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Törvényhozó gyűlési választások kezdődtek India
tagállamaiban
Törvényhozó gyűlési választások kezdődtek India tagállamaiban
Idén február 10-én megkezdődtek a törvényhozó gyűlési választások India Uttar Pradesh
szövetségi államában, melynek során március 10-ig 403 képviselőt választanak újra. India
legnépesebb tagállamában a választások igazi tétje, hogy a 2024-es szövetségi referendumra
készülve Narendra Modi – 2014 óta hivatalban levő – miniszterelnök pártja, a Bharatiya Janata
pártnak (BJP) sikerül-e megőrizni a többséget a törvényhozó gyűlésben, megerősítve a
pozíciójában Yogi Adityanath főminisztert, az egykori hindu szerzetesből lett politikust.
Február-március folyamán még négy másik tagállamban tartanak törvényhozó gyűlési
választásokat, melyek eredménye a Modi kormányzat hatalomban maradásának esélyeiről is
sokat fog elárulni.
A 230 millió lakosú Uttar Pradeshben 2017-es kinevezése óta Yogi Adityanath politikája
megosztotta a választópolgárokat, hiszen a főminiszter hatalmas infrastrukturális
beruházások segítségével próbálta a szegény agrár államban kezelni többek között a
munkanélküliség problémáját. A BJP részéről ígéretekből nem volt hiány, az eredmények
azonban egyelőre elmaradtak a várakozásoktól. A hindu nacionalista programot képviselő
párttal szemben időközben egyre nőtt az ellenállás és a szekuláris beállítottságú ellenzéki
Samajwadi párt támogatottsága megerősödött.
Uttar Pradesh állam esete valójában azonban az országos politikai helyzetet tükrözi, hiszen a
Modi kormányzat szerte az országban a hatalma megőrzéséért harcol. 2014-ben ugyan Modi
egy modernizáló technokrataként foglalta el a miniszterelnöki széket, aki jelentős
reformprogramot hirdetett és a szegénység felszámolását vizionálta, később azonban egyre
komolyabb kihívásokkal került szembe, miközben a politikai ellenállás is megerősödött:
2016-ban az 500 és 1000 rúpiás bankjegyek demonetizációja (kivonása) nem érte el a
kívánt gazdasági eredményt, ugyanakkor a szegények helyzetét tovább súlyosbította.
- Infrastrukturális téren megfigyelhető az előrelépés, hiszen azáltal, hogy a kormány
átlagosan napi 25 km utat épített, háromszorosan is túlszárnyalta elődei
teljesítményét.
- A gyártószektor megerősítését célozta a Make in India kezdeményezés, amely a
külföldi tőke beáramlásával párhuzamosan Indiát egyfajta gyártóközponttá kívánta
tenni, az eredmények azonban a gazdaság szektorait áttekintve vegyesek.
- 2020 szeptemberében Modi kormánya három, a mezőgazdasági reformot célzó
törvényt fogadott el, melyek célja az volt, hogy elősegítsék a magánszektor nagyobb
mértékű részvételét az élelmiszer-termelésben, -kereskedelemben és -tárolásban,
valamint, hogy felszabadítsák a piacot az egyes államok kormányzati ellenőrzése alól.
Az országos tiltakozások eredményeként 2021 novemberében végül Modi a törvények
visszavonására kényszerült, tartva a népszerűségvesztéstől a kulcsfontosságú
törvényhozó gyűlési választások előtt.
A Covid-19 kezelése miatt Modi szintén komoly kritikákat kapott, miután 2021 tavaszán a
járvány igazi katasztrófát idézett elő az országban. A politikai következmények sem maradtak
el, Nyugat-Bengálban a törvényhozó gyűlési választásokon a BJP komoly vereséget szenvedett.
Modi számára pozitívum ugyanakkor, hogy a jelenlegi választások alkalmával – egyes elemzők
-
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szerint – a Covid-19 helyzetben előállt kedvező változás miatt további politikai térvesztéstől
nem kell félnie a miniszterelnöknek, miközben a hindu nacionalista programja – amelynek a
2019-es állampolgársági törvénymódosítás is látványos példája – a lakosság nagy részének
elnyerte a rokonszenvét, nem számítva persze a muszlimokat, akik ellen az intézkedések
irányultak.
A BJP a jövőben abból is előnyt kovácsolhat, hogy India a világjárvány ellenére ma a
leggyorsabban növekvő gazdaság, ami a pénzügyminiszter szerint azt bizonyítja, hogy „a
kormány jól irányította a gazdaságot”. Amellett, hogy a jelenlegi pénzügyi évben India 9
százalékos növekedést ért el, a következő pénzügyi évre Újdelhi szintén 9 százalék-os GDP
növekedést vár, amelyet a 2022 januárjában kiadott IMF előrejelzés is megerősített. A Covid19-et követő fellendülés elején ez valóban kimagasló eredmény, főleg, hogy 2020 áprilisa és
júniusa között az indiai GDP 24,4 százalék-kal csökkent, összesen a 2020-21-es pénzügyi évben
7,3 százalék-os volt a visszaesés. A járvány miatt milliók jövedelme drasztikusan csökkent,
hozzávetőlegesen 230 millió ember süllyedt vissza a szegénységbe. A karantén intézkedések
bevezetésével becslések szerint az indiai gazdaság napi 4,2 milliárd dollárt veszített. Ázsia
harmadik legnagyobb gazdaságában 2021 decemberében 7,9 százalék-os volt a
munkanélküliek aránya, ami körülbelül 35 millió embert jelent. 2022-január elején az infláció
meghaladta a 6 százalék-ot, ami az Indiai Központi Bank (Central Bank of India) szerint is
kockázatokat jelent a gazdaságra nézve. A makroökonómiai mutatók közül szintén nem
érdektelen, hogy India folyó fizetési mérlegének hiánya 9,6 milliárd dollár volt a 2021
szeptemberével zárult második pénzügyi negyedévben, ami az ország bruttó hazai
termékének (GDP) 1,3 százalékát teszi ki, és a külkereskedelmi hiány növekedését és külföldi
közvetlen tőkebefektetések profitjának fokozódó repatriálását tükrözi. A gazdaság
talpraállását tekintve az elemzők az indiai lakosság magas átoltottságát – ami 2022 január
végére elérte a felnőtt lakosság 75 százalék-át – egyértelműen pozitív fejleménynek tartják és
ezért is vélik a korábbihoz hasonló gazdasági visszaesést valószínűtlennek.
A fentiekből megállapíthatjuk, hogy Indiában a többi országhoz hasonlóan szintén súlyos
helyzetet teremtett a járvány, de a gazdasági helyreállás már megkezdődött, az indiai
gazdaság további térnyerésével pedig nemzetközi szinten is számolni kell. A Modi kormányzat
politikájának megítélése vegyes, az eredmények mellett az elmúlt években kudarcok is érték
a BJP vezetését, melyek a jövőbeli hatalmi aspirációikat is befolyásolhatják. A 2024-es
általános választásokra való felkészülés már megkezdődött, az idén tavasszal végbemenő
törvényhozó gyűlési választások pedig megfelelő indikátorként szolgálnak arra nézve, hogy a
BJP és Modi országos népszerűsége miként alakulhat, továbbá sikerül-e magtartani a hindu
nacionalista politikai fellegvárnak tartott Uttar Pradest a kormányoldalon.
Az elemzést készítette: Klemensits Péter
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Kelet Ázsia
Argentína csatlakozik a BRI-hez
Marc Lanteigne, The Diplomat, 2022. február 10.
Nehéz volt az elmúlt év a kínai külpolitika számára, beleértve a továbbra is törékeny
kapcsolatot az Egyesült Államokkal és olyan kulcsfontosságú országokkal, mint Ausztrália és
Nagy-Britannia, amit tetézett Peking diplomáciai elszigeteltsége a zéró Covid politika miatt.
Azonban nem állt meg teljesen az élet, Xi Jinping kínai elnök arra használta fel a pekingi téli
olimpia megnyitóját, hogy beindítsa a találkozókat és számos külföldi vezetőt hívott meg.
Noha nagy figyelem irányult a kínai vezető és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin közötti
csúcstalálkozóra, Peking másik figyelemre méltó diplomáciai győzelme ebben a hónapban az
volt, hogy Argentína hivatalosan is csatlakozott az Övezet és Út kezdeményezéshez (BRI),
megerősítve ezzel a kétoldalú politikai és kereskedelmi kapcsolatokat, miközben tovább
mozdítja Kína érdekeit Latin-Amerikában.
Forrás: Argentina Joins China’s Belt and Road

