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A Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségről szóló 
megállapodás hatályba lépésének várható következményei 

2022 elején hatályba lépett a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségről szóló 
megállapodás (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP), 
létrehozva ezáltal a világ legnagyobb szabadkereskedelmi területét. Miközben 
Ausztrália, Brunei, Kambodzsa, Kína, Japán, Laosz, Új-Zéland, Szingapúr, Thaiföld 
és Vietnám esetében a hatályba lépés pontos dátuma január 1., Dél-Korea 
vonatkozásában pedig február 1., a többi aláíró esetében a RCEP-megállapodás 
60 nappal azután lép hatályba, hogy az ASEAN főtitkáránál, mint az RCEP-
megállapodás letéteményesénél letétbe helyezték a megerősítő, elfogadó vagy 
jóváhagyó okiratukat. De pontosan milyen következményei is lesznek annak, 
hogy életbe lépett a megállapodás? 

2020 novemberében 15 ország írta alá a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség 
szabadkereskedelmi megállapodást az ASEAN 2020 csúcstalálkozóján, amelynek 
virtuálisan Vietnám adott otthont. A megállapodás az ASEAN tíz tagállamát – 
Brunei, Kambodzsa, Indonézia, Laosz, Malajzia, Mianmar, a Fülöp-szigetek, 
Szingapúr, Thaiföld és Vietnám – egyesíti a legfontosabb kereskedelmi 
partnerekkel. Ausztráliával, Kínával, Japánnal, Új-Zélanddal és Dél-Koreával. Igazi 
jelentősége, hogy a Világbank adatai szerint a kereskedelmi blokk tagjai a világ 
népességének és a világ GDP-jének egyaránt a 30 százalékát adják. 

A megállapodást hosszú évek előkészületei előzték meg. Az RCEP-vel kapcsolatos 
tárgyalások először a kambodzsai ASEAN-csúcstalálkozón kezdődtek 2012-ben. 
Érdekes, hogy ázsiai regionális kereskedelmi paktumként az RCEP tagságának egy 
része átfedésben van az Átfogó és Progresszív Megállapodás a Transz-csendes-
óceáni Partnerségről elnevezésű csoportosulással (CPTPP, korábban TPP), két 
figyelemre méltó kivétellel: Kína nem része a TPP-nek, és az Egyesült Államok 
(amely Trump elnöksége alatt kilépett a TPP-ből, a Biden adminisztráció pedig 
még nem léptette vissza) nem része az RCEP-nek.  

Az RCEP-megállapodás jogi szövege 20 fejezetből áll, amelyek olyan területeket 
érintenek, mint az áruk és szolgáltatások kereskedelme, a beruházások, a 
kormányzati beszerzések, a szellemi tulajdon és az elektronikus kereskedelem. A 
megállapodás várhatóan a tagországok közötti áruforgalom vámjainak mintegy 
90%-át szünteti meg a több mint 20 éves liberalizáció után. 

A RCEP talán legfontosabb jellemzője a származási szabályok meghatározásához 
kapcsolódik, vagyis a termékek származásának megállapítására vonatkozó 
kritériumokra, amelyek alapján eldönthető, hogy a termék jogosult-e a 
megállapodás szerinti preferenciális elbánásra. A megállapodás közös 

https://asean.org/rcep-agreement-enters-into-force/
https://asean.org/rcep-agreement-enters-into-force/
https://thediplomat.com/2020/11/china-leans-into-rcep-conclusion-as-win/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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származási szabályokat állapít meg: így az RCEP-övezet egész területén egyetlen 
származási bizonyítványt lehetne használni, ami lehetővé tenné a vállalkozások 
számára bizonyos kereskedelmi költségek csökkentését. A megállapodás 
emellett rugalmas származási szabályokat is megállapít: ezek a legtöbb esetben 
lehetővé teszik, hogy egy áru akkor is a régióból származónak minősüljön, ha 
tartalmának csak 40%-a származik a RCEP-országok által alkotott térségből. Ez a 
rugalmasság lehetővé teheti a vállalatok számára, hogy diverzifikálják és 
optimalizálják ellátási láncaikat. Összességében a RCEP más regionális 
kereskedelmi megállapodásokhoz hasonlítva kevésbé tekinthető ambiciózusnak, 
ugyanakkor különösen figyelemre méltó abban a tekintetben, hogy elősegíti a 
több ázsiai-csendes-óceáni ország kereskedelmi kapcsolatait szabályozó 
megállapodások harmonizálását. 

A megállapodás aláírása előtt egyes közgazdászok úgy számoltak, hogy a RCEP 
jelentősen fellendítené az aláíró országok közötti áru- és szolgáltatások 
kereskedelmét, ezáltal 2030-ra évente 186-209 milliárd dollárral növelné a 
globális jövedelmeket. Ugyanezen szimuláció szerint Ázsia három legnagyobb 
gazdasága profitálna a legtöbbet a RCEP gazdasági hatásaiból. 

Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) egy nemrégiben 
készült elemzésében úgy vélte, hogy a RCEP 42 milliárd dollárral növelné a régiók 
közötti kereskedelmet. Az érintett gazdaságok jelentős lendületet fognak kapni, 
miközben az ázsiai és csendes-óceáni országok megpróbálnak kilábalni a COVID-
19 világjárványból. A RCEP közös szabályokat fog meghatározni a kereskedelem, 
a szellemi tulajdon, az e-kereskedelem és a verseny területén, ez pedig az ENSZ 
szerint az ázsiai-csendes-óceáni térségnek a globális kereskedelem 
"súlypontjaként" betöltött szerepét is erősíteni fogja. A szakértők egyet értenek 
abban, hogy várhatóan a legnagyobbak – Kína, Japán és Dél-Korea – fognak a 
legtöbbet profitálni a szerződésből, miközben Délkelet-Ázsia fejlődő államai 
esetében a piaci térvesztés is előfordulhat. Persze az alacsonyabb jövedelmű 
országok profitálhatnak az úgynevezett kereskedelmi átirányításból, amikor a 
kereskedelmet a nem RCEP-tagoktól irányítják át. Összességében viszont azt se 
felejtsük el, hogy az előnyök tulajdonképpen csupán hosszú távon 
realizálódhatnak, hiszen a kereskedelmi korlátok leépítésére a szerződés 20 évet 
ír elő. 

A Moody’s Analytics közgazdászai szerint a RCEP hatályba lépése valószínűleg az 
export növekedéséhez fog vezetni, a világjárvány megfékezése érdekében 
bevezetett ellátási lánc kihívásai és korlátozások ellenére. Az importvámok 
túlnyomó többségének eltörlése várhatóan fellendíti a kereskedelmet a régión 
belül, persze még túl korai lenne számszerűsíteni a megállapodás előnyeit. 

https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/pdf/2020_11_17_RCEPrulesoforigin.pdf
https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/publications/pdf/2020_11_17_RCEPrulesoforigin.pdf
https://www.piie.com/publications/working-papers/east-asia-decouples-united-states-trade-war-covid-19-and-east-asias-new
https://www.dw.com/en/rcep-asia-readies-worlds-largest-trade-deal/a-60267980
https://www.dw.com/en/rcep-asia-readies-worlds-largest-trade-deal/a-60267980
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653625/EXPO_BRI(2021)653625_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/653625/EXPO_BRI(2021)653625_EN.pdf
https://www.khmertimeskh.com/50999922/rcep-to-boost-trade-in-spite-of-supply-chain-disruptions-moodys-says/
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Mások úgy vélik, hogy elsősorban Kína stabil növekedése szolgál alapjául a kisebb 
országok fejlődésének, hiszen „Kína és az ASEAN-országok közötti kereskedelem 
várhatóan új csúcsot fog elérni a RCEP keretében”, a kínai valuta erősödése a 
dollárral szemben pedig ehhez megfelelő alapot jelenthet. Tu Xinquan, a 
Nemzetközi Üzleti és Közgazdasági Egyetem Kína WTO Tanulmányok Intézetének 
dékánja szerint a RCEP keretében kialakítandó szabályozások jelentősen javítani 
fogják a tagok közötti kereskedelmi kapcsolatokat, új szintre emelve a gazdasági 
integrációt a térségben. 

A Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségről szóló megállapodás hatályba lépése 
a legtöbb tagállam esetében várhatóan pozitív következményeket fog 
eredményezni az összes aláíró fél esetében. A Covid-19 járvánnyal sújtott 
gazdaságoknak erre a korábbiaknál is nagyobb szükségük van. Nagyjából abban 
is biztosak lehetünk, hogy a fejlettebb és erősebb gazdaságok – az élen Kínával – 
többet fognak profitálni a megállapodásból, mint a kisebb szereplők. Az egyes 
elemzők a konkrét eredményeket illetően alapvetően hosszú távon számolnak, 
de a legnagyobb országok esetében a tarifák leépítése már megkezdődött, így 
ennek azonnali hatásai már rövidtávon érezhetően lesznek. A gazdasági 
következmények mellett a geopolitikai folyamatokra is érdemes odafigyelni, 
vagyis Kína csatlakozása, az USA és India távolmaradása  

Peking és Washington rivalizálására is hatással lesz, előnyhöz juttatva az ázsiai 
óriást a környező országokkal való szorosabb gazdasági integráció 
vonatkozásában. 

