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Kína az űrben 

A kínai űrkutatás 2022 elején újabb mérföldkőhöz érkezett és bizonyította, hogy Kínának van 
keresnivalója az űrben és fontos tényező az űrkutatásban, hiszen elsőként találtak arra utaló 
jeleket, hogy van víz a Holdon. A felfedezés már publikálásra is került az amerikai Science 
Advances tudományos folyóiratban és a világsajtót is bejárta. 

Kína az űrkutatás melletti elköteleződése már évtizedek óta tart, azonban ez az utóbbi időben 
kezd beérni, és mindenki számára láthatóvá válni, hiszen Peking mára az űrkutatás 
élmezőnyébe került. 2021-ben rendkívül sikeres évet tudhat maga mögött a kínai űrprogram, 
amit a nemzetközi sajtó is elismert, és úgy tűnik Kína számára a határ a csillagos ég. Az ország 
jelenlegi legfőbb célja, hogy egy teljesen működőképes űrállomást hozzon létre 2022-re, 2030-
ra pedig űrnagyhatalommá váljon. 

Kína űrprogramja hivatalosan 1956-ban kezdődött a Nemzetvédelmi Minisztérium Ötödik 
Akadémiájának, a jelenlegi Kínai Repüléstudományi és Technológiai Társaság létrehozásával, 
amely Kína űrkutatásának és fejlesztésének nagy részét végzi ma is. 1958-ban a Kommunista 
Párt vezetőihez intézett beszédében Mao Ce-tung kijelentette, hogy Pekingnek törekednie kell 
mesterséges műhold felbocsátására az űrbe, a Szovjetunió és az Egyesült Államok sikerei 
nyomán. Tizenkét évvel később a Long March 1 rakéta 1970. április 24-én pályára állította Kína 
első mesterséges műholdját, a Dong Fang Hong 1-et. Ezek után 1984. április 8-án sikeresen 
felbocsátották az első kínai kommunikációs műholdat a Long March 3 fedélzetén, majd 2003 
október 15-én került sor a következő mérföldkőre, amikor is a Szovjetunió és az Egyesült 
Államok után sikeresen embert küldtek az űrbe. Az évek során folyamatosan halad előre a 
kínai űrkutatás, többek között űrlaboratóriumot is létrehoztak, valamint szondákat küldtek a 
Holdra. 

Jelenleg a Kínai Tudományos Akadémia Nemzeti Űrtudományi Központja által 
megfogalmazott jelentés foglalja magában a kínai űrtudomány fejlődésével kapcsolatos 
stratégiai célokat és azok végrehajtását a 2016-2030 közötti intervallumra vonatkozóan. A 
stratégia fő célja, hogy olyan kérdésekre keressen választ minthogy hogyan keletkezett és 
fejlődött az univerzum. Van-e élet a Földön kívül? Milyen hatásokat gyakorolnak a 
napkitörések? A jelentés azt javasolja, hogy 2030-ig a kínai űrtudomány a világegyetem 
kialakulására és evolúciójára, az exo-bolygók és a földönkívüli élet feltárására, a Naprendszer 
kialakulására és evolúciójára, a meglévő alapvető fizikai elméleteken túlmutató új fizikai 
törvényekre, valamint anyagok az űrkörnyezetben való viselkedésére koncentráljon és ezeket 
a kérdéseket vizsgálja. A jelentés javasolja továbbá az űrtudományi műholdprogram 
beépítését a nemzeti tudomány és technológiai fejlesztési tervbe, az űrkutatás stabil 
támogatásának biztosítását, a többszintű és változatos nemzetközi együttműködések 
megvalósítását, valamint az űrtudományi oktatás és a személyzet képzésének és egyéb 
politikájának megerősítését. 

Az utóbbi években komoly előrelépések és figyelemreméltó sikerek történtek a 
meghatározott stratégiai célok mentén és a Kínai Kommunista Párt részéről továbbra is 
komoly támogatást, sőt prioritást kap az űrkutatás. A Future Aerospace, az államilag 
finanszírozott iparági agytröszt adatai szerint a kínai kereskedelmi űrvállalatokba történő 
befektetések összesen 3,57 milliárd RMB-t (550 millió USD) tettek ki 2018-ban, és 2025-re 
meghaladhatják a 30,6 milliárd RMB-t (4,7 milliárd USD). 2019-ben Kína volt az első ország, 
amely személyzet nélküli rovert küldött a Hold túlsó oldalára, 2020 júniusában sikeresen 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl9174
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl9174
http://www.gov.cn/xinwen/2021-05/02/content_5604435.htm
https://www.cast.cn/
https://www.amazon.cn/dp/B001148KRE
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/577
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/577
http://www.nssc.cas.cn/
http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/17/content_5055003.htm
https://m.thepaper.cn/yidian_promDetail.jsp?contid=3455418&from=yidian
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pályára állította utolsó Beidou műholdját, júliusban pilóta nélküli szondát indított a Marsra, 
novemberben pedig a Chang’e-5 néven személyzet nélküli küldetést indított a Holdra 
holdanyag összegyűjtése céljából, amely sikeresen leszállt decemberben. 

A 2021-es év történelmi év volt a kínai űrprogram számára. A Marsra kilőtt Tianwen-1 
űrszonda sikeresen landolt és ezzel Kína lett az Egyesült Államok és a Szovjetunió utáni 
harmadik ország, aki ezt sikeresen végre tudta hajtani. Szintén a tavalyi évben Kína 
felgyorsította a Tiangong Űrállomás programját: áprilisban sikeresen elindították a Tianhe 
magmodult, májusban a Tianzhou-2 teherszállító hajót, júniusban a Shenzhou-12-t három 
asztronautával, majd visszatérésük után szeptemberben a Shenzhou 13 is útnak indította 
fedélzetén újabb három űrhajóssal a készülő űrállomásra. 

2022 is hasonlóan forgalmas évnek ígérkezik a kínai űrkutatást illetően, hiszen az év végére 
tervezik a kínai űrállomás befejezését és több mint 40 kilövést terveznek végrehajtani ebben 
az évben, ami nagyjából az Egyesült Államokkal azonos szinten van. Sőt 2022 rögtön azzal 
kezdődött, hogy a Chang’e-5 vizet észlelt a Holdon. 