Japán változó ODA diplomáciája
Daisuke Akimoto, The Diplomat, 2022. februát 10.
A tervek szerint 2022 márciusában teljesen megszűnik Japán hivatalos fejlesztési támogatása
(ODA), amelyet Kínának nyújt. Japán Kínának való hivatalos fejlesztési támogatása 1979
decemberében kezdődött, amikor Ohira Masayoshi volt miniszterelnök Pekingbe látogatott.
Összességében Japán 3,65 ezer milliárd jen (32,4 milliárd dollár) hitelsegélyt nyújtott Kínának,
miközben 231, az alapvető infrastruktúra létrehozásához kapcsolódó projektet támogatott.
Zhou Enlai kínai miniszterelnök 1972. április 21-én, Miki Takeo akkori külügyminiszterrel
folytatott megbeszélésén úgy döntött, hogy eltekint attól, hogy Japán háborús jóvátételt
fizessen, így a hivatalos fejlesztési támogatás nélkülözhetetlen szerepet játszott a kétoldalú
megbékélési folyamatban. A Japán által Kínának nyújtott hivatalos fejlesztési támogatás
megszüntetését 2018-ban Abe Sinzó volt miniszterelnök jelentette be. Most, hogy Kína a világ
második legnagyobb gazdasága, és gyakorlatilag eltörpül mellette a japán gazdaság, teljesen
természetesnek tűnik, hogy Tokió megszünteti a Kínának nyújtott hivatalos fejlesztési
támogatást.
Forrás: Japan’s Changing ODA Diplomacy
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Kína új intézkedései egy zöldebb ország felé
Zheng Xin, China Daily, 2022. február 11.
Új intézkedések készülnek Kínában a nem fosszilis energia szerepének növelésére, a zöld
átállás elősegítéséhez. A kínai hatóságok közlése szerint Kína nem fosszilis energiája nemcsak
az ország növekvő energiaigényét fogja kielégíteni, hanem a fosszilis tüzelőanyagkészleteket
is nagymértékben pótolni tudja 2030-ra. A Kínai Nemzeti Energiaügyi Igazgatóság és a Kínai
Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság közösen kiadott közleménye szerint Kína 2030-ra
komolyan megtervezett politikával, szabványokkal és felügyeleti rendszerekkel fog
rendelkezni, és folyamatosan előmozdítja az ország zöldenergiára való átállását a hazai
energiabiztonság garantálása mellett. A kínai hatóságok hangsúlyozták a nagyszabású szél- és
napenergia-bázisok építésének felgyorsításának fontosságát is az ország sivatagos részeiben,
hogy előmozdítsák egy zöldebb energiaellátó rendszer kiépítését, amelynek alappillére a tiszta
és alacsony szén-dioxid kibocsátású energia.
Forrás: China set to further low-carbon push

Kína igyekszik áttörést elérni a chip szektorban
Ma Si, China Daily, 2021. február 11.
Az Egyesült Államok és az Európai Unió többmilliárd dolláros tervei a félvezetőipar
támogatására élénkítik a globális versenyt, Kínának pedig a versenyben maradásért meg
kellene dupláznia kapacitásait, hogy áttörést tudjon elérni az alapvető chipgyártási
technológiák terén. Az Európai Bizottság a hét elején bejelentette az új európai chipekről szóló
törvényt, amely több mint 43 milliárd euró (49 milliárd dollár) állami és magánfinanszírozást
foglal magában, és célja, hogy az EU részesedését a globális chipgyártásban megkétszerezze,
2030-ra 9 százalékról 20 százalékra. A múlt héten pedig az Egyesült Államok képviselőháza 52
milliárd dolláros szövetségi finanszírozást hagyott jóvá az amerikai félvezetőipar számára. Bai
Ming, a Kínai Nemzetközi Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési Akadémia nemzetközi
piackutatási igazgatóhelyettese elmondta, hogy az Egyesült Államok és az EU tervei
rávilágítanak a chipek fontosságára a gazdasági fellendülésben a COVID-19 világjárvány
közepette és a jövőbeli gazdasági növekedésben. Azonban még mindig nagy technikai
szakadék tátong a kínai chipgyártók és külföldi társaik között, különösen a csúcskategóriás
chipgyártó berendezések és az alapvető chip alapanyagok terén.
Forrás: Nation aims for breakthroughs in chip sector
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Kína 1,4 millió 5G-s bázissal büszkélkedhet
Xinhua, 2022. február 9.
A Kínai Ipari és Informatikai Minisztérium szerint Kína 2021 végéig összesen 1,43 millió 5G
bázisállomást állított fel az országban. Ez a szám a globális összmennyiség több mint 60
százalékát tette ki, és azt jelenti, hogy Kínában minden 10.000 emberre 10,1 5G bázisállomás
jutott, ami 2020 végéhez képest csaknem megkétszereződött – közölte a minisztérium. 2021ben Kína 5G-be való befektetése elérte a 184,9 milliárd jüant (29 milliárd dollár), ami 45,6
százalékos részesedést jelent a távközlési ágazat tárgyieszköz-befektetéseiből, ami 8,9
százalékponttal több, mint egy évvel ezelőtt. Az ország arra számít, hogy 2023-ra az 5Gfelhasználók száma meghaladja az 560 milliót, és Kínában minden 10.000 emberre több mint
18 5G-bázisállomás jut majd.
Forrás: China boasts over 1.4m 5G base stations

Kína új jüan hitelei meghaladták a várakozásokat, és rekordmagasságot értek
el
Xinhua, 2022. január 6.
Kína új, jüanban denominált hitelei meghaladták a piaci várakozásokat januárban, és elérték
a 3,98 ezer milliárd jüant (körülbelül 625,8 milliárd USA-dollár) derült ki a kínai jegybanki
adatokból. A Kínai Népi Bank adatai szerint ez 394,4 milliárd jüanos növekedést jelent az előző
év azonos időszakához képest. A múlt hónapban a jegybank 10 bázisponttal csökkentette a
középlejáratú hitelkonstrukciós hitelek kamatait, miközben az ország a vállalkozások hitelezési
költségeinek csökkentésére és a gazdasági növekedés további támogatására törekszik.
Forrás: China's new yuan loans beat expectations to hit record high