Az elemzést készítette: Klemensits Péter 

  

https://www.nst.com.my/business/2022/01/765068/rcep-enter-force-march-18
http://en.qstheory.cn/2022-01/07/c_696814.htm
http://en.qstheory.cn/2022-01/07/c_696814.htm
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Kelet Ázsia 

Kína öt éves tervet bocsát ki a piacszabályozás korszerűsítésére 

Xinhua, 2022. január 27. 

A Kínai Államtanács tervet adott ki az ország piaci szabályozás korszerűsítésének 

előmozdítására a 14. ötéves terv időszakára (2021-2025). A terv a kínai üzleti 

környezet folyamatos optimalizálását szorgalmazza, hogy ösztönözze a piaci 

szereplőket. Egy új vállalkozás indítása például egyszerűbb lesz Kínában, a tervek 

szerint az átlagos jelenlegi négy munkanapról két munkanapra csökken az 

ügyintézés 2025-re. Az egyenlő piaci feltételek megteremtése érdekében a terv 

erőfeszítéseket sürget a tisztességes verseny és a monopóliumellenes 

szabályozás megerősítésére. A vállalatokat arra ösztönzik, hogy rendezett 

módon versenyezzenek, és az olyan szabályszegéseket, mint a diszkriminatív 

bánásmód és a hamis értékesítési promóciók szigorúbban fogják vizsgálni. 

Forrás: China issues 5-year plan to modernize market regulation 

Kishida és Biden csúcstalálkozó 

Jesse Johnson, the Japan Times, 2022. január 23. 

Fumio Kishida és Joe Biden január 21-én online csúcstalálkozót tartott, miután a 

vírus Omicron változatának terjedése nem tette lehetővé a személyes 

tárgyalásokat. Az eredetileg egyórásra tervezett megbeszélések 80 percig 

tartottak, a két vezető megvitatott egy sor kérdést, és megállapodott abban, 

hogy „visszaszorítják” Kína határozott fellépését a térségben, együttműködnek 

Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramjának megfékezésében, valamint 

szorosan együttműködnek az ukrajnai orosz invázió megakadályozásában. 

Biztonsági kérdések mellett szóba kerültek gazdasági kérdések is, amely további 

tárgyalásokat és találkozókat igényel majd, mivel Japán és más ázsiai országok 

arra ösztönözték az Egyesült Államokat, hogy vállaljon aktívabb gazdasági 

szerepet az indo-csendes-óceáni térségben, miután Biden elődjének, Donald 

Trumpnak a kormánya kivonta az Egyesült Államokat a TPP kereskedelmi 

megállapodásból. Ebből pedig az következett, hogy Kína gazdasági befolyása 

tovább erősödött a régióban. Szakértők szerint Kishida és Biden között a jelek 

szerint teljes az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy még szorosabb 

együttműködésre van szükség a két ország között több területen is. 

Forrás: Kishida and Biden in lockstep, but COVID-19 means 2022 goals may prove 

elusive 

https://english.news.cn/20220127/13742ae472864a97aad0ca1d59e58870/c.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/01/23/national/politics-diplomacy/kishida-biden-analysis/
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/01/23/national/politics-diplomacy/kishida-biden-analysis/
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Japán gondban az Omicron miatt 

Thisanka Siripala, The Diplomat, 2022. január 27. 

Japán a legrosszabb COVID-19 fertőzési hullámot éli áll, amelyért legfőképpen az 

Omicron variáns felelős. Kevesebb, mint két hónap alatt több mint ezerszeresére 

nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Japánban, és a napi megbetegedések 

országosan először haladják meg a 70 ezret. Japán 34 prefektúrára terjesztette 

ki a sürgősségi intézkedéseit annak érdekében, hogy megpróbálja kordában 

tartani a járvány legújabb hullámát. Nagyjából nyolcszorosára ugrott a súlyos 

betegek száma az új év kezdete óta. A gyermekek és az idősek fertőzései is 

megugrottak, és egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a kórházi ágyak 

teljesen megtelhetnek és a kórházak elérik kapacitásuk maximumát, mielőtt a 

„hatodik hullám” elérné a csúcsot. A tokiói fővárosi kormány a lehető 

legmagasabb szintre emelte a COVID-19 riasztást, figyelmeztetve a lakosságot a 

koronavírus terjedése miatt. A helyi egészségügyi rendszer riasztását is a 

második legmagasabb szintre emelték, ami azt jelzi, hogy az egészségügyi 

szolgáltatások részben korlátozottak. 

Forrás: Japan in Turmoil Over Omicron 

Észak-Korea újabb rakétatesztet hajtott végre 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. január 27. 

Észak-Korea két, a feltételezettek szerint rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát 

(SRBM) lőtt ki keleti partjainál csütörtökön a dél-koreai egyesített vezérkari 

főnökök szerint. Ez a teszt Észak-Korea hatodik tesztje ebben a hónapban, ami 

két nappal azután történt, hogy két cirkáló rakétát teszteltek. A Szöuli 

Nemzetbiztonsági Tanács rendkívüli ülést tartott néhány órával az északi 

rakétakilövések után. Észak-Korea rakétakilövéseinek egyik szándéka 

mindenképpen az lehet, hogy felhívja az Egyesült Államok figyelmét. Amit 

azonban mindenképpen fontos észrevételezni, hogy Észak-Korea a jelek szerint 

hűségesen tartja magát katonai és rakétaképességeinek fejlesztésére és 

modernizálására vonatkozó ötéves tervéhez. 

Forrás: North Korea Conducts Its Sixth Round of Missile Tests This Month 

  

https://thediplomat.com/2022/01/japan-in-turmoil-over-omicron/
https://thediplomat.com/2022/01/north-korea-conducts-its-sixth-round-of-missile-tests-this-month/


 
 

 
 

8 

Kína és az öt közép-ázsiai ország virtuális csúcstalálkozót tartott a diplomáciai 

kapcsolatok 30. évfordulójának alkalmából 

FMPRC, 2021. január 25. 

2022. január 25-én délután Xi Jinping, kínai elnök video-csúcstalálkozónak adott 

otthont Pekingben a Kína és az öt közép-ázsiai ország közötti diplomáciai 

kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából. A csúcstalálkozón a kínai elnök mellett 

részt vett Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán 

elnöke. A hat államfő a virtuális találkozó alkalmával összegezte az eddigi 

tapasztalatokat, és elmondták, hogy pozitívan tekintenek a jövőre nézve is. Xi 

Jinping elmondta, hogy Kína kész összefogni a közép-ázsiai országokkal, hogy 

szorosabb Kína-Közép-Ázsia közösséget építsen fel, amelyre 5 pontos javaslatot 

terjesztett elő. Az öt közép-ázsiai ország államfője köszönetet mondott Kínának 

a csúcstalálkozó kezdeményezéséért, elismerően nyilatkoztak Kína fejlesztési 

eredményeiről, nagyra értékelték Kína fontos hozzájárulását a regionális és 

világbékéhez, valamint fejlődéséhez, és pozitívan nyilatkoztak az elmúlt 30 évről. 

Forrás: 习近平主持中国同中亚五国建交 30周年视频峰会 

Kína és az USA közötti WTO-per 

China Daily, 2022. január 28. 

A WTO választottbírósága január 26-án határozatot hozott a Kína és az Egyesült 

Államok közötti WTO-vita ügyében a kiegyenlítő intézkedésekről, és 

megállapította, hogy mivel az Egyesült Államok nem teljesítette a WTO hatályos 

döntését, Kína évi 645 millió jüan kártérítésre jogosult az árukereskedelem terén. 

A Kínai Kereskedelmi Minisztérium illetékese január 27-én úgy nyilatkozott, hogy 

a WTO határozata ismét bebizonyította, hogy az Egyesült Államok régóta 

megsérti a WTO szabályait, visszaélt a kereskedelmi jogorvoslati lehetőségekkel, 

és megtagadta a WTO-határozatban és a WTO által egyértelműen rögzített 

nemzetközi kötelezettségek, szabályok teljesítését. A jogi szakma képviselői 

szerint az ügy megnyerése nagy jelentőséggel bír az Egyesült Államok kiegyenlítő 

intézkedéseivel való visszaélések megfékezésében, a kínai vállalatok jogos 

kereskedelmi érdekeinek védelmében és a többoldalú kereskedelmi rendszer 

védelmében. 