Azonban mára már az űr is a nagyhatalmi rivalizálás színtere lett. Például egy állandó 
űrállomásnak számos geopolitikai, asztropolitikai és technikai előnye van Kína számára, amit 
az Egyesült Államok nem nézhet tétlenül, ugyanis egy állandó űrállomás növeli Kína globális 
legitimitását, lehetővé téve számára, hogy nemzetközi űrhajósokat fogadjon és közös 
kutatásokat hajtsanak végre, ahol azt reméli, hogy vezető szerepet tölthet majd be. Kína 
állandó űrállomása azt is jelzi a világnak, hogy nyíltan verseng az Egyesült Államokkal az űrben 
végzett vezető szerepért, és hogy ígéretes partner az űrben folytatott nemzetközi 
együttműködésben. Kína űrkiadásairól pontos adatok nem állnak nyilvánosan, de a 
legóvatosabb becslések szerint 2020-ban körülbelül 8,9 milliárd dollár volt, amivel Kína 
űrprogramja költségvetési szempontból a második helyet foglalja el az Egyesült Államok 
mögött. Ezzel szemben 2020-ban Oroszország mintegy 2,7 milliárd dollárt, azaz 198,5 milliárd 
rubelt különített el űrprogramjára. 

A másik oldalról pedig érthető a kínai törekvés, hiszen az Egyesült Államok USA-orientált 
űrkutatásokat szeretne fenntartani az Artemis Accords-on keresztül, amelyet sem Kína, sem 
pedig Oroszország nem írt alá, sőt 2011 óta életben van az az intézkedés, amely megtiltja a 
NASA-nak, hogy a kongresszus külön jóváhagyása nélkül bármilyen együttműködést 
folytasson Kínával. Az ország kitiltása tehát a Nemzetközi Űrállomásról nem hagyott más utat 
Kínának, minthogy létrehozza sajátját, sőt Oroszországot is sikerült maga mellé állítania, akivel 
2027-ig közös Holdbázis megépítését tervezik. 

Kína tehát gyorsan halad az űrkutatás területén is, melyre nem sajnál pénzt, energiát, és 
amivel stratégiai érdekei mellett egyértelműen az emberiség jövőjét is szolgálja, mindemellett 
pedig nyitott a nemzetközi együttműködésre. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 

  

https://news.cctv.com/2021/12/23/ARTIBbWv20TXkewsnv0NVr2W211223.shtml
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl9174
https://carnegiemoscow.org/commentary/86094
https://asiatimes.com/2022/01/china-and-russia-team-up-to-establish-joint-moon-base/
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Kelet Ázsia 

A Kínába irányuló FDI 14,9 százalékos növekedéssel rekordmagasságot ért el 

Xinhua, 2022. január 13. 

A Kínába irányuló közvetlen külföldi befektetések (FDI) tényleges felhasználása éves szinten 

14,9 százalékkal, 2021-ben rekordmagasságra, 1,15 ezer milliárd jüanra (173,48 milliárd dollár) 

nőttek a Kínai Kereskedelmi Minisztérium közlése szerint. Shu Jueting, a minisztérium 

szóvivője elmondta, hogy a high-tech iparágakba 17,1 százalékkal nőtt az FDI beáramlása az 

egy évvel korábbihoz képest. A kínai high-tech feldolgozóiparba és a high-tech szolgáltatási 

ágazatba irányuló külföldi befektetések 10,7 százalékkal, illetve 19,2 százalékkal nőttek éves 

összehasonlításban. 2021-ben a szolgáltatási szektorba irányuló teljes FDI-beáramlás éves 

szinten 16,7 százalékkal 906,49 milliárd jüanra nőtt. A minisztérium adatai szerint a Kínába 

irányuló befektetések az Övezet és Út menti országokból és a Délkelet-ázsiai Nemzetek 

Szövetségéből 29,4 százalékkal, illetve 29 százalékkal növekedtek. 

Forrás: China's FDI inflow up 14.9 pct to record high in 2021 

A Huawei 5. helyre került az amerikai szabadalmakat tekintve 2021-ben 

Xinhua, 2022. január 13. 

A Huawei tavaly 2770 amerikai szabadalmat jegyeztetett be, ezzel az ötödik helyen áll a 

legtöbb amerikai szabadalommal rendelkező vállalatok listáján közölte a Bloomberg. A 

Fairview Research IFI Claims Patent Services (IFI Claims Patent Services) új tanulmánya szerint 

ez azt mutatja, hogy a kínai cégek egyre nagyobb felelősséget vállalnak a világ innovációjában. 

Az elemző cég szerint a globális szabadalmi tulajdonjogot illetően immár a kínai vállalatok is 

jelen vannak. Bár a Huawei hálózati berendezései ki vannak tiltva az Egyesült Államok piacáról, 

és a Biden-kormányzat megakadályozza a céget abban, hogy egyes alkatrészekhez hozzá 

tudjon férni, de a shenzheni székhelyű cégnek így is sikerült újabb szabadalmakat szereznie. 

Mike Baycroft, az IFI Claims vezérigazgatója úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, hogy a 

legtöbb területen jelentős szereplőkké váltak és válnak a kínai vállalatok. 

Forrás: Huawei ranks No. 5 in U.S. patents in 2021: Bloomberg 

  

https://english.news.cn/20220113/54ad6a22de304803b0d890ca48a7f4a7/c.html
https://english.news.cn/20220113/aa9e0c28b5874a71b7a4e309bfcf7c0b/c.html
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Növekvő autóeladások Kínában 

Ma Si – Li Fusheng, China Daily, 2021. január 13. 

Az autóeladások száma Kínában tavaly elérte a 26,28 millió darabot, ami 3,8 százalékos 

növekedést jelent, ez pedig véget vetett a hároméves csökkenő tendenciának, és az ország 

fellendülő fogyasztási erejét mutatja. Az autógyártás Kínában tavaly elérte a 26,08 millió 

darabot, az autóexport pedig megduplázódott és elérte a 2,02 millió darabot, ami rekordnak 

számít. Az autóeladások általános növekedése részben az új energiafelhasználású 

járműveknek tudható be, amelyek eladásai 1,6-szorosára, 157,5 százalékkal, 3,52 millió 

darabra nőttek, ami 2016 óta a leggyorsabb növekedés. Ezzel biztosította Kína pozícióját a 

világ legnagyobb NEV-piacaként hét egymást követő évben. 

Forrás: Auto sales reverse downtrend, showcase consumption power 

A PC-k globális szállítása 2012 óta a legmagasabb 

Ma Si, China Daily, 2022. január 13. 

Az International Data Corp (IDC) piackutató cég jelentése szerint 2021-ben a személyi 

számítógépek globális szállítása 2012 óta a legmagasabb szintet érte el, amelyben a kínai 

technológiai óriás, a Lenovo Group Ltd megtartotta a vezető helyet. Az IDC szerint 2021-ben 

a PC-szállítmányok összértéke elérte a 348,8 millió darabot, ami 14,8 százalékkal több, mint 

2020-ban, ez pedig a PC-piacon elért legmagasabb szállítási szintet jelenti 2012 óta. A Lenovo 

több mint 81,9 millió darab PC-t szállított le 2021-ben, ami éves szinten 14,1 százalékos 

növekedést jelent. Az IDC adatai szerint jelenleg a globális PC-piac 23,5 százalékát teszi ki a 

Lenovo, ezt követi a HP, a Dell és az Apple. 