Moon Jae-in még mindig a Koreai-félsziget békefolyamatának folytatása
mellett van
Mitch SHin, The Diplomat, 2022. február 10.
Moon Jae-in dél-koreai elnök az Ázsia-Csendes-óceáni Szervezet Hírügynökségeinek adott
interjújában megismételte a békefolyamat fontosságát, miközben aggodalmának adott
hangot Észak-Korea közelmúltbeli rakétakísérletei miatt. Három hónappal elnöksége lejárta
előtt Moon szerint nem valószínű, hogy további előrelépés történne az ő elnöksége alatt, de
reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Biden-adminisztrációnak az Észak-Koreával
folytatott megrekedt nukleáris tárgyalások visszaállítására tett erőfeszítései végül meghozzák
gyümölcsüket. Washington nem hivatalosan különböző javaslatokat tett Észak-Koreának a
párbeszéd megújításáért cserébe, Phenjan azonban nem erre reagált.
Forrás: With His Term Coming to a Close, Moon Reiterates Importance of Peace Process on
Korean Peninsula
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Blinken szerint elkerülhető a Kínával való konfliktus
Rod Mc Guirk, Japan Times, 2022. február 11.
A Kínával való konfrontáció nem elkerülhetetlen, de az Egyesült Államoknak ki kell állnia
szövetségeseivel egy olyan szabályokon alapuló rendszer mellett, amelyet a kínai agresszió
fenyeget – mondta Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Mindezt nem sokkal a Quad
országok: Ausztrália, India és Japán külügyminisztereivel folytatott találkozója előtt. Egy
riporter kérdésére, hogy elkerülhetetlen-e a Kínával való konfrontáció az indo-csendes-óceáni
térségben, Blinken azt válaszolta: „Semmi sem elkerülhetetlen.” Blinken utazásának célja,
hogy megerősítse Amerika érdekeit Ázsiában, és azt a szándékát, hogy visszaszorítsa a kínai
növekvő magabiztosságot a térségben.
Forrás: Blinken says confrontation with China not inevitable as Quad meet
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Dél-Ázsia
India jó úton halad a legnagyobb állami tulajdonú életbiztosító tőzsdei
bevezetése felé
K. S. Kumar, Asia Times, 2022. február 08.
India arra készül, hogy benyújtja a szükséges dokumentumokat az állami tulajdonú Life
Insurance Corporation (LIC) biztosító tőzsdei bevezetéséhez (IPO), amely a világ legnagyobb
hazai piaci részesedését tekintve a 2020-as teljes bruttó díjbevétel több mint 64%-ával a világ
legnagyobbja. A nagy érdeklődéssel várt nyilvános kibocsátásra, amelynek nagyságát még
nem jelentették be, várhatóan márciusban fog sor kerülni. A Milliman Advisors LLP India
biztosításmatematikai cég nemrégiben ötbillió rúpiára (67 milliárd dollár) becsülte a LIC
beágyazott értékét. A beágyazott érték módszer szerint a biztosítótársaságok jövőbeli
nyereségének jelenértékét is beleszámítják a jelenlegi nettó eszközértékükbe. Narendra Modi
miniszterelnök kormányának, amely a jelentések szerint akár 12 milliárd dollárt is remél a LIC
nyilvános részvénykibocsátásából, szüksége van a bevételre, hogy segítsen áthidalni az idei
költségvetési év hiányát. Az április 1-jén kezdődő pénzügyi évre vonatkozó múlt heti
költségvetési bejelentés során a kormány 650 milliárd rúpiában (8,7 milliárd dollár) határozta
meg a dezinvesztíciós célt.
Forrás: India on track to list largest state-owned life insurer

India lesz a világ leggyorsabban növekvő nagy gazdasága?
Suman Bery, East Asia Forum, 2021. február 10.
Január végén az IMF közzétette a világgazdaság kilátásairól szóló frissített jelentését. A tavaly
októberi 4,9 százalékról 4,4 százalékra rontotta a 2022-es globális növekedésre vonatkozó
becslését. Ennek fényében India szembetűnő kiugrás volt, mivel a legnagyobb várható
növekedéssel, 9,0 százalékkal teljesítette a 2021. április 2022-március időszakot a 2023-as
(FY23) pénzügyi évben. India volt az egyetlen olyan nagy gazdaság is, ahol az előrejelzett
növekedést megemelték, méghozzá jelentős, 0,5 százalékponttal. Hasonlóan szembetűnő,
hogy a valutaalap szintén 0,5 százalékponttal, 7,1%-ra emelte a 2023-as indiai előrejelzését,
ami szintén a legmagasabb növekedés a G20-ak gazdaságai közül. A fentiekből és a 2023-as
pénzügyi évre benyújtott szövetségi költségvetésből 3 fő megállapítás vonható le. Először is,
India jobb gazdasági helyzetben zárja a 2021-22-es évet, mint ahogy az az év első
negyedévében valószínűnek tűnt. Másodszor, a COVID-19 által okozott súlyos veszteségek
ellenére úgy tűnik, hogy az indiai magánszektor kezd feléledni. Harmadszor, a széles körű
politikai felfordulások viszonylagos hiánya az elmúlt két évben arra utal, hogy az uralkodók és
az uraltak közötti politikai szerződés szilárdan tartotta magát az állampolgárokat érő hatalmas
stressz ellenére, ami részben India szilárd demokráciájának köszönhető.
Forrás: Will India become the world’s fastest growing large economy?
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Imhran szerint a CPEC és a Gwadar kikötővel szembeni gyanakvás és kritika a
nyugati világ részéről "értelmetlen"
Staff Report, Pakistan Today, 2022. február 10.
Imhran Khan pakisztáni miniszterelnök Dr. Eric Li-nek, a Fudan Egyetem Kína Intézetének
tanácsadó bizottságának igazgatója részére adott interjújában hangsúlyozta, hogy a nyugati
országoknak a Kína-Pakisztán gazdasági folyosóval (CPEC) és a gwadari kikötővel kapcsolatos
gyanakvása és kritikája értelmetlen, és hozzátette, hogy a projektek nagyszerű lehetőséget
jelentenek a regionális fejlődés és kereskedelem fellendítésére. Elmondta, hogy az ország
csaknem 25-30 százaléka a szegénységi küszöb alatt él, és hozzátette, hogy Pakisztán sokat
szenvedett a korábbi korrupt kormányok és a "terrorizmus elleni háború" miatt. "Pakisztánnak
soha nem lett volna szabad részt vennie a [terrorizmus elleni] háborúban. Míg az USA 4000
embert vesztett a 9/11 óta eltelt 20 év alatt, addig Pakisztán 80 000 embert vesztett el, és
több mint 100 milliárd dolláros veszteséget [szenvedett el] a gazdasága"." Megismételte, hogy
a kormány elsődleges prioritása az emberekről való gondoskodás, és hozzátette, hogy a
hangsúly a geo-gazdaságon van. "Szeretnénk felépíteni a gazdaságunkat és kiemelni népünket
a szegénységből" – mondta, hozzátéve, hogy Pakisztán e tekintetben példaképként tekint
Kínára. "A CPEC-et és Gwadart a geo-gazdaság nagyszerű lehetőségének tekintjük".
Megjegyezte, hogy a kezdeményezés nem kizárólag Kínára és Pakisztánra korlátozódik,
miközben más országok is szívesen befektetnek a CPEC-projektekbe.
Forrás: Suspicion, criticism of CPEC, Gwadar Port by western world ‘makes no sense’: Imran