Forrás: 中国诉美反补贴措施世贸争端案胜诉 法律界人士称进一步捍卫多边

贸易体制 

  

https://www.fmprc.gov.cn/tpxw/202201/t20220125_10633518.shtml
http://cnews.chinadaily.com.cn/a/202201/28/WS61f3854da3107be497a0468a.html
http://cnews.chinadaily.com.cn/a/202201/28/WS61f3854da3107be497a0468a.html
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2022-ben is Kína vezetheti a globális fellendülést 

China Daily, 2022. január 28. 

Kína a világ második legnagyobb gazdaságaként erőteljes növekedést tudott 

produkálni 2021-ben. Ez várhatóan folytatódik és 2022-ben Kína továbbra is 

vezeti majd a globális gazdasági fellendülést, és várhatóan még erősebb 

növekedést érhet el. Az új koronavírus járványa a globális kereskedelmet 

súlyosan érintette, Kína külkereskedelmi volumene azonban 2021-ben először 

haladta meg a 6 ezer milliárd USD-t. Az ország kereskedelmi volumene a három 

legnagyobb kereskedelmi partnerével, az ASEAN-nal, az Európai Unióval és az 

Egyesült Államokkal 19,7%-kal, 19,1%-kal és 20,2%-kal nőtt. Ugyanebben az 

időszakban Kína importja és exportja az „Övezet és út” menti országokkal 23,6%-

kal nőtt. BRI kezdeményezésen keresztül, valamint a Regionális Átfogó Gazdasági 

Partnerség (RCEP) hatálybalépésével, Kína hozzájárulása a globális 

fellendüléshez továbbra is folytatódni fog. 

Forrás: 2022，中国增长强劲引领全球复苏 

A napelemek és az ellátási lánc akadozása 

Jeff Pao, Asia Times, 2022. január 22. 

A koronavírus rendkívül fertőző Omicron-változata ismét komoly problémákat 

okozhat a kínai ellátási láncban. A hírek szerint a Biden-adminisztráció is 

figyelemmel kíséri a kínai intézkedéseket, hogy kockázatot jelentenek-e az 

Egyesült Államok saját ellátási láncaira. Jelenleg a legtöbb ország az ellátási 

láncok diverzifikálására törekszik azonban sok ágazatban könnyebb mondani, 

mint megtenni, ez különösen igaz a napelemekre, ugyanis jelenleg Kína szállítja 

a világ számára a fotovoltaikus modulok több mint 80%-át. Annak ellenére, hogy 

a legtöbb ország megpróbálja felgyorsítani karbonsemlegesség elérésére 

irányuló terveit, sok esetben  lelassultak ezek a projektek, miután a napelemek 

ára 50-60%-kal nőtt az egy évvel ezelőttihez képest. Mindenki reméli, hogy a 

probléma rövid életűnek bizonyul, és javulás mutatkozik majd áprilisban vagy 

májusban. 

Forrás: Solar panels a portrait of China supply chain risks 

  

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202201/28/WS61f34f72a3107be497a045dd.html
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202201/28/WS61f34f72a3107be497a045dd.html
https://asiatimes.com/2022/01/solar-panels-a-portrait-of-china-supply-chain-risks/
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Dél-Ázsia 

Az Amazon mentőövet kínál a Future Retailnek 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. január 24. 

Az Amazon közölte, hogy 70 milliárd rúpia (940 millió dollár) befizetésével 

hajlandó segíteni a Future Retailnek, miután a készpénzhiányos indiai 

kiskereskedő segítséget kért. A Future Retail igazgatói január 22-ig kérték az 

amerikai e-kereskedelmi óriáscéget, hogy erősítse meg, képes-e 35 milliárd 

rúpiával segíteni a bajba jutott kiskereskedőnek, hogy január 29-ig kifizesse 

hitelezőit, és elkerülje a nemteljesítő eszközzé nyilvánítást. Az Amazon hajlandó 

segíteni az indiai céget a Samara Capital befektetési társaságon keresztül, amely 

az e-kereskedelmi óriás támogatását élvezi. A Samara Capital az Amazon válasza 

értelmében "továbbra is érdekelt és elkötelezett" abban, hogy 70 milliárd rúpiát 

fektessen be a Future Retail összes kiskereskedelmi eszközének megvásárlására. 

Forrás: Amazon offers a lifeline to Future Retail 

Az Air India valószínűleg csütörtökön kerül átadásra a Tata-csoportnak 

hindustantimes.com, Hindustan Times, 2021. január 26. 

A központi kormány várhatóan csütörtökön adja át az Air Indiát a Tata-

csoportnak, amint arról a Hindustan Times a hét elején beszámolt. Bár a 

hivatalos dátumot még nem erősítették meg, de a központ január 27-én szeretné 

lezárni a dezinvesztálást. A nemzeti légitársaságot, amely 90 évvel ezelőtt a Taták 

irányítása alatt kezdte meg működését, mielőtt a kormány 1953-ban 

államosította az ágazatot, eladták a Tata konglomerátumnak, amely 18 milliárd 

eurót fizet a 100 százalékos részesedésért. Az eladást októberben jelentette be 

a kormány. Bár 2003-4 óta ez lesz az első privatizáció, az Air India lesz a harmadik 

légitársasági márka a Tata istállójában, mivel a vállalat többségi részesedéssel 

rendelkezik az AirAsia India és a Singapore Airlines Ltd-vel közös Vistara 

légitársaságban is. 

Forrás: Air India likely to be handed over to Tata Group on Thursday 

  

https://asiatimes.com/2022/01/amazon-offers-a-lifeline-to-future-retail/
https://www.hindustantimes.com/india-news/air-india-likely-to-be-handed-over-to-tata-group-on-thursday-101643183071868.html
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A boAt Airdopes 111 28 órás akkumulátor-üzemidővel indult Indiában, ára 

1499 rúpia 

Ankita Chakravarti, India Today, 2022. január 28. 

A népszerű viselhető eszközök márkája, a boAt egy újabb olcsó fülhallgatóval 

bővítette portfólióját. A vállalat Indiában piacra dobta a boAt Airdopes 111-et. A 

fülhallgató számos funkcióval rendelkezik, többek között 13 mm-es meghajtóval, 

28 órás akkumulátor-üzemidővel, Bluetooth 5.1 és IWP technológiával. A boAt 

korábban már piacra dobta az Airdopes 181, az Airdopes 601 és az Airdopes 201 

fülhallgatót. A vállalat arról ismert, hogy funkciógazdag termékeket kínál 

megfizethető áron. A boAt Airdopes 1499 rúpiás áron került forgalomba 

Indiában. A fülhallgatót a boAt hivatalos weboldalán és a Flipkarton lehet 

megvásárolni. 

Forrás: boAt Airdopes 111 with 28-hour battery life launched in India, price set 

at Rs 1499 

  

https://www.indiatoday.in/technology/news/story/boat-airdopes-111-with-28-hour-battery-life-launched-in-india-price-set-at-rs-1499-1905598-2022-01-28
https://www.indiatoday.in/technology/news/story/boat-airdopes-111-with-28-hour-battery-life-launched-in-india-price-set-at-rs-1499-1905598-2022-01-28
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Délkelet-Ázsia 

Kína a mianmari ellenzékhez fordul befektetései védelmében 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2022. január 25. 

Kína a hírek szerint felszólította a mianmari ellenzéki Nemzeti Egységkormányt 

(NUG), hogy biztosítsa, hogy a katonai uralom elleni felkelés ne károsítsa a kínai 

befektetéseket az országban, ami egy kis lépés az ország árnyékkormányával 

való együttműködés irányába. A 2021-es puccsot követően a zavargások során 

több alkalommal kínai érdekeltségeket is támadás ért, miközben a kínai kormány 

szilárdan kitartott a junta mellett. 2022 január elején azonban Kína kapcsolatba 

lépett az érdekeltségei védelme okán az ellenzék védelmi miniszterével Yee 

Mon-nal, aki biztosította Pekinget arról, hogy a külföldi javak elleni támadástól 

tartózkodni fognak, cserébe viszont azt kérte, hogy Kína távolodjon el a katonai 

kormányzattól. Nyilvánvaló, hogy a kínai vezetők ebben az esetben hosszú távon 

már a rezsim bukásának a forgatókönyvét is számításba vették. 

Forrás: China Appeals to Myanmar Opposition to Safeguard its Investments 

Lee miniszterelnök szerint a régóta fennálló kétoldalú kérdésekről szóló 

megállapodások tartósak, miközben jelentős előrelépés történt a szingapúri-

indonéz kapcsolatokban 

Lim Yan Liang, The Straits Times, 2022. január 25. 

