, jelentette be 

Veronika Nikisina, az orosz Export Központ vezetője. Az eredmények szerint 2021-ben az orosz 

nem áru és nem energia export elérte a 190 milliárd dolllárt, amely 36%-os növekedést jelent 

az elmúlt évekhez képest. A növekedés szinte minden szegmensben tapasztalható volt (vas és 

nem vastartalmú fémek, műtrágyák, faipari termékek, vegyi anyagok, műanyagok és 

elektromos berendezések, stb.). Nikisina hozzátette, hogy a járvány és a szankciók új 

lehetőségeket teremtettek az orosz gyártók számára, hogy belépjenek a globális piacokra. Az 

orosz Export Központ vezetője elmondta, hogy az orosz termékek fő exportőrei Kína - 15,6 

milliárd dollár, Kazahsztán - 14,4 milliárd dollár, Fehéroroszország - 11,4 milliárd dollár, 

Törökország - 10,9 milliárd dollár, USA - 7,9 milliárd dollár voltak. 

Forrás: Россия установила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году 

Magyarország miniszterelnöke február 1-jén Oroszországba látogat 

Ria Novosti, 2022. január 20. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök február 1-jén Oroszországba látogat, jelentett be Szijjártó 

Péter magyar külügyminiszter. Elmondása szerint a magyar kormányfő oroszországi 

látogatásának egyik fő pontja a Paks-2 atomerőmű projekt építésének megvitatása lesz. A 

magyar külügyminisztérium vezetője hangsúlyozta, hogy hazája szeretne két új atomreaktort 

is üzembe helyezni az évtized végére, ami a napenergia-beruházásokkal párosulásával 

Magyarország önellátóvá válhat a villamosenergia területén. Szijjártó megjegyezte, hogy a 

magyar miniszterelnök oroszországi látogatása során tárgyalni kíván a Gazprommal kötött, az 

országba irányuló gázszállítási szerződés bővítéséről is. "Szeretnénk tárgyalni a gázszállítási 

szerződésünk bővítéséről is a mennyiségek növelése érdekében, mert az energiaválság miatt 

előnyös lenne, ha most növelnénk a mennyiségeket. Nagyon előnyös lenne a növekedés. a 

mennyiségeket hosszú távú szerződés keretében” – hangsúlyozta a magyar külügyminiszter. 

Ezenkívül hozzátette, hogy Magyarország reménykedik Oroszország és az Egyesült Államok 

közötti biztonsági tárgyalások sikerében, ezért Budapest párbeszédre szólítja fel a feleket a 

probléma diplomáciai úton történő megoldása érdekében, mondta Szijjártó. A magyar 

Külügyminisztérium vezetője úgy véli, hogy az Orosz Föderációnak és a NATO-nak folytatnia 

kell a tárgyalásokat a kapcsolatok normalizálásáról. 

Forrás: Премьер-министр Венгрии посетит Россию 1 февраля 

  

https://ria.ru/20220120/eksport-1768668554.html?fbclid=IwAR0G5MnCWptkgWJCXa2K5juSqYOl56b9i5vl-XdOl6VE0OVxsBGw47fOzYo
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13474835
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