India betiltja a drónok importját a helyi gyártás fellendítése érdekében
Sarthak Dogra, India Today, 2022. február 11.
A "Make in India" kezdeményezés előmozdítása érdekében az indiai kormány azonnali
hatállyal betiltotta a drónok behozatalát. Az új szabály azonban bizonyos kivételekkel jár. Ezek
közé tartozik a kutatás-fejlesztéshez, oktatási célokra, valamint védelmi és biztonsági célokra
szükséges drónok behozatala, amelyet a kormány engedélyezett, de azzal a feltétellel, hogy a
drónokat csak megfelelő engedélyezés után importálják. A tilalom a Kereskedelmi és Ipari
Minisztérium február 9-én elfogadott új rendeletének részeként lépett életbe. Bár a rendelet
általános tilalmat rendel el a magáncélú drónokra, a drónok alkatrészeit kiveszi a tilalom alól.
"A drónok alkatrészeinek behozatala azonban nem igényel engedélyt" – áll a rendeletben. Ami
a mentességet élvező eseteket illeti, a jövőben a kormányzati szervek, az oktatási intézmények
és a kormány által elismert K+F szervezetek továbbra is importálhatnak drónokat.
Forrás: India bans import of drones in a bid to boost local manufacturing
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Délkelet-Ázsia
Az orosz-ukrán szembenállás tovagyűrűző hatása
Phusadee Arunmas – Lamonphet Apisitniran – Yuthana Praiwan, Bangkok Post,
2022. február 07.
Sanan Angubolkul, a Thai Kereskedelmi Kamara elnöke szerint a Kelet-Európában kialakuló
konfliktus miatt Thaiföldnek nagyon figyelnie kell, mivel a rossz gazdasági helyzet
súlyosbodhat, ha az Oroszország és a Nyugat között Ukrajnával kapcsolatban kialakult
patthelyzet háborúhoz vezetne. Ebben az esetben az olajárak tovább emelkednének, a globális
utánpótlási láncok pedig további károkat szenvednének a Covid-19-et követően. A vita
"figyelmeztető jel", hogy a thaiföldi gazdaság bajba kerülhet, ha az USA, az Egyesült Királyság
és az EU úgy dönt, hogy további gazdasági szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, ha
az megszállja Ukrajnát – jelentette ki Supant Mongkolsuthree, a Thai Ipari Szövetség (FTI)
elnöke. Thaiföldnek magasabb importköltségekre is számítania kell az emelkedő olajárak és a
szűkös nyersanyagellátás miatt, mivel az ország különböző nyersanyagokat importál
Oroszországból és Ukrajnából, például ásványi üzemanyagot, vasat és acélt, műtrágyát,
alumíniumot és gabonaféléket.
Forrás: Ripple effect from Russia-Ukraine standoff

Chan Chun Sing szerint a szingapúri egyetemeknek keményebben kell
dolgozniuk, hogy kapcsolódjanak a világhoz, közösségekhez, iparágakhoz
Ng Wei Kai, The Straits Times, 2022. február 10.
Február 10-én rendezték meg a The Straits Times Education Forum 2022 című, a Singapore
Management University (SMU) partnerségével tartott konferenciát, ahol a szingapúri oktatási
miniszter az egyetemek változó szerepéről beszélt. Chan Chun Sing kijelentette, hogy „az itteni
egyetemeknek keményebben kell dolgozniuk, hogy kapcsolatot teremtsenek a világgal, a
szingapúri közösségekkel és iparágakkal, valamint egymással”. Hozzátette, hogy a szingapúri
oktatási intézményeknek nemcsak a tudást kell közvetíteniük, hanem az egyre inkább
fragmentált világra reagálva az együttműködés összekötőivé is kell válniuk. A miniszter szerint:
"Egy olyan világban, amely egyre gyorsabbá, megosztottabbá és mégis egyre inkább
összekapcsolódóvá válik, erős kapcsolati hálóra lesz szükségünk, amely naprakészen tart
minket, összetart bennünket és nyitva tart bennünket." Pozitív példaként a Nanyang
Egyetemet említette, mondván, hogy az egyetemnek nem csupán egy egyetemnek kell
tekintenie magát Jurongban, hanem "idegrendszernek és katalizátornak" is a térségben.
Forrás: S'pore universities must work harder to connect with the world, communities,
industries: Chan Chun Sing
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Ismail Sabri miniszterelnök szerint Kedah Rubber City 15,000 munkahelyet
teremt 2025-ig
Adie Zulkifli, New Straits Times, 2022. február 07.
Ismail Sabri miniszterelnök február 7-én elindította Malajzia első gumiipari öko-ipari parkját,
a Kedah Rubber Cityt (KRC), amely a tervezett 10 milliárd ringgit összegű beruházások révén
2025-ig 15 000 munkahelyet teremthet. A kormányfő szerint a Padang Terapban található 500
hektáros területen megvalósuló nemzeti stratégiai projekt a gumigyártó kistermelők
jövedelmének növelése mellett a természetes gumi iránti állandó keresleten keresztül
hatalmas gazdasági hatást fog gyakorolni az egész országra nézve. Ismail Sabri elmondta, hogy
a KRC segíteni fog a kistermelőknek azzal, hogy biztosítja a természetes gumi iránti állandó
keresletet, miközben a termékek hozzáadott értékének optimalizálásával stabilizálja a piaci
árat, és emellett munkahelyeket teremt a helyi lakosság számára. A 200 hektár földterületet
magában foglaló projekt 1. fázisa a szövetségi kormány által finanszírozott 417,5 millió ringgit
költséggel már befejeződött, és a KRC készen áll a befektetők fogadására. A tervek szerint a
projekt 2. fázisa 2023-ban veszi kezdetét.
Forrás: Kedah Rubber City to create 15,000 jobs by 2025, says PM Ismail Sabri

Az AstraZeneca Thailand 2022-ben Thaiföld és az ázsiai-csendes-óceáni térség
legjobb munkáltatójának minősült
Bangkok Post, 2022. február 07.
Az AstraZeneca (Thailand) Ltd.-t a Top Employers Institute a 2022-es év legjobb
munkaadójának ismerte el Thaiföldön és az ázsiai-csendes-óceáni térségben. A Top Employer
minősítés a szervezet elkötelezettségét mutatja a jobb munka világa iránt. Ezt kiváló,
személyzetorientált politikákkal, az egész életen át tartó tanulás kultúrájával és egy olyan
befogadó munkahelyen hajtja végre, ahol a munkavállalók gyarapodhatnak és fejlődhetnek. A
Top Employers Institute program a szervezeteket a HR Best Practices felmérésben való
részvétel és annak eredményei alapján minősíti. Ez a felmérés 6 HR-tartományra terjed ki,
amelyek 20 témakörből állnak, mint például az emberi stratégiák, a munkakörnyezet, a
tehetségszerzés, a tanulás, a jólét, a sokszínűség és befogadás és még sok más.
Forrás: AstraZeneca Thailand certified as Top Employer 2022 in Thailand and Asia Pacific