Szingapúr és Indonézia megállapodást kötött három régóta fennálló kétoldalú 

kérdésben, többek között a légi közlekedés szükségleteiről és biztonságáról, 

mivel a két ország repülési információs régiói (FIR) közötti határokat 

újrarendezték. A FIR-megállapodás értelmében a szingapúri FIR és a jakartai FIR 

közötti határt úgy módosítják, hogy az összhangban legyen Indonézia területi 

határaival. A megállapodás részeként Indonézia 25 évre átruházza Szingapúrra a 

léginavigációs szolgálatok ellátását az újrarajzolt jakartai FIR egyes részein, ami 

közös megegyezéssel meghosszabbítható lesz. A szerződések aláírására akkor 

került sor, amikor Joko Widodo indonéz elnök és Lee Hsien Loong szingapúri 

miniszterelnök január 25-án megbeszélést folytatott egymással. A találkozó 

alkalmával másik két megállapodás, egy kiadatási szerződés, valamint egy 

védelmi együttműködésről és katonai kiképzésről szóló megállapodás is aláírásra 

került. 

Forrás: Pacts on longstanding bilateral issues durable, a major step forward for 

S’pore-Indonesia ties: PM Lee 

https://thediplomat.com/2022/01/china-appeals-to-myanmar-opposition-to-safeguard-its-investments/
https://thediplomat.com/2022/01/china-appeals-to-myanmar-opposition-to-safeguard-its-investments/
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pacts-on-longstanding-bilateral-issues-durable-a-major-step-forward-for-singapore-indonesia-relations-pm-lee
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/pacts-on-longstanding-bilateral-issues-durable-a-major-step-forward-for-singapore-indonesia-relations-pm-lee
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Generációváltás a szingapúri politikában 

Chia Siow Yue, East Asia Forum, 2022. január 22. 

Szingapúr úgy kezdi a 2022-es évet, hogy gazdasága, kormánya és társadalma 

egyaránt rugalmasnak bizonyult. A városállam kezelte a globalizált gazdaságára 

nehezedő külső nyomást, elviselte a COVID-19 hatását, és megbirkózott a 

belpolitikai változásokkal. De ahogy az elöregedő vezetők és a választók átadják 

a stafétabotot a következő generációnak, kisebb zűrzavaros időkre számítani kell. 

Annak ellenére, hogy a Lee Hsien Loong miniszterelnök vezette negyedik 

generációs vezetés jelentős társadalmi támogatottságot tudhat maga mögött, 

bizonyos elégedetlenség is megfigyelhető, miközben az ellenzék megerősödése 

is várható. A fiatalabb választópolgárok nagyobb elszámoltathatóságot és 

konzultatívabb kormányzati stílust szeretnének. Az ötödik generáció hatalomra 

kerülése azért sem tűnik zökkenőmentesnek, mert Heng Swee Keat 

miniszterelnök-helyettes kiválásával egyelőre még a kormányfő utódjának 

személye is kérdéses és várhatóan egy elhúzódó folyamatra kell felkészülni. 

Forrás: Generational change in Singapore’s politics 

Thaiföld és Szaúd-Arábia megegyeztek, hogy helyreállítják a teljes diplomáciai 

kapcsolatokat 

Reuters, Bangkok Post, 2022. január 26. 

Thaiföld és Szaúd-Arábia kedden megállapodott a nagykövetek cseréjéről a két 

ország közötti első magas szintű találkozón azóta, hogy egy közel három 

évtizeddel ezelőtti ékszerlopás miatti vita következtében az Öböl-menti állam 

leépítette a kapcsolatokat. Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg és a 

látogatóba érkezett Prayut Chan-o-cha miniszterelnök megállapodott a 

nagykövetek "közeljövőben történő" kinevezéséről, valamint a gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatok megerősítéséről – olvasható a szaúdi állami médiában 

megjelent közös nyilatkozatban. Thaiföld igyekezett normalizálni kapcsolatait az 

olajban gazdag Szaúd-Arábiával, miután a viszály miatt több milliárd dollár 

kereskedelmi és turisztikai bevételeket veszített a délkelet-Ázsiai ország az 

elmúlt évtizedekben. 

Forrás: Thailand, Saudi Arabia agree to restore full diplomatic ties 

  

https://www.eastasiaforum.org/2022/01/22/generational-change-in-singapores-politics/
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2253663/thailand-saudi-arabia-agree-to-restore-full-diplomatic-ties
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Az S&P 7,4%-os fülöp-szigeteki növekedést jósol erre az évre 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2022. január 26. 

Az S&P Global Ratings adósságfigyelő intézet arra számít, hogy a Fülöp-szigeteki 

gazdaság élénkülése idén felgyorsul, és a kormány növekedési célkitűzése 

teljesül, de a Covid-19 ingadozásai komoly veszélyt jelentenek a bővülésre. A 

növekedési kilátásokat korábban az ügynökségközi Fejlesztési Költségvetési 

Koordinációs Bizottság 7-9%-ra tette, az S&P pedig most 7,4%-os növekedést 

prognosztizált, miközben arra is figyelmeztetett, hogy a Covid-19 újabb agresszív 

variánsainak megjelenése a gazdasági növekedésre is negatív hatást gyakorolhat. 

Az S&P szerint a megnövekedett mobilitás, valamint az üzleti és fogyasztói 

hangulat javulása támogatni fogja a bankszektor idei fellendülését is. 

Forrás: S&P projects 7.4% PH growth this year 

Kína vakcinadiplomáciája Bruneiben: áldás vagy csapás? 

Riyani Sidek – Nafisa Halim, The Diplomat 2022. január 28. 

A mai, világjárvány által sújtott stratégiai környezetben az országok világszerte 

puha hatalmi sármoffenzívákat indítottak, beleértve a vakcinadiplomáciát is, 

nemzeti érdekeik érvényesítésére. Kína sem kivétel ez alól, melynek 

következtében kiterjesztette geopolitikai befolyását a széles körű oltóanyag-

diplomáciai kötelezettségvállalások révén, amelyeket a kínai vezetők úgy 

jellemeztek, mint amik a közjó iránti elkötelezettségüket tükrözik. Az egyik példa 

arra, hogy Kína sikeresen gyakorolta a vakcinadiplomáciát, Brunei Darussalam. 

Tavaly februárban Kína 52000 adag Sinopharm vakcinát adományozott, hogy 

segítse a vakcinák elterjedését Bruneiben és erősítse a két nemzet közötti 

diplomáciai kapcsolatokat.  Brunei 2020-ban szintén segítette pénzügyileg Kínát, 

amikor ott elsőként jelent meg a járvány. Ez a quid pro quo vakcinadiplomácia a 

COVID-19 előtti erős diplomáciai kapcsolatokra épült Brunei és Kína között, 

különösen a kereskedelem és a beruházások, az energia, a mezőgazdaság és a 

halászat, a turizmus, az infrastruktúra és az emberek közötti cserekapcsolatok 

területén 

Forrás: China’s Vaccine Diplomacy in Brunei: Boon or Bane? 

  

https://www.manilatimes.net/2022/01/26/business/top-business/sp-projects-74-ph-growth-this-year/1830620
https://thediplomat.com/2022/01/chinas-vaccine-diplomacy-in-brunei-boon-or-bane/


 
 

 
 

15 

Közel-Kelet 

Szaúdi pénzügyminiszter: A Királyság támogatja a fenntarthatóságot, 

miközben biztosítja a globális energiabiztonságot 

 .Al Arabiya, 2022. január 22 ,العربية

Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan szaúdi pénzügyminiszter részt vett a 

„Felkészülés a jövőre” című virtuális ülésen, ahol a megnyitó beszédében 

hangsúlyozta, hogy az elmúlt két év sok tanulsággal szolgált a gazdasági ellenálló 

képesség kialakításával és a jövőre való felkészültség javításával kapcsolatban. A 

szaúdi sajtóügynökség szerint e tanulságok között szerepel az is, hogy tudatos és 

határozott, adatvezérelt lépéseket kell tenni a kockázatok csökkentése 

érdekében, arra összpontosítva, hogy egyensúlyba kerüljenek a 

közegészségügyi, valamint a társadalmi és gazdasági szükségletek is. A miniszter 

hangsúlyozta azt is, hogy egyetlen ország sem tud egyedül megküzdeni a 

világjárvánnyal, ugyanis ez nagyobb nemzetközi összefogást igényel. Kifejtette, 

hogy az energetikai szektorban bekövetkezett átalakulás és a fenntartható 

fejlődés két fő tényező a rugalmas világgazdaság felépítéséhez. Al-Jadaan 

hangsúlyozta, hogy a G20-ak a Világbankkal, a Nemzetközi Valutaalappal és más 

multilaterális intézményekkel együtt azon dolgoznak, hogy a strukturális 

reformok folytatásával és a kockázatok kezelésével módot találjanak a jövőbeni 

potenciális válságokra való jobb felkészülésre. 

Forrás:   وزير المالية السعودي :المملكة تدعم االستدامة مع ضمان أمن الطاقة العالم 

Szórakoztató és turisztikai projektek létrehozására ösztönzik a befektetőket 

Szaúd-Arábiában 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. január 23. 