Forrás: Personal computer global shipments at highest since 2012 

Japánban ismét nőnek a Covid-19 számok 

Matt Aizawa, Asia Times, 2022. január 11. 

Japánban a Covid-19-el fertőzöttek száma 2021. novemberében és decemberében a 

minimumra csökkent, azonban most ismét növekedni kezdtek a számok. Az átlagos napi új 

eset novemberben és decemberben mindössze 176 volt a 126 millió lakosú országban. Ez 100 

000 emberre vetítve napi öt új esetet jelent, ami nagyon alacsonynak mondható. Január 

második hetében azonban ez a szám meghaladta a 8000-et, vagyis napi 29 új esetet 100 000-

re vetítve, ami a november-decemberi átlag hatszorosa. Ez többek között annak a ténynek 

tudható be, hogy a vakcinák valószínűleg veszítenek hatékonyságukból 4-6 hónap után, 

valamint megjelent a vírus Omicron változata is a szigetországban, de az sem segített a 

helyzeten, hogy a lakosok az alacsony számokat látva kevésbé voltak elővigyázatosak. 

Forrás: Japan Covid-19 cases going off the chart 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/13/WS61df7dbfa310cdd39bc80be8.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202201/13/WS61dfc74aa310cdd39bc80d94.html
https://asiatimes.com/2022/01/japan-covid-19-cases-going-off-the-chart/
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Quad plusz? 

Jagannath Panda, The Diplomat, 2022. január 13. 

2022. január 6-án Japán és Ausztrália mérföldkőnek számító védelmi szerződést írt alá, hogy 

fokozzák kétoldalú védelmi együttműködésüket Kína egyre agresszívebbnek vélt indo-

csendes-óceáni jelenlétével szemben. A közelmúltban megkötött Ausztrália-Japán szerződés 

célja, hogy további lendületet adjon a Quad 2.0-nak, amely 2021 szeptemberében tartotta 

első személyes vezetői csúcstalálkozóját, bár beárnyékolta azt az AUKUS (Ausztrália-UK-USA) 

védelmi paktum bejelentése. Ebben az összefüggésben az úgynevezett „Quad Plus” fogalma 

egyre fontosabbá válik a jelenlegi geopolitikai színtéren, ahol az AUKUS utáni feszültségek még 

a szövetségesek között is nagyok. A Quad Plus 2020-ban merült fel először, amikor március 

20-án Dél-Korea, Vietnam és Új-Zéland képviselői is részt vettek a Quad ülésen. Májusban a 

Quad Plus formátum iránti szándék tovább erősödött, amikor az Egyesült Államok adott 

otthont a Quad nemzetek találkozójának, amelyen Brazília, Izrael és Dél-Korea is részt vett, 

hogy megvitassák a COVID-19 elleni globális választ. A Quad csúcstalálkozó idei házigazdája 

Japán lesz és ezzel talán egy megfelelő alkalom nyílna arra, hogy új országok is csatlakozzanak 

a Quadhoz. 

Forrás: Making ‘Quad Plus’ a Reality 

Új tehervonat indult Kína és Moszkva között 

Xinhua, 2022. január 13. 

Új tehervonat indult az észak-kínai Belső-Mongóliából, és várhatóan 10 napon belül 

megérkezik Moszkvába. Ez az jelentős csomópont lesz, amely Kínát, Mongóliát és 

Oroszországot köti össze. A belső-mongol kiindulópont 2022-ben 55 Kína-Európa 

tehervonatot tervez üzemeltetni, mintegy 50 000-60 000 tonna áru szállításával, ami 300 

millió jüan (körülbelül 47,1 millió dollár) és 500 millió jüan közötti éves kereskedelmi értékkel 

bírhat. 

Forrás: New cargo train links China's Inner Mongolia, Moscow 

  

https://thediplomat.com/2022/01/making-quad-plus-a-reality/
https://english.news.cn/20220113/485701b5249642cdbd3f3341910de4eb/c.html
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Észak-Korea kihagyja a pekingi téli olimpiát 

Mitch Shin, The Diplomat, 2021. január 7. 

Észak-Korea úgy döntött, hogy nem vesz részt a pekingi olimpián az „ellenséges erők” és a 

járvány miatt. Az észak-koreai központi hírügynökség (North’s Korea Central News Agency - 

KCNA) szerint Észak-Korea levelet küldött Kínának, hogy magyarázatot adjon, miért nem tud 

részt venni a pekingi téli olimpián. A levélben Észak-Korea kijelentette, hogy „az ellenséges 

erők lépései” és a világjárvány miatt nem tud részt venni az olimpián, de támogatja a kínai 

kormány azon erőfeszítéseit, hogy „egy pompás és csodálatos olimpiát” rendezzenek – közölte 

a KCNA. Az ellenséges lépések az Egyesült Államok által vezetett diplomáciai bojkottra és a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) azon döntésére vonatkoznak, hogy felfüggesztették 

Észak-Koreát a téli olimpiától. A NOB döntése értelmében ugyan az észak-koreai személyek 

továbbra is szerepelhetnek a pekingi olimpián, Észak-Korea azonban most hivatalosan is 

bejelentette, hogy nem kíván részt a téli játékokon. 

Forrás: North Korea Will Skip Beijing Winter Olympics 

  

https://thediplomat.com/2022/01/north-korea-will-skip-beijing-winter-olympics/
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Dél-Ázsia 

Sri Lanka kínai adósságátütemezést kér a válság közepette 

Krishan Francis, The Diplomat, 2022. január 10. 

Az eladósodott Srí Lanka elnöke Gotabaya Rajapaksa, vasárnap kérte Kínától a hitelek 

átstrukturálását és kedvezményes hitelhez való hozzáférést az alapvető termékek 

behozatalához, miután a szigetország a súlyos gazdasági válsággal küzd, részben a Peking által 

finanszírozott, bevételt nem termelő projektek miatt. Az államfő kérését Wang Yi kínai 

külügyminiszternek címezte, aki vasárnap a Maldív-szigetek után Sri Lankát is felkereste. Srí 

Lanka rendkívül komoly gazdasági válsággal néz szembe, ugyanis a devizatartalékok körülbelül 

1,6 milliárd dollárra csökkentek, ami alig elegendő néhány heti importra. Emellett 2022-ben 7 

milliárd dollárt meghaladó külföldi adósságkötelezettségei vannak, beleértve a januárban 500 

millió dollár értékű kötvények visszafizetését majd a júliusban esedékes 1 milliárd dollár 

értékű kötvények visszafizetését. A központi bank szerint a Srí Lankának nyújtott kínai hitelek 

összege körülbelül 3,38 milliárd dollár, nem számítva az állami tulajdonú vállalatoknak 

nyújtott hiteleket. Kína válasza a kérésre egyelőre nem ismert, de szakértők szerint nem 

valószínű, hogy Peking fogja kihúzni a válságból a szigetországot. 