12

4 hónapos csúcson a nettó közvetlen külföldi tőkebefektetések beáramlása
Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2022. január 11.
2021 novemberében a közvetlen külföldi befektetések nettó beáramlása négy hónapja a
legmagasabb szintre emelkedett, így az év eddigi összesített értéke meghaladta a 9 milliárd
peso-t. A nettó beáramlás 2021 11. hónapjában 96 százalékkal, 1,09 milliárd dollárra
emelkedett éves szinten a 2020. novemberi 559 millió dollárról – derül ki a Bangko Sentral ng
Pilipinas csütörtökön közzétett adataiból. Ez egyben a legnagyobb a 2021. júliusi 1,28 milliárd
dollár óta. Eközben a részvénytőke-befektetések 37,9 százalékos növekedése következtében
132 millió dollárra emelkedtek 33 millió dollárról és a részvénytőke-elvonások 52,8 százalékos
csökkenése következtében 30 millió dollárra, míg a külföldiek nettó részvénytőke-befektetései
118 millió dollárra emelkedtek a 2020. novemberi 66 millió dollárról. A központi bank szerint
a havi saját tőkebefektetések többsége az Egyesült Államokból és Japánból származott, és
főként a feldolgozóiparba, a pénzügyi és biztosítási, valamint az ingatlanágazatba irányult.
Forrás: FDI net inflows at 4-month high
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Közel-Kelet
Az Ománi Szultánság hivatalosan is megnyitotta Duqm kikötőjét
الجزيرة, Al Jazeera, 2022. február 05.
Az Ománi Szultánság hivatalosan is felavatta Duqm kikötőjét, amelyre, mint globális logisztikai
központként, a nemzetgazdaság fő mozgatórugójaként, valamint az "Omán 2040 jövőkép"
keretein belül megvalósuló projekt részeként számítanak. A kikötőt Philippe Louis Marie belga
király és számos ománi tisztviselő jelenlétében nyitották meg. A Duqm kikötő az Ománi
Szultánság délkeleti partján található, kilátással az Arab-tengerre és az Indiai-óceánra. Hosszú
távon a Közel-Kelet egyik legnagyobb kikötőjévé válhat, különösen azért, mert általa, a tengeri
hajózás kikerülheti a Hormuz-szorost. A Duqm gazdasági övezet mintegy 550 km-re található
Omán fővárosától, Maszkattól. Számos versenyelőnyt élvez, amelyek alkalmassá teszik arra,
hogy regionális hajózási állomássá és logisztikai átjáróvá váljon az Öböl-térségben, valamint
közel áll az ázsiai és afrikai fogyasztói piacokhoz is.
Forrás: سلطنة عمان تفتتح ميناء الدقم رسميا.. مؤهل الستقبال أكب سفن الحاويات ف العالم

Török energiaügyi miniszter: Támogatjuk a TANAP vezeték kapacitásának
növelését
وكالة االناضول, Anadolu Agency, 2022. február 06.
Fatih Dönmez, Törökország energiaügyi és a természeti erőforrások minisztere elmondta,
hogy támogatják a transzanatóliai „TANAP” földgázvezeték termelési kapacitásának
növelését. Ezt a „Déli Gázfolyosó” projekt tanácsadó testületének nyolcadik ülésén
nyilatkozta, amelyet az azerbajdzsáni fővárosban, Bakuban tartottak. A Kaszpi-tengerből
kitermelt azerbajdzsáni gázt Európába szállító "Déli Gázfolyosó" projekt célja az Európai Unió
energiaellátásának biztonsága és diverzifikációja. Hangsúlyozta, hogy a „TANAP” nemcsak
Törökország, hanem Európa ellátásának biztosításához is hozzájárul. Kifejtette, hogy ez utóbbi
projekt keretein belül évente 16 milliárd köbméter földgázt szállítanak, ebből 6 milliárd
Törökország szükségleteit szolgálja, 10 milliárd pedig Európába kerül.
"وزير الطاقة ر
Forrás: ندعم زيادة سعة خط أنابيب "تاناب: البك
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"Híd az új célokhoz": Gantz egy bahreini lapnak írt közleményében méltatja a
kapcsolatok erősödését
The Times of Israel, 2022. február 06.
A bahreini média a hétvégén kiadott közleménye szerint Benny Gantz, izraeli védelmi
miniszter méltatta az Izrael és Bahrein közötti kapcsolatokat a múlt heti Öböl-királyságba tett
látogatását követően. A közleményben Gantz elismerését fejezte ki Bahrein és az Egyesült
Arab Emírségek uralkodóinak „bátorságáért”, amiért csatlakoztak az Egyesült Államok által
támogatott Ábrahám-egyezményhez, amelynek értelmében Izrael beleegyezett abba, hogy
normalizálja kapcsolatait a két Öböl-állammal, valamint Szudánnal és Marokkóval. A védelmi
miniszter elmondta, hogy az egyezmény „újjáélesztette a reményt a Közel-Keleten. Egy
papírlap a vezetők firkáival és reményeivel új kapcsolatokat kovácsolt az emberek között, és
megnyitotta a kaput a gazdasági növekedés, a turizmus, a tudományos és akadémiai
csereprogramok előtt.”
Forrás: ‘A bridge to new destinations’: In op-ed for Bahrain paper, Gantz lauds growing ties

Kongói miniszterelnök: Az Egyesült Arab Emírségekhez fűződő kapcsolataink
kiemelkedők
الخليج, Al Khaleej, 2022. február 06.
Anatole Collinet Makosso, a Kongói Köztársaság miniszterelnöke elmondta, hogy országa
kiváló kapcsolatokat ápol az Egyesült Arab Emirátusokkal, és Kongó várja a két ország közötti
együttműködés kiterjesztését a különböző területeken. Anatole Collinet Makosso azokról a
megállapodásokról és beruházásokról is beszélt, amelyekről a két ország várhatóan
megállapodik, hangsúlyozva, hogy Kongó rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek
szükségesek a beruházások menedzseléséhez. Továbbá kiderült, hogy több találkozót is
tartottak az illetékes tisztviselőkkel, hogy megvitassák a közös kereskedelem módjait, amelyek
lehetővé tennék az Egyesült Arab Emírségek befektetői számára, hogy Kongóba menjenek
invesztálni. Hozzátette: a Kongói Köztársaság számos potenciállal rendelkezik a gazdaság, az
ipar, a pénzügyi, a digitalizáció és a mezőgazdaság területén, valamint több kikötője is van,
amelyekbe érdemes lehet befektetni.
Forrás: عالقاتنا مع اإلمارات متمبة: رئيس وزراء الكونغو
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Törökországban 65 százalékkal nőtt az internet sebessége
Hürriyet Daily News, 2022. február 06.
Törökország mobil szélessávú adatátviteli sebessége 31,43 Mbps, míg a világátlag 29,55 Mbps
volt – mondta az ország közlekedési és infrastrukturális minisztere, megjegyezve, hogy az
országban a vezetékes szélessáv 65 százalékkal nőtt egy év alatt, elérve a 44,77 Mbps-ot. „A
szélessávú internet-előfizetők száma, amely 2008-ban 6 millió volt, 2021 harmadik
negyedévében elérte a 87,5 milliót” – mondta Adil Karaismailoğlu, Törökország közlekedési és
infrastrukturális minisztere, hozzátéve, hogy a szélessávú internet-előfizetők száma évente 8,2
százalékkal nőtt.
Forrás: Turkey’s internet speed increased by 65 percent

Dubaj a szén-dioxid-kibocsátás 30 százalékos csökkentését tervezi 2030-ig
Al Arabiya English, 2022. február 07.
Dubaj a szén-dioxid-kibocsátás 30 százalékos csökkentését tervezi 2030 végéig – közölte az
emírség kormányzati médiahivatala saját honlapján. A terv része annak a szélesebb
stratégiának, amelyet az Egyesült Arab Emírségek októberben jelentett be, és amelynek célja
a szén-dioxid-kibocsátás semlegességének elérése 2050-re – közölte a hivatal. Az Egyesült
Arab Emírségek az utóbbi években nagy energiát fordít a szén-dioxid-kibocsátás redukálására
és más, környezetvédelmi projektek végrehajtására. Az arab ország kormánya már többször
kijelentette, hogy e téren az úttörő szerepre törekszenek a Közel-Keleten.
Forrás: Dubai plans to cut carbon emissions 30 pct by 2030: Media office