Szaúd-Arábia továbbra is biztosít és támogat olyan programokat és 

kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak a befektetők abbéli motiválásához, 

hogy szórakoztató és turisztikai projekteket hozzanak létre az országban. Szaúd-

Arábia célja, hogy erős infrastruktúrát alakítsanak ki ezekben a szektorokban. Egy 

olyan szórakoztatóipar létrehozásában érdekeltek, amely regionálisan és 

nemzetközileg is rendkívül versenyképes. Hivatalos források elmondták, hogy 

Rijád az elsőszámú regionális szórakoztató központtá szeretne válni, és a 

kulturális projektek terén is az úttörő szerepre törekszik. 

Forrás:  السعودية   
 تحفي    المستثمرين لتأسيس مشاري    ع ترفيهية  وسياحية ف 

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/01/22/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/3430576/%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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A Pfizer vezérigazgatója az izraeli tévének: „néhány hónapon belül” a világ 

visszaáll a normális kerékvágásba 

The Times of Israel, 2022. január 22. 

Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója az izraeli televíziónak adott interjújában 

azt közölte, hogy a világ néhány hónapon belül visszatér a normális állapotokhoz. 

Az amerikai székhelyű gyógyszeripari cég évente egyszeri oltóanyag előállítását 

tűzte ki célul, amely hatékony lesz a koronavírus összes változata ellen. Más 

eddigi variánsoktól eltérően Bourla szerint „csak az omikron” volt képes 

megkerülni a vakcinák által biztosított fertőzés elleni védelmet, de hangsúlyozta, 

hogy az oltás továbbra is hatékony a kórházi kezelés megelőzésében. Az izraeli 

vezetőkkel ápolt kapcsolatait kommentálva a 12-es csatornának elmondta, hogy 

„korábban nagyon szívélyes kapcsolatokat alakított ki Bibivel (Netanjahuval), 

most pedig Naftali miniszterelnökkel (Bennett)”. Hozzátette, hogy továbbra is 

kapcsolatban áll Benjamin Netanjahuval. „Tudom, hogy Izrael politikája sokakat 

megoszt. Nekünk, a kinti zsidóknak ott van Izrael. Nincs egyik vagy másik fél” – 

mondta. „Úgy érezzük, Izrael egy biztonságos kikötő, ahová mindig eljuthatunk. 

Tehát számunkra Izrael rendkívül fontos.” 

Forrás: Pfizer CEO to Israeli TV: World should be back to near-normal in ‘a few 

months’ 

Törökország: 500 000 látogató fogadására készül az Erciyes Téli Központ 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. január 23. 

Az Erciyes Téli Sport és Turisztikai Központ, Törökország és a világ egyik 

leghíresebb síközpontja idén januárban közel 500 000 látogatót igyekszik 

fogadni. A törökországi Kayseri államban található központban jelentősen 

megnőtt az országon belülről és kívülről érkező foglalások száma, különösen az 

évközi vakáció előtt. A 350 millió eurós értékű központot 2018-ban, a nemzetközi 

szabványoknak megfelelő minőségben hozták létre. A központ várhatóan 400-

500 ezer látogatót fogad, míg az évközi vakáció időszakában a szállodák 

kihasználtsága eléri a 100 százalékot. A központ sípályái idén december 

közepétől fogadják a látogatókat. 

Forrás: ) تركيا  ..مركز "أرجيس "الشتوي يستعد الستضافة 500 ألف زائر )تقرير 

  

https://www.timesofisrael.com/pfizer-ceo-to-israeli-tv-we-should-be-back-to-near-normal-in-a-few-months/
https://www.timesofisrael.com/pfizer-ceo-to-israeli-tv-we-should-be-back-to-near-normal-in-a-few-months/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-500-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-/2482802
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Több mint 109 000 új cég alakult Törökországban 

Hürriyet Daily News, 2022. január 23. 

A Törökországi Kamara- és Árutőzsdék Szövetsége (TOBB) január 21-én közzétett 

havi jelentése szerint tavaly összesen 109 695 új céget alapítottak 

Törökországban. Az újonnan alapított cégek száma 8,5 százalékkal nőtt 2020-hoz 

képest – derül ki a jelentésből. Eközben 2021-ben 16 222 vállalat szűnt meg, ami 

éves szinten 5,6 százalékos növekedést jelent. 2021-ben összesen 13 445 külföldi 

vagy külföldi finanszírozású új cég alakult. 2021 decemberében 9774 vállalat 

kezdett üzleti tevékenységet folytatni Törökországban, ami 15,3 százalékkal 

több, mint egy évvel korábban. A TOBB jelentése szerint a múlt hónapban 1186 

tengerentúli tőkével rendelkező társaságot alapítottak. A török gazdaság 

megközelítőleg 10 százalékkal bővült tavaly. 

Forrás: More than 109,000 new companies established 

Kuvait külügyminisztere Libanonba látogatott 

Al Arabiya English, 2022. január 24. 

Kuvait külügyminisztere Libanonba látogatott azzal a céllal, hogy újjáépítse a 

bizalmat a válságban lévő országgal, valamint, hogy szolidaritását fejezze ki a 

libanoni néppel. A miniszter elmondta, hogy a látogatást más Öböl-menti 

országokkal is egyeztették. Ahmad Nasszer Al-Mohammad al-Sabah sejk 

külügyminiszter bejrúti látogatása volt az első magas rangú vizit az Öböl 

térségéből a Libanon és Szaúd-Arábia között néhány hónapja kirobbanó 

diplomáciai viszály óta. Az Öböl-menti Együttműködési Tanács decemberben 

felszólította Libanont, hogy akadályozza meg az Irán által támogatott Hezbollah 

csoportot abban, hogy terrorista műveleteket hajtson végre, valamint erősítse 

meg hadseregét, és biztosítsa, hogy a fegyverek használatát csak az állami 

intézményekre korlátozzák. 

Forrás: Visit aims to rebuild trust with Lebanon: Kuwait foreign minister 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/more-than-109-000-new-companies-established-170948
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/01/22/Lebanese-prime-minister-Mikati-to-meet-Kuwait-s-foreign-minister-al-Sabah-in-Beirut
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Szaúd-Arábia konferenciának ad otthont, amelyen megvitatják az emberiség 

előtt álló kihívásokat 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. január 25. 

A jövő hónapban Szaúd-Arábia ad otthont a Kommunikációs és Információs 

Technológiai Minisztérium és a Szaúd-Arábia Kiberbiztonsági, Programozási és 

Drónok Szövetsége szervezésében február 1. és 3. között az emberiség előtt álló 

kihívásokról szóló globális konferenciának, amelyen a korunk előtt álló legfőbb 

próbatételek kerülnek megvitatásra. Több mint 350 előadó 80 országból és 700 

innovátor, valamint startup cég fog részt venni a rendezvényen. Olyan témákról 

tárgyalnak majd, mint az egészségügyi technológiák, amelyek javítják az 

életminőséget és növelik a várható élettartamot, valamint olyan technológiák 

kerülnek szóba, amelyek fokozzák az élelmezés- és vízbiztonságot a régióban. Az 

oktatási szektor legkiemelkedőbb vívmányai sem maradnak ki, valamint azok a 

fejlesztések sem, amelyek növelik az általános jólétet. 

Forrás: ية    تواجه البشر
  لمناقشة التحديات الت 

 
  عالميا

 
 السعودية تستضيف مؤتمرا

Több mint 54 millió tonna Irak olajexportja Kínába egy év alatt 

العراق صوت , Sotaliraq, 2022. január 25. 

Hétfőn a kínai vámhivatal bejelentette, hogy 2021-ben az iraki olajexport Kínába 

több mint 54,07 millió tonna volt, ami pontosan 383,897 millió hordót jelent 

(31,991 millió hordó havonta). E mutató 10,1 százalékos csökkenésről 

tanúskodik 2020-hoz képest, amikor is az export 60,11 tonnát tett ki, azaz 

426,781 millió hordót, ami havi 35,565 millió hordó exportjának felelt meg. A 

jelentés hozzátette: "2021-ben Szaúd-Arábia volt az első helyen Kína legnagyobb 

olajexportőreinek listáján, 621 millió hordóval, majd őt követi Oroszország a 

második, Irak a harmadik, Omán a negyedik és Angola az ötödik helyen. 

Forrás: ي صادرات العراق النفطية للصي    خالل عام  أكي   من 54 مليون طن مي 

  

https://aawsat.com/home/article/3433636/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.sotaliraq.com/2022/01/24/%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d9%86-54-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%b7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%8a-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84/
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Az Egyesült Államok aggódik a libanoni energiaválság miatt 

Al Arabiya English, 2022. január 26. 

Az Egyesült Államok „nagyon aggódik” a libanoni energiaválság miatt, és 

támogatja azt a tervet, hogy növeljék az áramellátást a válság sújtotta országban 

– mondta a külügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője. A Világbank 

javaslata szerint, amelyet az Egyesült Államok is támogat, Egyiptom és Jordánia 

földgázt és villamosenergiát adna el Libanonnak Szírián keresztül. Egy 

névtelenséget kérő amerikai tisztviselő elmondta, hogy Libanon a történelem 

egyik legnagyobb gazdasági hanyatlásától szenved, és a terveknek megfelelően 

támogatni kívánják Libanont és a libanoni népet. „Ha nem foglalkozunk a 

libanoni áramhiánnyal a közeljövőben, akkor nagy lesz a kockázata a gazdaság 

folyamatos romlásának” – mondta a tisztviselő. 