Forrás: Pakistan: Sri Lanka Seeks Chinese Debt Restructuring Amid Crisis 

Az indiai kormány lesz a Vodafone Idea legfőbb részvényese 

K S Kumar, Asia Times, 2021. január 11. 

Az indiai kormány hamarosan a bajba jutott Vodafone Idea távközlési vállalat legnagyobb 

részvényese lesz, mivel úgy döntött, hogy a halasztott spektrum és a korrigált bruttó bevételek 

kamatát saját tőkévé alakítja át. A szövetségi kormány még 2021 októberében egy sor 

intézkedést jelentett be a távközlési ágazat megerősítése érdekében, amely az árháborúk és 

a hatalmas adófizetési kötelezettségek miatt alacsony árrés miatt szenvedett. A reformok 

egyike a spektrumdíjakra és a korrigált bruttó bevételi díjakra vonatkozó négyéves 

moratórium volt. A társaságok lehetőséget kaptak arra is, hogy a halasztott kötelezettségek 

kamatát saját tőkévé alakítsák át. A Vodafone Idea igazgatótanácsa úgy döntött, hogy a kamat 

teljes összegét – mintegy 160 milliárd rúpiát – saját tőkévé alakítja át. A részvényeket 

részvényenkénti 10 rúpiás névértéken osztanák szét a kormánynak, mivel a vállalat 

részvényeinek átlagára a kormány által a reformcsomag keretében meghatározott releváns 

időpontban a névérték alatt volt. 2021 szeptember 30-án a Vodafone Idea bruttó adóssága 

1,94 billió rúpia (26,26 milliárd dollár) volt, amely 1,08 billió rúpia halasztott 

spektrumkötelezettségből, 634 milliárd rúpia korrigált bruttó bevételi kötelezettségből és 

227,70 milliárd rúpia banki adósságból állt. 

Forrás: Indian govt to be Vodafone Idea’s top shareholder 

  

https://thediplomat.com/2022/01/sri-lanka-seeks-chinese-debt-restructuring-amid-crisis/
https://asiatimes.com/2022/01/indian-govt-to-be-vodafone-ideas-top-shareholder/
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Az SBP-t a világ legjobb központi bankjának nyilvánították az iszlám pénzügyek 

előmozdításában 

News Desk, Pakistan Today, 2022. január 13. 

Az Islamic Finance News (IFN), a malajziai REDmoney Group egyik ága, a pakisztáni központi 

bankot (State Bank of Pakistan – SBP) a 2021-es év legjobb központi bankjának nyilvánította 

az iszlám pénzügyek előmozdításában. A bank által kiadott közlemény szerint a globális 

szavazás eredményét csütörtökön hozták nyilvánosságra. Az IFN Best Banks Poll az egyik 

legrangosabb elismerésnek számít a globális iszlám pénzügyi térben. A Bank Negara Malaysia 

a második helyen végzett, míg a szaúdi központi bank a harmadik helyet szerezte meg – áll a 

közleményben. Az SBP nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az elmúlt hét év során ötödik 

alkalommal végzett az élen. A pakisztáni központi bank korábban 2015-ben, 2017-ben, 2018-

ban és 2020-ban is elnyerte ezt a hőn áhított díjat. 

Forrás: SBP declared best central bank in world for promoting Islamic finance 

  

https://www.pakistantoday.com.pk/2022/01/13/sbp-declared-best-central-bank-in-world-for-promoting-islamic-finance/
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Délkelet-Ázsia 

Kína COVID-19-es korlátozásai a határokon gazdasági károkat okoznak 

Délkelet-Ázsiában 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2022. január 10. 

A jövő hónapban megrendezésre kerülő pekingi téli olimpiai játékok előtt a COVID-19 járvány 

kitörésének megelőzése érdekében bevezetett szigorú kínai határellenőrzések gazdasági 

károkat okoztak a szomszédos délkelet-ázsiai országoknak, mivel szinte teljesen leállították a 

határmenti kereskedelmet. December végén Kína szigorítani kezdte vámellenőrzéseit a 

szárazföldi határátkelőkön, hogy megfékezze a COVID-19 járvány kitörését Xi'an városában, 

amelyet az olimpia megzavarásának megakadályozása érdekében zárlat alá vettek. Az 

eredmény gazdasági zűrzavar, mivel a romlandó mezőgazdasági termékek szállítmányai 

elakadtak az eltömődött határátkelőkön. A legsúlyosabb helyzet Vietnamban alakult ki, de 

Mianmarban, Laoszban és Kambodzsában is feltorlódtak a konvojok. Elsősorban a dinnye, 

mangó és pitaja termesztőket érintette különösen rosszul a kínai fél intézkedése. Ennek 

ellenére, aligha valószínű, hogy a délkelet-ázsiai mezőgazdasági termelők elpártolnának 

Kínától, ugyanakkor a hasonló krízishelyzetekre is fel kell készülniük a jövőben. 

Forrás: China’s COVID-19 Border Restrictions Wreak Economic Havoc in Southeast Asia 

Liu Thai Ker szerint a tervezést tekintve 10 millió lakos nem is olyan nevetséges 

szám Szingapúr számára 

Justin Ong, The Straits Times, 2022. január 11. 

Liu Thai Ker korábbi vezető várostervező kedden azt állította, hogy a 10 milliós lakosságszám 

"nem igazán nevetséges szám" Szingapúr számára, hogy terveket készítsen a befogadására. A 

lakhatási bizottság korábbi vezetője szerint különösen így van ez annak fényében, hogy a 

városállamnak fel kell gyorsítania a gazdasági növekedést, hogy lépést tartson a szomszédos 

országokkal, amelyek gyorsabban fejlődnek, mint korábban. Liu Thai Ker először 2014-ben írt 

a 10 millióról, mint olyan népességszámról, amellyel tervezni kell, hogy Szingapúr hosszú 

távon fenntartható maradjon. A kormány szerint azonban Szingapúr népessége 2030-ra 

valószínűleg jelentősen 6,9 millió fő alatt lesz, de ez a szám is megdöbbenést váltott ki, amikor 

először a 2013-as népesedési fehér könyvben előrejelzésként megjelent. Igaz, hogy az elmúlt 

55 évben Szingapúr népessége 4 millióval nőtt, ettől azonban egyelőre még nem kell tartani, 

ugyanis a Covid-19 miatt 200000-rel csökkent a népesség elérve mára az 5,45 milliót. 