Irak egyre nagyobb aranytartalékkal rendelkezik
صوت العراق, Sotaliraq, 2022. február 07.
Az Arany Világtanács (WGC) bejelentette, hogy Irak előrelépett a világ legértékesebb
fémkészleteit birtokló országok listáján. A Tanács által 2022 februárjában közzétett legfrissebb
lista szerint „Irak egy helyet lépett előre, és a 38. a táblázatban felsorolt 100 ország közül,
amelyek a legnagyobb aranytartalékkal rendelkeznek. Irak a negyedik helyen áll az arab
világban Szaúd-Arábia, Algéria és Libanon után. A Tanács azt is megállapította, hogy „a világ
hivatalos aranytartalékai 14,2 tonnával nőttek. Főként Törökország, Üzbegisztán és
Kirgizisztán növelte tartalékait nagyobb arányban.
Forrás: العراق يتقدم مرتبة باحتياط الذهب.. عالميا
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12,4 millió látogató a dubaji világkiállítás indulása óta
الخليج, Al Khaleej, 2022. február 08.
Az Expo 2020 világkiállítás látogatottsága 2021. október eleji indulása óta meghaladta a 12,4
milliót, míg virtuálisan a 110 milliót is. Shauna McGee, az Expo 2020 Dubaj kommunikációs
alelnöke a heti sajtótájékoztatón, kedden az újságírók kérdéseire válaszolva említette többek
között, hogy a globális esemény 2022. március 31-én zárul. Emellett kifejtette, hogy a héten
egy nagyszabású konferenciára és előadásra kerül sor, ahol bemutatják az „Iszlám Történelem,
Művészet és Kultúra Kutatóközpont” abbéli tevékenységét, amelyet a történelmi
jelentőséggel bíró kéziratok megőrzéséért tesz.
Forrás: 12,4  دب2020 مليون زيارة لفعاليات إكسبو

Törökország: A fekete-tengeri keleti tájegysége 2021-ben 51 országba
exportált építőanyagokat
وكالة االناضول, Anadolu Agency, 2022. február 09.
A törökországi fekete-tengeri régió keleti tájegységéből 2021-ben 51 országba exportáltak
építőanyagokat. Az importőrök listáját Grúzia, Azerbajdzsán és Oroszország vezeti. A Feketetenger Keleti Exportőrei Uniójának adatai szerint a régió tavaly 180 994 tonna építőanyagot
exportált. Kiemelték, hogy a régió építőanyag-exportja tavaly 11 százalékkal nőtt 2020 azonos
időszakához képest, amikor is 179 054 tonnát regisztráltak. Az építőanyagokat nem csak a
szomszédos, hanem olyan országokba is exportálták, mint Németország, Belgium,
Franciaország és Lengyelország.
تركيا" ر
Forrás: 2021  دولة ف51ش رف البحر األسود "تصدر مواد بناء لـ..

Szaúd-Arábia új stratégiát fogadott el az intelligens városokra vonatkozóan
Asharq Al Awsat English, 2022. február 09.
Szaúd-Arábia új stratégiát fogadott el az intelligens városokra vonatkozóan, amelynek célja,
hogy az önkormányzati és lakossági szektor szolgáltatásait intelligens szolgáltatásokká alakítsa
át a digitális technológiák és a dolgok internetje (Internet of Things) révén. A stratégia által
növelni szeretnék a gazdasági jólétet, meg szeretnék teremteni a környezeti
fenntarthatóságot, valamint biztosítani szeretnék a megfelelő állami felügyeletet. Az
Önkormányzati, Vidékügyi és Lakásügyi Minisztérium közölte, hogy 2030-ig több mint 50
kezdeményezés indul kilenc ágazatban. A kezdeményezések magukban foglalják az intelligens
parkolást, a környezet megőrzését a hulladékkezelést szolgáló rendszereket, a lakhatást, az
intelligens közösséggazdálkodást, a föld- és vagyongazdálkodást, a városi tájfejlesztést és a
várostervezést. A tárca hangsúlyozta, hogy a stratégián keresztül három fő célt kívánnak
elérni: az állampolgárok életminőségének javítását, a pénzügyi fenntarthatóság elérését,
valamint a szolgáltatások minőségének javítását.
Forrás: Saudi Arabia Adopts Smart City Strategy
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Oroszország és a posztszovjet térség
Oroszország és Kína a Mongólián keresztül történő gázszállításról tárgyal
Ria Novosti, 2022. február 4.
Oroszország és Kína hangsúlyozta a Szojuz Vosztok (Keleti Unió) gázvezeték projekt
relevanciáját és fontosságát, amely az orosz földgázt Mongólián keresztül Kínába szállítja,
mondta Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. Majd hozzátette, hogy a Gazprom jelenleg is
tárgyalásokat folytat Kínával a Szibéria Ereje 2 projekt keretében megvalósuló gázszállításról,
amelyet a mongóliai „Szojuz Vosztok” gázvezeték fog kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban az orosz
cég vezetője, Alekszej Miller elmondta, hogy az új gázvezetéknek köszönhetően évente
mintegy 50 milliárd köbméter gáz szállítása is lehetséges lesz. A téves híresztelésekkel
kapcsolatban Peszkov tisztázta, hogy a Gazprom és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat (China
National Petroleum Corporation, CNPC) az orosz elnök pekingi látogatása keretében 25 évre
szóló hosszútávú szerződést írt alá földgáz vásárlásáról. A megállapodás évi 10 milliárd
köbméter földgáz szállítását jelenti. A Szojuz Vosztok gázvezeték Mongólia területén fog
áthaladni és a Szibéria Ereje 2 folytatása lesz. A projekt építési munkái várhatóan 2024-ben
kezdődnek, hossza pedig majdnem 1000 kilométer lesz.
Forrás: Россия и Китай обсуждают поставки газа через Монголию

Oroszország és Kína az EAEU-n belül fokozza a közös munkát
Krasnaja Vesna, 2022. február 4.
Korábban, még 2018 májusában az EAEU kereskedelmi és gazdasági együttműködési
megállapodást írt alá Kínával a gazdasági integrációval kapcsolatos elképzelésekről. Most
pedig Oroszország és Kína megállapodott, hogy fokozzák tevékenységüket az Eurázsiai
Gazdasági Unión (EAEU) belül, áll a Kreml által kiadott közleményben. A dokumentum
kimondja, hogy mindkét ország fokozni kívánja az Eurázsiai Gazdasági Unió fejlesztési terveit
és az „Övezet és út” kezdeményezés összekapcsolására irányuló munkát annak érdekében,
hogy elmélyítsék az EAEU és Kína közötti gyakorlati együttműködést és növeljék az
összekapcsolódás szintjét az ázsiai-csendes-óceáni és az eurázsiai régiók között.
Forrás: Россия и Китай договорились активизировать работу в рамках ЕАЭС
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Üzbegisztán és Magyarország bővítik a felsőoktatásban való együttműködést
Dunyo, 2022. február 4.
Abat Fajzullajev üzbég nagykövet online megbeszélést folytatott Szilvási Zoltánnal, a
magyarországi Debreceni Egyetem rektorával. Az egyetemet Magyarország legnagyobb és
legrégebbi oktatási intézményei között tartják számon. A megbeszélésen a 2021. március 29én aláírt magyar-üzbég felsőoktatási megállapodás végrehajtásának kérdései kerültek szóba.
A Szilvási Zoltán elégedettségét fejezte ki, hogy a COVID-19 világjárvány okozta megszorítások
ellenére erős kapcsolatok jöttek létre a két ország egyetemei között és megteremtődött a jogi
keret is a további sikeres együttműködések végrehajtására. A Debreceni Egyetem 8 üzbég
egyetemmel köztük a Taskenti Gyógyszerészeti Intézettel, a Szamarkandi Állami Egyetemmel,
a Karshi Mérnöki és Gazdasági Intézettel írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot.
Emellett a magyar egyetem vezetése szorosan együttműködik üzbég kollégáival a közös
oktatási és képzési programok megvalósításában a gyógyszerészet, élelmiszertechnológia és
az agrárium területén. A Debreceni Egyetemen és a Taskent Vegyipari Technológiai Intézetben
elsősorban élelmiszer-technológiai alapképzési szakokat és élelmiszerbiztonsági
mesterképzést szeretnének indítani a jövőben. A találkozón egyeztetésre került még az
üzbegisztáni egyetemi bázisú közös karok megnyitásának lehetősége. A találkozó végén pedig
megállapodás született arról, hogy a közeljövőben egy üzbég delegáció ellátogat a Debreceni
Egyetemre.
Forrás: Высшие учебные заведения Узбекистана и Венгрии наращивают сотрудничество