Forrás: US ‘very concerned’ about Lebanon energy crisis 

Egyetértési megállapodás Rijád és Bagdad között a villamosenergia-rendszer 

összekapcsolásának megkezdéséről 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. január 26. 

Rijád és Bagdad egyetértési nyilatkozatot írt alá a két ország villamosenergia-

rendszerének összekapcsolásáról. Abdulaziz bin Szalmán herceg, szaúdi 

energiaminiszter megerősítette, hogy a memorandum aláírása a két ország 

igényeinek megfelelően történt, és nagy gazdasági megtérülést fog 

eredményezni, amellett, hogy létrehozza a két ország közötti villamosenergia-

piacot. A megállapodás megkötését egy közös tanulmány kidolgozása előzte 

meg, amely megállapította, hogy a szaúdi-iraki villamosenergia összekapcsolás 

projektjében ígéretes lehetőségek rejlenek a két országban található elektromos 

hálózatok megbízhatóságának növelésére, a gazdasági megtakarítások 

elérésére, valamint a villamosenergia-termelő kapacitás fokozására. 

Forrás:   
 مذكرة تفاهم بي    الرياض وبغداد للبدء بتنفيذ  الربط الكهربائ 

  

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/01/26/US-very-concerned-about-Lebanon-energy-crisis
https://aawsat.com/home/article/3436861/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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Oroszország és a posztszovjet térség 

EAEU közös energiapiac –  milyen kérdésekben egyeztettek az országok az EGK 

ülésén 

Sputnik, 2022. január21. 

Az EAEU országok több, a közös villamosenergiapiac működésével kapcsolatos 

kérdésben megegyeztek, közölte az Eurázsiai Gazdasági Bizottság. A 

Villamosenergia Tanácsadó Bizottság ülésén, amelyet az EGK energiaügyi és 

infrastrukturális minisztere, Temirbek Asanbekov vezetett az EAEU államok 

képviselői közös álláspontot alakítottak ki a villamos energia kereskedelmi 

méréséről, a közös villamosenergia-piacról. Ezenkívül az ülésen megegyezésre 

jutottak a belső nagykereskedelmi villamosenergia piacok tényleges óránkénti 

termelési és fogyasztási volumenének tervezett értékeiről. Megállapodás 

született egy olyan feltételről is, amely szerint a nem kereskedelmi, államközi 

villamosenergia szállításra jogosult szervezetnek jogában áll megtagadni a 

megállapodás megkötését. A most meghozott és aláírt szabályokat az Eurázsiai 

Kormányközi Tanácsnak 2022-2023-ban jóvá kell hagynia, és legkésőbb 2025. 

január 1-jén lépnek majd hatályba. 

Forrás: Общий энергорынок ЕАЭС — какие вопросы согласовали страны на 

заседании ЕЭК 

  

https://ru.sputnik.kg/20220121/kyrgyzstan-eaes-rynok-energetika-eek-1061432965.html
https://ru.sputnik.kg/20220121/kyrgyzstan-eaes-rynok-energetika-eek-1061432965.html
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Türkmenisztán Üzbegisztánon keresztül tud villamos energiát szállítani – 

Berdimuhamedov 

Sputnik, 2022. január 23. 

Gurbanguly Berdimuhamedov türkmén elnök kijelentette, hogy országának jó 

lehetőségei vannak arra, hogy Iránon és Üzbegisztánon keresztül áramot 

exportáljon más országokba. A Türkmenisztán északi részén fekvő Dashoguz 

tartományban (vilajetben) tett látogatása során Berdimuhamedov találkozott 

Charimirat Purcsekov energiaügyi miniszterelnök-helyettessel, aki beszámolt a 

Türkmenisztán-Afganisztán-Pakisztán elektromos távvezeték megépítésének 

helyzetéről. Ezen kívül a türkmén elnök megismerkedett a Mari vízierőműtől 

Herat-Farah-Kandahar irányába húzódó nagyfeszültségű távvezeték napi 

üzemeltetésével és Mari-Mashhad és Mari-Szarakhok távvezetékek 

működésével. Türkmenisztán számára az energetikába irányuló befektetések 

létfontosságúak. Jelenleg a közép-ázsiai ország több szomszédját – Iránt, 

Afganisztánt, Üzbegisztánt és Kirgizisztánt – is villamosenergiával látja el. 

Forrás: Туркменистан может поставлять электричество через Узбекистан – 

Бердымухамедо 

2022. július 1-től kísérleti projekt indul az EAEU-ban a nyomon követhetőségi 

mechanizmusok bevezetésére 

EEC, 2022. január 24. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Tanácsa (EGK) elfogadta a 2021 februárjában 

hatályba lépett, az EAEU vámterületére behozott áruk nyomon követhetőségi 

mechanizmusáról szóló megállapodás működésének megkezdéséhez szükséges 

határozatokat. A határozat előírja a nyomon követhetőségi mechanizmus 

bevezetésére irányuló kísérleti projekt végrehajtásának eljárását és ütemezését. 

A nyomon követhetőségi mechanizmusokat 2022. július 1. és 2023. március 31. 

között tesztelik az Eurázsiai Gazdasági Unió területére behozott háztartási 

hűtőszekrények és fagyasztók vonatkozásában. A határozat további része pedig 

jóváhagyja a nyomon követhetőség tárgyát képező árukra vonatkozó 

információk nemzeti nyomkövetési rendszerekbe való felvételére és tárolására 

vonatkozó eljárást. 

Forrás: В ЕАЭС с 1 июля 2022 года будет запущен пилотный проект по 

внедрению механизма прослеживаемости 

  

https://uz.sputniknews.ru/20220123/turkmenistan-mojet-postavlyat-elektrichestvo-cherez-uzbekistan---berdymuxamedov-22338594.html
https://uz.sputniknews.ru/20220123/turkmenistan-mojet-postavlyat-elektrichestvo-cherez-uzbekistan---berdymuxamedov-22338594.html
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-s-1-iyulya-2022-goda-budet-zapushchen-pilotnyy-proekt-po-vnedreniyu-mekhanizma-proslezhivaemo/
https://eec.eaeunion.org/news/v-eaes-s-1-iyulya-2022-goda-budet-zapushchen-pilotnyy-proekt-po-vnedreniyu-mekhanizma-proslezhivaemo/
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Energiaszövetség jött létre Oroszország és Kína között – mondta a nagykövet 

Ria Novosti, 2022. január 25. 

Moszkva és Peking együttműködése az energiaszektorban mély és sokoldalú, 

mondta Andrej Deniszov kínai orosz nagykövet. Aki külön kiemelte a megújuló 

energiaforrásokkal és az energetikai nyersanyagok feldolgozásával kapcsolatos 

lehetőségeket. Deniszov az energetikát "az anyagi szférában folytatott kétoldalú 

együttműködés alapjának" nevezte, ezzel jelezve az orosz földgáz iránti magas 

keresletet Kínában. Az orosz nagykövet azt is elmondta, hogy Kína és 

Oroszország jelenleg is aktívan tárgyalnak új projektekről és a „kék fűtőanyag” 

kereskedelméről. A nagykövet emlékeztetet arra is, hogy 2022 január elején a 

Novatek 15 éves szerződést írt alá a kínai Zhejiang Energy-vel az Arctic LNG 2 

által termelt, egymillió tonna cseppfolyósított földgáz (LNG) éves szállítására. 

Emellett a Gazprom a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül is szállít gázt 

Kínának. A vezeték első szakaszát, a jakutiai Csajandinszkoje mezőtől 

Blagovescsenszkig (Kínai határ) még 2019 végén indították el. A gázvezeték 

második –  Kovikta mezőtől a Csajandinszkojeig – szakasz csaknem 800 kilométer 

hosszú és a tervek szerint 2023 elején helyezik üzembe. A Kínai Nemzeti 

Kőolajipari Vállalattal (China National Petroleum Corporation, CNPC) kötött 

szerződés értelmében a szállítások mennyiségét évente kell növelni, amíg 2025-

re el nem érik a 38 milliárd köbméteres tervezett kapacitást. Ugyanakkor az 

export évi 44 milliárd köbméter gázra emelésére is lehetőség van. Peking szerint 

az Oroszország és Kína közötti kereskedelem 35,8%-kal nőtt 2021-ben, ami 

146,887 milliárd dolláros rekordot jelentett a két ország között. Az elszámolási 

időszakban a kínai export éves viszonylatban 33,8%-kal, 67,565 milliárd dollárra, 

az Oroszországból Kínába irányuló szállítás pedig 37,5%-kal, 79,322 milliárd 

dollárra nőtt. 