Forrás: 10m population not really a ridiculous number for S'pore to plan for: Liu Thai Ker 

  

https://thediplomat.com/2022/01/chinas-covid-19-border-restrictions-wreak-economic-havoc-in-southeast-asia/
https://thediplomat.com/2022/01/chinas-covid-19-border-restrictions-wreak-economic-havoc-in-southeast-asia/
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/10m-population-not-really-a-ridiculous-number-for-spore-to-plan-for-liu-thai-ker
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Továbbra is bizonytalanság sújtja Indonézia gazdaságát 

Siwage Dharma Negara, East Asia Forum, 2022. január 11. 

2021 újabb kihívást jelentő év volt Indonézia számára, mivel a COVID-19 világjárvány 

közepette a gazdaság és a közegészségügy érdekeinek összehangolása különösen nehéz 

feladatnak bizonyult. Bár úgy tűnik, hogy a gazdaság túljutott a válság legsúlyosabb szakaszán, 

a jövőbeli pályája továbbra is bizonytalan. Joko Widodo elnök különösen aggódik amiatt, hogy 

Indonézia egyre kevésbé vonzó a befektetők számára. A beruházások növekedése ebben az 

évben valóban nem tért vissza a járvány előtti szintre. A háztartások fogyasztása, a GDP 

legnagyobb összetevője, szintén gyenge maradt, a masszív, mintegy 51,7 milliárd USD-nak 

megfelelő összegű költségvetési stimulus ellenére, amelyet nagyon lassan sikerül csak 

elkölteni. Ami azt is jelenti, hogy a költségvetési hiány kisebb a vártnál, másrészt azonban az 

általános aggregált kereslet továbbra is gyenge. Az infláció továbbra is alacsony, ami gyenge 

fogyasztói keresletre utal. A hitelállomány növekedése továbbra is lassú, 3-4 százalék körüli. 

A jövőben Indonéziának figyelnie kell a tömeges készpénzjuttatási programokra és a központi 

bank kötvényvásárlási politikájára. Fel kell készülnie arra, hogy a változó globális pénzügyi 

feltételek közepette feloldja ezeket a nem konvencionális költségvetési és monetáris 

lépéseket. 

Forrás: Uncertainty continues to plague Indonesia’s economy 

A GOX együttműködik a Tencent Clouddal, hogy megerősítse Indonézia esport 

élő közvetítési piacát 

Pradna Paramitha, The Jakarta Post, 2022. január 10. 

A GOX, az első indonéziai játékstreaming platform négyéves együttműködésről szóló 

szándéknyilatkozatot írt alá a Tencent Clouddal. A megállapodás nagy lépést jelent előre 

Indonézia növekvő esport és élő közvetítési ökoszisztémájának megerősítése felé. A Tencent 

Cloud iparágvezető streaming szolgáltatása és tartalomszolgáltató hálózata lehetővé teszi a 

GOX számára, hogy alacsony késleltetésű, zökkenőmentes és stabil játéktartalmakat 

szolgáltasson a nézőknek Indonéziában és Ázsiában. A megállapodás létrejöttét az Ázsiát 

eluraló esport-piaci boom vezérelte. A Business Research Company becslése szerint annak 

globális piaci értéke 2025-re eléri a 2,89 milliárd dollárt, 23 százalékos összetett éves 

növekedési ütem (CAGR) mellett. Az Indonéz Szerencsejáték Szövetség egy másik tanulmánya 

szerint a helyi szerencsejáték-szektor 37 százalékos éves növekedést mutat, ami jelzi az 

indonéziai esport mezőny nagyságrendjét. A jövőben a GOX mélyebb partnerségre törekszik 

a Tencent Clouddal az interaktívabb platformfunkciók és a játékforrásokkal való 

együttműködés érdekében, amely mind a nézők, mind a streamelők számára előnyös lesz. 

Forrás: GOX partners with Tencent Cloud to empower Indonesia’s esports live streaming 

market 

  

https://www.eastasiaforum.org/2022/01/11/uncertainty-continues-to-plague-indonesias-economy/
https://www.thejakartapost.com/business/2022/01/10/gox-partners-with-tencent-cloud-to-empower-indonesias-esports-live-streaming-market.html
https://www.thejakartapost.com/business/2022/01/10/gox-partners-with-tencent-cloud-to-empower-indonesias-esports-live-streaming-market.html
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Ong Ye Kung szerint az Egyesült Királysághoz és az Egyesült Államokhoz 

hasonló kétpártrendszer valószínűtlen Szingapúrban 

Tham Yuen-C, The Straits Times, 2022. január 13. 

Ong Ye Kung szingapúri egészségügyi miniszter a Singapore Perspectives 2022 rendezvényen 

január 13-án kijelentette, hogy az Egyesült Államokhoz és Nagy-Britanniához hasonló kétpárti 

politikai rendszer nem valószínű, hogy kialakulhat egy olyan kis országban, mint Szingapúr. A 

nem politizált közszolgálat és az olyan intézmények, mint a Korrupciót Vizsgáló Hivatal és a 

Számvevőszék, valamint az ellenzéki pártok parlamenti jelenléte azonban biztosíthatja a 

hatékony állam működéséhez szükséges fékeket és ellensúlyokat – tette hozzá a miniszter. 

Szerinte miközben a nagyobb országok esetében az eltérő régiókban mások az emberek 

problémái, a kisállamokban mindenki egy cipőben jár. Azt is kihangsúlyozta, hogy bár most 

még a Népi Akciópárt kormányoz, ezt soha nem szabad természetesnek vennie, és mindig meg 

kell őriznie a bizalmat az emberekkel szemben. 

Forrás: Two-party system like those in UK, US unlikely in Singapore, says Ong Ye Kung 

Az állam célja a fogyasztói kiadások felgyorsítása 

Chatrudee Theparat – Wichit Chantanusornsiri, Bangkok Post 2022. január 13. 

A thai kormány a kiadások ösztönzése érdekében a "Khon La Khrueng" önrész-támogatási 

rendszer negyedik szakaszának gyorsabb bevezetését tervezi. Supattanapong Punmeechaow 

miniszterelnök-helyettes ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a kormány tanulmányozza az 

önrészfizetési rendszer felgyorsítását, hogy az Omikron terjedése közepette felpörgesse a 

fogyasztói kiadásokat. Tavaly december 21-én a kabinet elvben jóváhagyta az önrész-

támogatás negyedik szakaszát, miután a harmadik szakasz 2021 végén lejárt. Az 

önrészrendszer keretében a kormány 50%-ban támogatja a résztvevők élelmiszer-, ital- és 

általános áruvásárlásait, azzal a megkötéssel, hogy a teljes támogatás összege személyenként 

és naponta legfeljebb 150 baht lehet. 