Azerbajdzsán kész együttműködni Magyarországgal a „Déli Gázfolyosó”
második ütemében
SNG Today, 2022. február 4.
Parviz Shahbazov Azerbajdzsán Energiaügyi Minisztériumának vezetője munkamegbeszélés
keretén belül találkozott Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel. A Bakuban rendezett
megbeszélésen szó volt a földgáz, mint fenntartható energiaforma jövőjéről, a
Magyarországgal való együttműködésről a „Déli Gázfolyosó” második ütemében, valamint a
két ország jövőbeni gazdasági együttműködési stratégiáiról is. Korábban Magyarország már
jelezte érdeklődését az Azerbajdzsánból származó földgáz vásárlásása kapcsán, amelynek
azeri részről csak infrastrukturális okai voltak. Azerbajdzsánnak ugyanis olyan infrastruktúra
kialakítására van szüksége, amely lehetővé teszi az ország csatlakozását a „Déli
Gázfolyosóhoz” (SGC), mondta Shahbazov. Az azerbajdzsáni miniszter szerint a SOCAR
(Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság) hamarosan megerősíti, hogy növelni kívánja az európai
országok gázellátását, melynek már Magyarország is részese lesz.
Forrás: Азербайджан готов сотрудничать с Венгрией по второй фазе Южного газового
Коридора
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Putyin és Hszi Csin-ping közös nyilatkozatot ír alá a külkapcsolatokról
Ria Novosti, 2022. február 4.
Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök közös nyilatkozatot írt alá az új korszakba
lépő orosz-kínai kapcsolatokról és a globális fenntartható fejlődésről, közölte a Kreml. A
dokumentum legfontosabb pontjai között szerepelnek olyan, mint: az SCO megerősítése és
szerepének növelése a fenntartható biztonság elvein, az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU)
fejlesztési terveinek összekapcsolása az „Övezet és út” kezdeményezéssel, az ASEAN mint a
regionális architektúra kulcsfontosságú elemeként betöltött szerepének megerősítése. A
nyilatkozat egy részét a nemzetközi helyzetnek szentelik. A szöveg hangsúlyozza, hogy
egyetlen ország sem tudja és nem is kell biztosítania biztonságát az egész világ biztonságától
elszigetelten és mások biztonságának rovására.
Forrás: Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Üzbegisztán és Kína szorgalmazta az átfogó stratégiai partnerség további
erősítését
UzDaily, 2022. február 5.
Pekingben Shavkat Mirzijojev az Üzbég Köztársaság elnöke találkozott Hszi Csin-ping kínai
elnökkel. A két ország vezetőjének hivatalos találkozójára a Népi Gyűlés fővárosi házában
került sor. A megbeszélés elején Hszi Csin-ping elnök üdvözölte az üzbég államfőt,
megköszönve a téli olimpia megnyitóján való személyes részvételét. A protokolláris
események után az üzbég-kínai baráti kapcsolatok és az átfogó stratégiai partnerség erősítése
és az együttműködések bővítésének aktuális kérdéseiről folytak a tárgyalások. Az üzbég elnök
szerint a magas szintű gazdasági és diplomáciai együttműködések hozzájárultak a kétoldalú
kapcsolatok elmélyüléséhez. Elmondása szerint a két ország közötti kereskedelmi forgalom
2021-ben rekordot ért el, az Üzbegisztánba irányuló kínai befektetések volumene közel 9
milliárd dollárt tett ki. A vezető kínai vállalatok és bankok részvételével pedig high-tech
projektek valósulnak meg az ipar, a vegyipar, az energetika területén. Mirzijojev kitért arra is,
hogy országa és Kína közötti együttműködések során különös figyelmet fordítanak a zöld
gazdaság, a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és az e-kereskedelem területén rejlő
lehetőségek kiaknázására. A találkozót követően mindkét elnök felhívta a figyelmet a látogatás
során aláírt ötéves kereskedelmi, gazdasági és beruházási együttműködési program teljes körű
megvalósításának fontosságára és a hatékony közlekedési folyosók kialakítására. Továbbá
megállapodás született a szegénység és a korrupció elleni küzdelemben szerzett kínai
tapasztalatok tanulmányozására és megvalósítására irányuló közös tevékenységek
végrehajtásáról. Hszi Csin-ping elnök támogatását fejezte ki Üzbegisztán idei, a Sanghaji
Együttműködési Szervezetben történő elnökségével kapcsolatban.
Forrás: Лидеры Узбекистана и Китая выступили за дальнейшее укрепление отношений
всестороннего стратегического партнерства
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Üzbegisztán elnöke és Pakisztán miniszterelnöke Pekingben tárgyalt
Dunyo, 2022. február 5.
Shavkat Mirzijojev üzbég elnök pekingi tartózkodásának második napján találkozott Imran
Khan pakisztáni miniszterelnökkel. A találkozón az üzbég-pakisztáni stratégiai partnerség és a
többrétű együttműködés továbbfejlesztésének aktuális kérdései kerültek megvitatásra. A
megbeszélésen a pakisztáni miniszterelnök tavaly júliusi üzbegisztáni látogatása során
megkötött megállapodások eddig elért eredményeire hívta fel a figyelmet, melynek
eredményeként másfélszeresére nőtt a kétoldalú üzbég-pakisztáni kereskedelem és melynek
keretében több mint 40 vegyes vállalatot hoztak létre. Üzbegisztán régióiban pakisztáni
támogatással pedig együttműködési projektek valósulnak meg gyógyszer-, vegyi áru- és
textiltermékek előállítása terén. A találkozó során a két ország vezetője kiemelt figyelmet
fordított a közös üzleti kezdeményezések és beruházási projektek támogatására, a banki és
pénzügyi szektorban történő együttműködésékre. Ezenkívül megállapodás született a TermezMazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar vasút építési projektjének folytatásáról is.
Forrás: Президент Узбекистана и Премьер-министр Пакистана провели в Пекине
переговоры

Ashgabat és Peking megerősíti az együttműködést az energiaszektor és a
közlekedés területén
Business Turkmenistan, 2022. február 5.
Türkmenisztán elnökhelyettese, Rashid Meredov külügyminiszter és Wang Ji kínai
külügyminiszter pekingi megbeszélésen megállapodott a Türkmenisztán és Kína közötti
energiaszektorban és a közlekedésben történő együttműködések megerősítéséről és
előkészítették a két ország államfőinek soron következő találkozóját is. Wang Ji a megbeszélés
után megjegyezte, hogy Kína üdvözli Türkmenisztán elnökének hivatalos kínai látogatását.
Hozzátette, hogy Kína kész erőfeszítéseket tenni a két államfő által elért konszenzusok
megvalósítása érdekében és előmozdítani a Kína és Türkmenisztán közötti együttműködést
olyan kulcsfontosságú területeken, mint az energetika. Ezzel kapcsolatban türkmén kollégája
Meredov pedig hangsúlyozta, hogy Türkmenisztán Kína megbízható stratégiai partnere és a
két ország közötti baráti kapcsolatok erős fejlődési lendületet kaptak az elmúlt években.
Ezután Meredov köszönetet mondott Kínának a járvány elleni küzdelemben nyújtott aktív és
hatékony támogatásáért és kifejezte a türkmén fél készségét az együttműködés elmélyítésére.
A türkmén-kínai kapcsolatokat jól jellemzi, hogy Türkmenisztán a kínai vezetékes gáz egyik fő
szállítója. Tavaly az ország mintegy 34 milliárd köbméter gázt exportált Kínába. Emellett
Ashgabat azon dolgozik, hogy növelje a Kínába irányuló földgázellátását és kész megvitatni a
Türkmenisztánból Kínába vezető negyedik gázvezeték megépítésének lehetőségét is.
Forrás: Ашхабад и Пекин укрепляют сотрудничество в сфере энергетики и транспорта
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Üzbegisztán és Németország külügyminisztériumának képviselői
együttműködés fejlesztésének kérdéseiről tárgyaltak Berlinben
SNG Today, 2022. február 5.