Forrás: Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, 

заявил посол 

  

https://ria.ru/20220125/alyans-1769355017.html?fbclid=IwAR2RA2428TPcF5EjaeC6N0UfbcjgYT-wdyJjZ38OcnGuha7jfRBBqi9XLf4
https://ria.ru/20220125/alyans-1769355017.html?fbclid=IwAR2RA2428TPcF5EjaeC6N0UfbcjgYT-wdyJjZ38OcnGuha7jfRBBqi9XLf4
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Az üzbég-kínai kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 30. évfordulója 

alkalmából tartottak üzleti fórumot Pekingben 

Dunyo, 2022. január 25. 

Üzbegisztán kínai nagykövetsége és az Üzbég Beruházási és Külkereskedelmi 

Minisztérium pekingi irodája üzleti fórumot szervezett üzbég és kínai vállalkozók 

számára. Az üzbég-kínai diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából 

rendezett üzleti fórum a Kínai Technológiai és Mérnöki Import és Export 

Kamarával együttműködésben, hibrid formában zajlott. Az eseményen mintegy 

200 vezető kínai kereskedelmi és pénzügyi intézmény, kormányzati ügynökség, 

alapítvány, a két ország gazdasági és üzleti életének képviselői vettek részt. A 

fórumra az Üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium alá tartozó 

Külföldi Befektetési és Exportösztönző Ügynökség, az Energiaügyi Minisztérium, 

az üzbég Kereskedelmi és Iparkamara, az Uztekstilprom, az Uzcharmsanoat, az 

Uzkimyosanoat, valamint az Almalyk Visit vezetése is delegálta magát. Az ülésen 

az üzbég Nemzetközi Bányászati és Kohászati Kombinát munkatársai 

tájékoztatást nyújtottak a kereskedelem fejlesztésére irányuló folyamatban lévő 

munkáról, valamint a kínai partnerekkel megvalósítandó új projektekről. Előadás 

hangzott el az üzbég-kínai kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 30 éves 

történetének közös projektjeiről, az elért eredményekről és a jövőre vonatkozó 

tervekről. Hszi Yonhong, a kínai Technológiai és Gépgyártási Berendezések 

Import- és Export Kamara alelnöke beszédében arra kérte fel a kínai 

vállalkozókat, kormányzati és nem kormányzati szervezeteket, hogy teljes 

mértékben használják ki az Üzbegisztánban kínálkozó lehetőségeket. Az üzleti 

fórum végén Üzbegisztán képviselői kínai vállalkozók kérdéseire válaszoltak az 

országban rejlő üzleti lehetőségekről, a helyi és külföldi befektetők számára 

teremtett feltételekről. 

Forrás: Бизнес-форум, посвященный 30-летию узбекско-китайских торгово-

экономических отношений, состоялся в Пекине 

  

https://dunyo.info/ru/site/inner/biznes-forum_posvyashtenniy_30-letiyu_uzbeksko-kitayskih_torgovo-ekonomicheskih_otnosheniy_sostoyalsya_v_pekine-xqT
https://dunyo.info/ru/site/inner/biznes-forum_posvyashtenniy_30-letiyu_uzbeksko-kitayskih_torgovo-ekonomicheskih_otnosheniy_sostoyalsya_v_pekine-xqT
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Kazahsztán az „Övezet és út” program keretében javasolja az együttműködés 

megerősítését Kínával 

Tass, 2022. január 25. 

Kazahsztán a kínai „Övezet és út” kezdeményezés (BRI) keretében a Kínával 

történő együttműködés elmélyítését támogatja. Ezt Kaszim-Zsomart Tokajev 

kazah elnök jelentette ki a Közép-Ázsia-Kína csúcstalálkozón. Szerinte az 

együttműködésnek elsősorban a digitalizáció, a zöld technológiák és az 

innovációk területeit kell érinti, ahol Kína sikere a legszembetűnőbb. Ugyanakkor 

Kazahsztán, amely az „Övezet és az út” kulcsfontosságú láncszeme, teljes 

mértékben támogatja a Kína által meghirdetett és megújított együttműködési 

kritériumokat. 

Forrás: Казахстан предлагает активизировать сотрудничество с КНР по 

программе "Пояс и путь" 

A Gazprom megerősítette, hogy aláírta a „Keleti Unió” gázvezeték projekt 

megvalósíthatósági tanulmányát Mongóliával 

Tass, 2022. január 25. 

A Gazprom megerősítette, hogy Mongóliával aláírta a ”Keleti Unió” (Szojuz 

Vosztok) gázvezeték-projekt megvalósíthatósági tanulmányának eredményeiről 

szóló jegyzőkönyvet, melyet Alekszej Miller, a Gazprom igazgatótanácsának 

elnöke és Szajnbujangijna Amarszaikhan mongol miniszterelnök-helyettes írtak 

alá. A Kínába irányuló gázvezeték teljes hossza 962,9 km, a szállított gáz 

mennyisége pedig éves szinten 50 milliárd köbméter lesz. A „Keleti Unió” 

gázvezeték a Szibériai Ereje 2 gázvezeték folytatása lesz, amelynek 

exportkapacitása több mint 1,3-szorosával haladhatja meg a Szibériai Ereje 

gázvezeték kapacitását. A projekt kivitelezési munkái 2024-ben kezdődhetnek el. 

Korábban (2019) a Gazprom és Mongólia egyetértési nyilatkozatot írt alá, amely 

közösen értékelte az Oroszországból Mongólia területén keresztül Kínába 

irányuló vezetékes gázszállítási projekt megvalósításának lehetőségét. 

Forrás: "Газпром" подтвердил подписание с Монголией ТЭО проекта 

газопровода "Союз Восток" 

  

https://tass.ru/ekonomika/13517907
https://tass.ru/ekonomika/13517907
https://tass.ru/ekonomika/13519019
https://tass.ru/ekonomika/13519019
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Türkmén-tádzsik megállapodást írtak alá a vasúti együttműködésről 

Central Asia News, 2022. január 25. 

A tádzsik parlament alsóházának elnöke, Mahmadtoir Zokirzoda által megtartott 

ülésen a képviselők jóváhagyták a Tádzsik Köztársaság kormánya és 

Türkmenisztán közötti vasúti szállítás terén való együttműködésről szóló 

megállapodást. A szerződés értelmében ez hozzájárul az Tádzsikisztán 

nemzetközi szállítási szolgáltatásainak, az exportnak és az áruk importjának 

növeléséhez és a vasúti tranzit színvonalának emeléséhez Tádzsikisztán és 

Türkmenisztán között. A szerződés erősíti a kétoldalú együttműködést, valamint 

növeli a két ország közötti áru- és termékforgalmat. Tádzsikisztán és 

Türkmenisztán kétoldalú kereskedelmi forgalma az elmúlt év 11 hónapjában 

18,1 millió dollárt tett ki, ami 2,7-szerese 2020 azonos időszakához képest. A 

megállapodástól mindkét fél azt reméli, hogy az országok közötti kereskedelem 

tovább fog növekedni. 

Forrás: Подписано соглашение о туркменско-таджикском 

железнодорожном сообщении 

Üzbég-török egyetem nyílik Üzbegisztánban 

SNG Today, 2022. január 25. 

Szardor Umurzakov Üzbegisztán miniszterelnök-helyettese, s egyben 

Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi minisztere megbeszélést folytatott 

Erol Ozvarral Törökország Felsőoktatási Tanácsának elnökével és Olhan Bekarral, 

az üzbég diplomácia törökországi képviseletének vezetőjével. A találkozó egyik 

témája egy üzbég-török egyetem Üzbegisztánban tervezett megnyitása volt. A 

tárgyaláson szó esett még a Török Közgazdasági és Műszaki Egyetem taskenti 

részlegének megnyitásáról és a Buharai Orvosi Intézetben található Török 

Orvostudományi Egyetem karának tevékenységéről is. Ezen kívül javaslatok 

merültek fel az üzbég kutatók és oktatók törökországi továbbképzéseinek 

lehetőségeiről, valamint a két ország egyetemei közötti közös képzések 

lebonyolításáról. 

Forrás: В Узбекистане планируется открыть узбекско-турецкий университет 

  

https://centralasia.news/13420-podpisano-soglashenie-o-turkmensko-tadzhikskom-zheleznodorozhnom-soobschenii.html
https://centralasia.news/13420-podpisano-soglashenie-o-turkmensko-tadzhikskom-zheleznodorozhnom-soobschenii.html
https://sng.today/tashkent/21080-v-uzbekistane-planiruetsja-otkryt-uzbeksko-tureckij-universitet.html


 
 

 
 

26 

Mit javasolt Shavkat Mirzijojev a Közép-Ázsia-Kínai csúcstalálkozón: fontos 

Sputnik, 2022. január 25. 