Forrás: State aims to expedite consumer spending 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/two-party-system-like-those-in-uk-us-unlikely-in-singapore-says-ong-ye-kung
https://www.bangkokpost.com/business/2247051/state-aims-to-expedite-consumer-spending
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Újabb lépést tesz előre a vietnami-német stratégiai partnerség 

Bai Hong Nguyen, The Diplomat, 2022. január 13. 

Január 6-án a Bayern német fregatt befutott Ho Si Minh-város kikötőjébe, hogy megkezdje 

négynapos vietnami látogatását. Ez az első alkalom, hogy egy német hadihajó látogatást tesz 

a délkelet-ázsiai országban azóta, hogy a két állam 1975-ben diplomáciai kapcsolatokat 

létesített. A hanoi német nagykövetség által kiadott sajtóközlemény szerint a Bayern 

látogatása "aláhúzza az Indo-csendes-óceáni iránymutatás biztonsági komponensét", amelyet 

a német kormány 2020 szeptemberében fogadott el, más európai nemzetek hasonló lépései 

után. Bár Németország nem számít regionális hatalomnak, mégis érdekelt abban, hogy az EU 

részt vegyen Ázsia és az Indo-csendes-óceáni térség folyamataiban. Következésképpen a régió 

alakító szereplőjének és partnerének tekinti magát, és törekszik a globális normák és a 

regionális struktúrák fenntartására. Kína felemelkedése mindkét országot érinti, ezért az sem 

meglepő, hogy Berlin következetesen támogatja Vietnam álláspontját a viták békés 

eszközökkel történő kezeléséről és a nemzetközi szabályokon alapuló rend végrehajtásáról a 

Dél-kínai-tengeren. 

Forrás: The Vietnam-Germany Strategic Partnership Takes Another Step Forward 

  

https://thediplomat.com/2022/01/the-vietnam-germany-strategic-partnership-takes-another-step-forward/
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Közel-Kelet 

Dubaj: Egy indiai üzletember 100 millió dolláros befektetést jelentett be 

Dzsammuban és Kasmírban 

Khaleeji Times, 2022. január 08. 

Egy prominens, Dubajban élő indiai üzletember 100 millió dolláros beruházást jelentett be 

Dzsammuban és Kasmírban. A Century Financial tulajdonosa, Bal Krishen, aki eredetileg a 

kasmíri Doda körzetből származik, azt mondta, hogy három szállodát és egy vegyes 

felhasználású fejlesztési projektet hoz létre Indiában, hogy ott megerősítse a vendéglátást és 

a turizmust. Az egyetértési megállapodást Ranjan Thakur, a Kasmíri Ipari és Kereskedelmi 

Osztály főtitkára és Bal Krishen írta alá Aman Puri, India dubaji főkonzulja, Fahad Al Gergawi, 

a Dubaji Befektetési Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója jelenlétében, valamint részt vett a 

megbeszéléseken számos egyesült arab emírségekbeli cégtulajdonos, befektető és vállalkozó 

is. A „szívek találkozójaként” leírt exkluzív összejövetelen Manoj Sinha, Dzsammu és Kasmír 

főkormányzója elnökölt. 

Forrás: Dubai: Indian businessman announces $100 million investment in Jammu and Kashmir 

Kuvait átvilágítja azon állampolgárait, akik állami támogatásban részesülnek 

 .Al Arabiya, 2022. január 09 ,العربية

A kuvaiti kabinet számos kormányzati ügynökséget bízott meg – köztük a 

Külügyminisztériumot és a Tervezési Főtitkárságot –, hogy hajtsanak végre egy speciális 

programot a szociálpolitika területén, és dolgozzanak ki stratégiákat a kuvaiti szociális 

szolgáltatások javítása céljából. A kormányprogram hangsúlyozza, hogy újra kell definiálni az 

állami támogatásban részesülő csoportokat a társadalmi igazságosság növelése érdekében, és 

újfent össze kell kapcsolni a munkaügyi politikát a szociális ügyekkel. A kuvaiti kormány 

digitális platformot hoz létre a szükséges adatok gyűjtésének egységesítésére és a 

segélyezettek jogosultságának ellenőrzésére. 

Forrás:   م غربلة مواطنيها المستفيدين من الدعم الحكوم ز  دولة خليجية تعت 

  

https://www.khaleejtimes.com/business/dubai-indian-businessman-announces-100-million-investment-in-jammu-and-kashmir
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/01/09/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
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Izrael: Életbe lépnek az iskolákra vonatkozó új COVID-szabályok; újra 

megnyíltak a határok a beoltott külföldiek előtt 

Times of Israel, 2022. január 09. 

Vasárnap léptek életbe az új koronavírus-irányelvek az izraeli iskolák számára, és az oltási 

arány ezentúl már nem befolyásolja, hogy a jövőben az oktatás személyes vagy online 

formában történik majd. Ez a lépés bővíti az iskolák mozgásterét abból a szempontból, hogy 

bármikor saját hatáskörben bevezethetik a személyes vagy online oktatást, továbbá lehetővé 

válik, hogy minden iskola és napközi visszatérjen a normál működéshez. Az új szabályok 

értelmében az iskolákra ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint a kereskedelmi 

létesítményekre, ahol a beoltottaknak – miután bizonyítottan COVID-19-hordozóval 

érintkeztek – otthon kell maradniuk, amíg el nem végeznek egy antigén gyorstesztet, ami 

negatív eredményt mutat. Pozitív teszteredmény esetén 10 napos karanténba kell vonulniuk. 

A be nem oltottaknak viszont legalább egy hétig izolációban kell maradniuk, és csak akkor 

hagyhatják el a karantént, ha negatív tesztet produkálnak egy hivatalos vizsgálóhelyiségben, 

nem pedig a saját otthonukban. 

Forrás: New COVID rules for schools take effect; borders reopened to vaccinated foreigners 

Banki könnyítések a kis- és középvállalkozások számára Dubaj vámmentes 

övezeteiben 

 .Al Khaleej, 2022. január 10 ,الخليج

A Dubaji Szabadövezetek Tanácsa, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoumnak, a Tanács 

elnökének vezetésével megvitatta a Tanács munkatervét azon biztató gazdasági és befektetési 

mutatók fényében, amelyeket Dubaj a különböző létfontosságú ágazatokban ért el. A Tanács 

megtárgyalta többek között a szükséges banki szolgáltatások biztosítását a bankszámlanyitási 

nehézségekkel küzdő kis- és középvállalkozások számára, továbbá az emirátusi tehetségek 

szabad övezetekbe való bevonzásának lehetőségét, valamint számos, a vámmentes övezetek 

üzleti szektorával kapcsolatos kérdést. Az emirátus célja, hogy megkönnyítse az üzleti életet, 

valamint, hogy megszilárdítsa pozícióját a befektetők és vállalkozók globális célpontjaként. 