az

Az üzbég külügyminisztérium küldöttsége Berlinben tett látogatást, ahol kétoldalú
egyeztetéseken vett részt a német külügyminisztérium képviselőivel. Az üzbég küldöttséget
Gairat Fozilov külügyminiszter-helyettes vezette, míg a német delegációt Matthias
Lüttenberg, a Német Szövetségi Köztársaság Külügyminisztériumának kelet-európai,
kaukázusi és közép-ázsiai biztosa képviselte. A megbeszélés fő témája Üzbegisztán és
Németország közötti gazdasági és kereskedelmi együttműködések fejlesztésének a további
lehetősége volt. A tárgyaláson a német fél biztosította üzbég partnerét arról, hogy
Németország készen áll az Üzbegisztánban megvalósuló reformok és átalakítások
támogatására a gazdasági és közszférában. A megbeszélésen szó esett a két állam közötti
diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulójához időzített kölcsönös diplomáciai látogatások
időpontjáról.
Forrás: В Берлине представители МИД Узбекистана и ФРГ обсудили вопросы
дальнейшего развития сотрудничества

Irán és Oroszország közös munkacsoportot hoz létre a mezőgazdasági
termékek kereskedelmének fejlesztésére
Tass, 2022. február 6.
Irán és Oroszország közös munkacsoportot hoz létre a mezőgazdasági termékek
kereskedelmének fejlesztésére. Ezt Mohammad Mehdi Borumandi, az Iráni Köztársaság
mezőgazdasági miniszterhelyettese jelentette be. Borumandi szerint a két ország közötti
kapcsolatok és gazdasági együttműködések növelése érdekében Irán és Oroszország
mezőgazdasági minisztériuma megállapodott egy közös munkacsoport létrehozásában. A
miniszter véleménye szerint áprilisban vagy májusban sor kerülhet a két ország
csúcstalálkozójára, melytől Irán komoly áttörést remél a gazdasági kapcsolatok szintjén. Ezzel
kapcsolatban Rusztam Zsigansin Oroszország iráni kereskedelmi kirendeltségének vezetője azt
mondta, hogy a két állam kereskedelmi forgalma 2021-ben mintegy 4 milliárd dollárt tett ki,
ami rekord. Szerinte a mezőgazdasági termékek részesedése az országok kereskedelmében
akár már ebben az évben elérheti a 80%-ot is.
Forrás: Иран и РФ
сельхозпродукцией

создадут

совместную
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Üzbegisztán azt fontolgatja, hogy csatlakozik az EAEU közös energiapiacához
Prime 1, 2022. február 7.
Üzbegisztán megfontolja annak lehetőségét, hogy az országot bekapcsolják az Eurázsiai
Gazdasági Unió (EAEU) közös energiapiacába, közölte az üzbég energiaügyi minisztérium
sajtószolgálata. Az ország még 2020 decemberében megfigyelő ország státuszt kapott az
EAEU-ban. Az energiaügyi minisztérium álláspontja szerint az üzbég kormány és az Eurázsiai
Gazdasági Bizottság (EAC) 2021-2023 közötti tervének megfelelően a bizottság energetikai
osztálya bemutatta az EAEU energiapiacának működéséről szóló kimutatásokat. Ezeken kívül
pedig az üzbég kormány és az EAC között megállapodások születtek az integrációs folyamatok
elmélyítésére, az Eurázsiai Unió energiapiacához való csatlakozás negatív következményeinek
minimalizálására irányuló munka folytatásáról is. Üzbegisztán energiarendszere a szovjet
korszakban létrehozott Közép-Ázsia Egységes Energiarendszerének (UES CA) része, amely ma
az EAEU tagországainak, Kirgizisztánnak és Dél-Kazahsztánnak a rendszerét is magában
foglalja.
Forrás: Узбекистан рассматривает присоединение к общему энергорынку ЕАЭС

Az EAEU és India egyre közelebb kerül egy szabadkereskedelmi övezet
létrehozásához
Sputnik, 2022. február 8.
Andrej Szlepnyev, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) kereskedelmi minisztere bejelentette
az EAEU és India közötti szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról szóló, soron következő
tárgyalásokat. Ezt Szlepnyev és India rendkívüli oroszországi nagykövete, Pawan Kapoor
személyes találkozója után jelentették be. Az EGK kereskedelmi minisztere szerint India
esetében a legnagyobb gazdasággal létesített szabadkereskedelmi kapcsolatok fontossága
mellett az Észak-Déli gazdasági folyosó kapcsán is mérlegelik az együttműködés kérdését. A
lehetséges szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán eurázsiai gazdasági partnerségekről
szó van, tette hozzá Szlepnyev. A miniszter emlékeztetett arra, hogy ezzel párhuzamosan az
Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytat Iránnal, jelenleg
pedig két közép-ázsiai ország tagja az Uniónak és aktív munka folyik Üzbegisztánnal, mint
megfigyelő állammal. Korábban az is kiderült, hogy az EAEU és az India közötti kereskedelem
2021. január-novemberben 14,52 milliárd dollárt tett ki, ami 32,7 százalékkal haladja meg a
2020-as év azonos időszakát.
Forrás: ЕАЭС и Индия приближаются к созданию зоны свободной торговли
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Kína kész együttműködni a türkmenisztáni
finanszírozásában
Business Turkmenistan, 2022. február 8.

hajóépítési

projektek

M. Csakijev, a Türkmén Miniszteri Kabinet alá tartozó Közlekedési és Hírközlési Ügynökség
főigazgatója online találkozót tartott a szállítási, mérnöki és logisztikai területen működő kínai
vállalatok képviselőivel. A találkozón részt vett Kína egyik legnagyobb mérnök vállalata, a
China Machinery Engineering Corporation vezetősége is. A megbeszélésen a kínai fél
kijelentette, hogy szeretne részese lenni és együttműködni a Türkmenisztánban zajló
hajóépítési projektek finanszírozásában és szakemberek képzésében. A megbeszélésen
Türkmenisztán és Kína hivatalos vezetői is hangsúlyozták a közlekedési együttműködések
fontosságát, ami a globális fenntartható fejlődés biztosításának fontossága miatt különösen
fontos. Az online találkozón a Kínai Közlekedési Szövetséghez tartozó Konténervasutak
Nemzetközi Koordinációs Központjának vezetőivel folytatott tárgyalások során a kínai fél
érdeklődését fejezte ki Türkmenisztán szállítási és logisztikai képességei iránt. Ezen kívül szóba
került a teherszállító konténervasutak Türkmenisztánból Európába és Törökországba történő
szállításával kapcsolatos kérdések is.
Forrás: Китай готов сотрудничать в финансировании судостроительных проектов
Туркменистанa
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