Közép-Ázsia és Kína vezetői a 30 éves közös együttműködés eredményeit 

összegezték a Közép-Ázsia-Kína csúcstalálkozó keretében. Az ülésen az aktuális 

gazdasági kérdésekről és a többoldalú együttműködések alakulásáról is szó 

esett. Az üzbég elnök, Shavkat Mirzijojev is felszólalt a találkozón. Beszédében 

több javaslatot is napirendre tűzött melyek Kínát és a közép-ázsiai országokat 

érintik. Mirzijojev kezdeményezte a Kína és a régió öt országa közötti „Új 

Gazdasági Párbeszéd” stratégia kidolgozását. Sürgette a Kína-Kirgizisztán-

Üzbegisztán vasúti projekt gyakorlati megvalósításának megkezdését és 

javasolta az „Intellektuális Selyemút” közös platform létrehozását. AZ üzbég 

elnök emellett javasolta az oltási útlevelek kölcsönös elismerését is. Mirzijojev 

hozzátette, hogy Üzbegisztán kész együttműködni Kínával a mezőgazdasági 

szektor modernizálásában. Véleménye szerint a közép-ázsiai országoknak 

Kínával közösen kell előmozdítani az éghajlatváltozás megállítását és ki kell 

dolgozni egy környezetbarát fejlődési ütemtervet. Továbbá hangsúlyozta az 

Afganisztánnal kapcsolatos közös erőfeszítések összehangolásának fontosságát 

is. A csúcstalálkozó eredményeként közös nyilatkozatot fogadtak el, amely a 

közép-ázsiai államok és Kína közötti sokrétű partnerség és gazdasági kapcsolatok 

további erősítésének kérdéseihez kapcsolódó közös megközelítéseket fogalmaz 

meg. 

Forrás: Что предложил Шавкат Мирзиёев в рамках саммита "Центральная 

Азия – Китай": важное 

  

https://uz.sputniknews.ru/20220125/chto-predlojil-shavkat-mirziyoev-v-ramkax-sammita-tsentralnaya-aziya--kitay-vajnoe-22378733.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://uz.sputniknews.ru/20220125/chto-predlojil-shavkat-mirziyoev-v-ramkax-sammita-tsentralnaya-aziya--kitay-vajnoe-22378733.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Tokajev is részt vesz az első közép-ázsiai-indiai csúcstalálkozón 

Regnum, 2022. január 26. 

Kaszim-Zsomart Tokajev Kazahsztán elnöke is részt vesz az első Közép-Ázsia-

Indiai csúcstalálkozón, jelentette be a kazah államfő sajtótitkára. Elmondta, hogy 

az első alkalommal megrendezett csúcstalálkozón részt vevő országok vezetői 

megvitatják a közép-ázsiai országok és India közötti együttműködés erősítésének 

és bővítésének aktuális helyzetét. A csúcstalálkozó eredményeként pedig 

nyilatkozat elfogadását tervezik. Az ülésen részt vesz Kirgizisztán, Tádzsikisztán, 

Türkmenisztán és Üzbegisztán elnöke is. Tokajev részvétele különösen fontos 

lépés a közép-ázsiai országok és India számára is, mivel a január eleji kazah 

zavargások után a kormányfő lemondta a találkozón való részvételt. Ám a kazah 

elnök belpolitikai események ellenére mégis részt tud venni a történelmi ülésen. 

Forrás: Токаев примет участие в первом в истории саммите «Центральная 

Азия — Индия» 

Oroszország és Azerbajdzsán kereskedelmi forgalma 2021-ben eléri a 

pandémia előtti szintet 

Tass, 2022. január 26. 

A 2021-es eredmények szerint az Oroszország és Azerbajdzsán közötti 

kereskedelem volumene elérte a világjárvány előtti szintet. Ezt Mihail 

Bocsarnyikov azerbajdzsáni orosz nagykövet jelentette ki. Az orosz fél statisztikái 

szerint az elmúlt év 11 hónapjának eredményeit követően az Oroszország és 

Azerbajdzsán közötti kereskedelem volumene 2,9 milliárd dollárt tett ki. A 12 

hónap végére pedig visszatér a 3 milliárd dolláros szintre, amit még 2019-ben 

rögzítettek. 2021-ben az Azerbajdzsánba irányuló orosz befektetések teljes 

volumene 4,2 milliárd dollárt tett ki. Azerbajdzsán és Oroszország 2022-es tervei 

között szerepel a gazdasági kapcsolatok további megerősítése, zárta szavait a 

diplomata. 

Forrás: Россия и Азербайджан вышли в 2021 году в объеме товарооборота 

на допандемический уровень 

  

https://regnum.ru/news/polit/3487869.html
https://regnum.ru/news/polit/3487869.html
https://tass.ru/ekonomika/13527437
https://tass.ru/ekonomika/13527437
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Kína 500 millió dollárt adományoz közép-ázsiai országoknak 

Podrobno, 2022. január 26. 

Kína 500 millió dollárt és 50 millió adag koronavírus elleni oltást adományoz 

Közép-Ázsia országainak, valamint 1200 ösztöndíjat biztosít a közép-ázsiai 

országok felsőoktatási hallgatói számára. Ezt  Kína elnöke Xi Jinping jelentette be 

a Közép-Ázsia – Kína online csúcstalálkozón. A forrásokat a következő három 

évben társadalmilag jelentős projektek megvalósítására fordítják majd. Kína 

emellett 5000 támogatott helyet biztosít oktatási intézményeiben különböző 

területeken dolgozó szakemberek továbbképzésére. A kínai elnök szerint a 

térség országai kiemelt partnerekké válnak az új Konfuciusz-intézmények 

megnyitása és bővítése terén. A tervek szerint olyan rendezvényeket tartanak, 

mint az Ifjúsági Művészeti Fesztivál, a Fiatal Vezetők Tábora, „Híd a jövőbe”. 

Véleménye szerint Közép-Ázsiával fontos az együttműködés fokozása a turizmus 

területén. Ezért Kína kész platformot teremteni a turisztikai erőforrások 

bemutatására, és az összes országot felvenni a kiutazó turisztikai országok 

listájára. Javasolta a Népek Baráti Fórumának megrendezését Kínában és Közép-

Ázsia államaiban. Xi Jinping azt is elmondta, hogy 2022-ben Kína 50 millió adag 

koronavírus-oltóanyagot adományoz a régió országainak, és hagyományos kínai 

orvoslási központokat nyit a rászoruló országokban. Sürgette a Kína-Közép-Ázsia 

Egészségügyi Szakszervezet létrehozását is. A közeljövővel kapcsolatban 

kijelentette, hogy országa készen áll arra, hogy Kína hatalmas hazai piacán széles 

hozzáférést biztosítson Közép-Ázsia kiváló minőségű áruinak és mezőgazdasági 

termékeinek. Folytatva a Kína és a közép-ázsiai országok közötti kereskedelmi és 

gazdasági együttműködési fórum sikeres gyakorlatát. A Kína és Közép-Ázsia 

közötti kereskedelem 2030-ra 70 milliárd dollárra történő emelése érdekében 

párbeszédes mechanizmus létrehozását javasolta. Xi Jinping hozzátette, hogy a 

világjárvány közepette Kína fokozatosan helyreállítja és "expressz folyosót" 

alakít ki az emberek mozgásához, és javítja a teherforgalom "zöld folyosóinak" 

működését. 

Forrás: Китай безвозмездно выделит странам Центральной Азии 500 

миллионов долларов 

  

https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/kitay-bezvozmezdno-vydelit-stranam-tsentralnoy-azii-500-millionov-dollarov-si-tszinpin/
https://www.podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/kitay-bezvozmezdno-vydelit-stranam-tsentralnoy-azii-500-millionov-dollarov-si-tszinpin/
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A KamAZ elektromos autókat fog gyártani Magyarországon 

Denis Budenkov, Gazeta, 2022. január 26. 

A KamAZ vezetése szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Innovációs és 

Technológiai Minisztériummal, amely értelmében a KamAZ orosz autógyár 

beindítja az elektromos gépjárművek gyártását Magyarországon. Az 

együttműködés két szakaszra oszlik, amelyek közül az első szakasz a közös 

kutatás-fejlesztés, a második szakasz pedig a termelő létesítmények beindítása 

lesz. Az előzetes információk szerint 2025-re évente mintegy 32 ezer elektromos 

jármű gyártását tervezik Magyarországon, ami 2030-ra akár tízszeresére is 

nőhet. Azt, hogy Magyarországon pontosan milyen villanymotoros járművek 

gyártását kezdik meg egyelőre nincs meghatározva. Korábban a KamAZ 

vezérigazgatója, Sergej Kogogin elmondta, hogy 2022 első negyedévében egy új 

projektet fognak bemutatni a Kama elektromos személygépkocsikhoz. Ehhez 

pedig külön üzemre lesz szükség, s amely üzem lehetséges, hogy 

Magyarországon fog felépülni. 

Forrás: «КамАЗ» собрался выпускать электрокары в Венгрии 

  

https://www.gazeta.ru/auto/news/2022/01/26/17199043.shtml
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