Forrás:    المناطق الحرة  بدب   
ة والمتوسطة فز كات الصغتر  تسهيالت بنكية للشر

  

https://www.timesofisrael.com/new-covid-rules-for-schools-take-effect-borders-reopened-to-vaccinated-foreigners/
https://www.alkhaleej.ae/2022-01-09/%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%8A/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Az Egyesült Arab Emírségek központi bankja a gazdaság 4,2 százalékos 

növekedését várja 2022-ben 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. január 10. 

Az Egyesült Arab Emírségek Központi Bankja a Reuters hírügynökség szerint a gazdaság 4,2 

százalékos növekedésére számít 2022-ben. A jegybanknak az ország gazdaságról szóló utolsó 

negyedéves jelentésében megjelenő számadatai optimistábbak, mint a Nemzetközi 

Valutaalap prognózisa, amely az Egyesült Arab Emírségek gazdaságának három százalékos 

növekedését jelezte a 2022-es évre. A bank a honlapján közölte, hogy a nem olajalapú reál 

GDP várhatóan 3,9 százalékkal emelkedik az állami kiadások folyamatos növekedése, a 

foglalkoztatási adatok javulása, valamint az egyre kedvezőbb üzleti hangulat miatt. A központi 

bank hozzátette, hogy az olaj GDP-je várhatóan öt százalékkal nő 2022-ben. 

Forrás: «2022 يتوقع نمو االقتصاد 4.2  %بـ   
 المركزي «اإلماراب 

Çavuşoğlu: A türk államok támogatást nyújtanak Kazahsztánnak 

Hürriyet Daily News, 2022. január 09. 

Törökország reméli, hogy Kazahsztán mielőbb eléri a stabilitást és a békét – mondta Mevlüt 

Çavuşoğlu török külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy a Türk Államok Szervezete (OTS) 

mindenféle támogatást megad a közép-ázsiai országnak. A tiltakozások Kazahsztán nyugati 

részén kezdődtek, ahol a járművek üzemanyagaként széles körben használt cseppfolyósított 

kőolaj árának meredek emelkedése miatt zavargások is kialakultak, amelyek aztán átterjedtek 

az ország legnagyobb városára, Almatira, ahol a tüntetők kormányzati épületeket foglaltak el. 

A kormány szükségállapotot hirdetett és orosz rendfenntartók jelentek meg az országban. 

Kazahsztán miatt a héten rendkívüli találkozót tartanak a türk államok, ahol a 

külügyminiszterek megvitatják a közép-ázsiai országban zajló fejleményeket. 

Forrás: Turkic states to lend support to Kazakhstan: Çavuşoğlu 

Decemberben 6,5 százalékra emelkedett az infláció Egyiptomban 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. január 11. 

Tavaly decemberben 6,5 százalékra emelkedett az éves infláció Egyiptomban a novemberi 6,2 

százalékról. A Központi Lakossági Mozgósítási és Statisztikai Ügynökség hétfői közleménye 

szerint az éves inflációt az élelmiszer- és italcsoport 9,7, a szállítás és hírközlés 4,1, az oktatás 

13,9 százalékos drágulása okozza. A lakhatás, a víz, villany, gáz és üzemanyag ára 4,8 

százalékkal, a különféle áruk és szolgáltatások ára 3,3 százalékkal, a ruházati cikkek és cipők 

ára 3,1 százalékkal nőtt éves szinten. Az egyiptomi központi bank 2020 novembere óta nem 

változtatta az irányadó kamatokat, és úgy ítélik meg, hogy a jelenlegi inflációs ráta 

összhangban van a korábban jóváhagyott kamatokkal. 

Forrás:   ديسمت   
   مرص إىل 6.5 بالمئة فز

 تسارع التضخم  فز

  

https://aawsat.com/home/article/3404346/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-42-%D8%A8%D9%80-2022
https://aawsat.com/home/article/3404346/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-42-%D8%A8%D9%80-2022
https://aawsat.com/home/article/3404346/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-42-%D8%A8%D9%80-2022
https://www.hurriyetdailynews.com/turkic-states-to-lend-support-to-kazakhstan-cavusoglu-170650
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-65-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1/2469738


 
 

 
 

18 

A török Dorce cég: Egy zöld világért dolgozunk 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. január 11. 

A török Dorce szóvivője azt nyilatkozta, hogy a cég minden tevékenységét a "zöld és 

fenntartható világért" elve szerint szeretné folytatni. A Dorce előregyártott épületek és 

acélszerkezetek gyártására specializálódott és Törökország legnagyobb cégei közé tartozik. 

Közleményükben kifejtették, hogy az építőipar azon ágazatok közé sorolható, amelyek a 

leginkább függenek a természeti erőforrásoktól. A közlemény hozzátette, hogy a Dorce 

tevékenységének végzése folyamán szem előtt tartja a természeti erőforrások és a környezeti 

értékek megőrzésének fontosságát egy zöld világ érdekében, amely a jövő generációi számára 

is továbbadható. A Dorce rugalmas és fenntartható megoldásokat kínál előregyártott épületek 

tervezésén és gyártásán keresztül. 

Forrás:  كية  :نحرص عىل العمل من  أجل عالم أخرصز كة "دورجة "الت   شر

Szaúd-Arábia külügyminisztere kínai kollégájával találkozott 

Al Arabiya News, 2022. január 12. 

Szaúd-Arábia külügyminisztere hétfőn találkozott kínai kollégájával, hogy megvitassák a 

gazdasági és biztonsági kérdéseket, köztük az iráni nukleáris megállapodást – részletezte a 

szaúdi külügyminisztérium a Twitteren. Szaúd-Arábia számára a megbeszélések legfontosabb 

pontja a Kínával való kooperáció megerősítésének lehetőségéről szólt. Gazdasági kérdésekről 

is tárgyaltak, köztük a Kingdom’s Vision 2030-ról és a kínai-szaúdi vegyes bizottságról. A 

Világbank adatai szerint Kína Szaúd-Arábia legnagyobb kereskedelmi partnere. Kitértek az 

afganisztáni biztonság témájára is, amivel kapcsolatban felhívták a figyelmet Afganisztán 

stabilitása előmozdításának fontosságára. 

Forrás: Saudi Arabia FM meets Chinese counterpart to discuss regional security 

A Világbank megemelte Egyiptom gazdasági növekedésére vonatkozó 

előrejelzését (5,5 százalék) 2021/2022-re 

السابع اليوم , Yawm7, 2022. január 12. 

A Világbank által kiadott „Globális gazdasági kilátások” jelentésben számos pozitív mutatót 

lehet kiemelni az egyiptomi gazdaságot illetően, amely a 2020/2021-es pénzügyi évben a 

vártnál gyorsabb növekedést mutatott. Ez utóbbi köszönhető a növekvő fogyasztásnak, a 

külföldön dolgozó egyiptomiak hazautalásainak, valamint az inflációs nyomás 

visszaszorításának. A Világbank az egyiptomi gazdaság növekedésére vonatkozó várakozásait 

1 százalékkal, 5,5 százalékra emelte a 2021/22-es pénzügyi évben. Az egyiptomi 

miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények jelentésein keresztül kívánják 

nyomon követni a gazdasági mutatókat és előrejelzéseket, mivel ez reális tükör a megtett 

lépések és politikák értékeléséhez. 

Forrás: 2022/ 2021%) 5.5( الحكومة :البنك الدوىل يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مرص 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1/2470162
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/01/11/Saudi-Arabia-FM-meets-Chinese-counterpart-to-discuss-regional-security
https://m.youm7.com/story/2022/1/12/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-5-5/5615162
https://m.youm7.com/story/2022/1/12/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-5-5/5615162
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Irán kész tízszeresére növelni a türkmenisztáni cseregáz-szállítást 

SNG Today, 2022. január 10. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén kormányfő-helyettes Rashid Meredov külügyminiszterrel 

együtt az Iránban tett munkalátogatása során találkozott Dzsavad Ovji iráni olajminiszterrel. 

A munkalátogatás keretében zártkörű megbeszélésre is sor került. A tárgyalások során az iráni 

miniszter megerősítette türkmén kollégáit, hogy a Türkmenisztánból érkező 

csereszállítmányok mennyisége a jövőben akár a tízszeresére is növekedhet. Dzsavad Ovji a 

találkozót követően elmondta, hogy Irán infrastruktúrája lehetővé teszi akár napi 40 millió 

köbméter Türkmenisztánból érkező gáz szállítását az Iránnal szomszédos országokba. A 

bejelentést néhány nappal azután tették közzé, hogy Irán a 2021. november végén kötött 

háromoldalú megállapodás alapján mintegy 4 millió köbméter Türkmenisztánból érkező 

földgázt kezdett el tranzitálni Azerbajdzsánba. 

Forrás: Иран готов увеличить своповые поставки газа из Туркменистана в 10 раз 

A Türkmenisztán és Irán közötti kereskedelem volumene 84 százalékkal nőtt 

Central Asia News, 2022. január 10. 

Szerdar Berdimuhamedov Türkmenisztán miniszterelnök-helyettese és Rosztam Kászemi iráni 

útügyi és városfejlesztési miniszter a két ország közötti kétoldalú együttműködés jövőjéről 

folytatott tárgyalásokat. A megbeszélésen több, a két ország kereskedelmével kapcsolatos 

dologra is felhívták a másik fél figyelmét. Ám a fő téma mégis, hogy az iráni-türkmén gazdasági 

kapcsolatok és a közlekedés és a tranzit kérdése volt. Ezenkívül a megbeszéléseken kiemelt 

figyelmet kapott az üzemanyag- és energiaszektor együttműködésének fejlesztése, az ipar, a 

közlekedés és a hírközlés, ezen belül a nemzetközi és regionális közúti és vasúti közlekedés 

bővítése. Szó esett a türkmén áruk Indiába és más országokba történő tranzitjáról is.  

Forrás: Объем торговли между Туркменистаном и Ираном увеличился на 84 процента 

  

https://sng.today/ashkhabad/20840-iran-gotov-uvelichit-svopovye-postavki-gaza-iz-turkmenistana-v-10-raz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://centralasia.news/13187-obem-torgovli-mezhdu-turkmenistanom-i-iranom-uvelichilsja-na-84-procenta.html
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Kabul még ebben az évben megkezdi a TAPI gázvezeték gyakorlati 

megvalósítását 

SNG Today, 2022. január 10. 

Türkmenisztán és Afganisztán folytatni kívánja a munkát a Türkmenisztán-Afganisztán-

Pakisztán-India (TAPI) gázvezeték projekt megvalósításán, jelentették ki a Kabulban 

megrendezett türkmén-afgán találkozó résztvevői. A türkmén delegációt Vepa Hadzsiev, a 

diplomáciai osztály helyettes vezetője vezette, aki találkozott Afganisztán miniszterelnök-

helyettesével és külügyminiszter-helyettesével is. A TAPI projekt jövőjéről pedig 

Shahabuddeen Delawareral, az afganisztáni bányászati és olajtermékek ügyvivő miniszterével 

tárgyalt a türkmén diplomata. A találkozót követő sajtótájékoztatón az afgán tisztviselő 

megerősítetette, hogy Kabul 2022 második felében kezdi meg a gázvezeték építésének a 

folytatását. 

Forrás: Кабул начнёт практическую реализацию газопровода ТАПИ в этом году 

Kirgizisztán 2022-ben átvette az EAEU szerveinek elnöki tisztét 

Ritmeurasia, 2022. január 12. 

Ez év január 1-je óta Kirgizisztán tölti be az Eurázsiai Gazdasági Unió testületeinek elnöki 

tisztét. Ennek megfelelően Kirgizisztán elnöke, Szadir Zsaparov a Legfelsőbb Eurázsiai 

Gazdasági Tanács elnöke lett. Zsaparov nyitóbeszédében kifejezte meggyőződését, hogy 

fokozni kell az együttműködést az ipari és agráripari szférában a nemzetgazdaságok 

versenyképességének növelése érdekében. Szerinte a tagországok gazdaságára gyakorolt 

inflációs hatások korrigálása érdekében külső tényezőket is figyelembe kell venni. Ehhez a 

Kirgiz Köztársaság elnöke szerint közös programok és projektek kidolgozására van szükség, 

amelyek biztosítják a termelő létesítmények tagállami szintű honosítását, az ipari 

együttműködések erősítését és a „zöld” technológiák bevezetését a tagállamokba. 

Forrás: Киргизия приступила к председательствованию в органах ЕАЭС в 2022 г. 

  

https://sng.today/ashkhabad/20835-kabul-nachnet-prakticheskuju-realizaciju-gazoprovoda-tapi-v-jetom-godu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-12--kirgizija-pristupila-k-predsedatelstvovaniju-v-organah-eaes-v-2022-g.-58140?fbclid=IwAR24Juic4QCiGbQr5xnX5fKhqaewWxZgYyfK_uVry6rFjG77wieeZUlJQh8
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Türkmenisztán készen áll a Kazahsztánba irányuló földgázexport 

megkezdésére  

Trend, 2022. január 11. 

Türkmenisztán készen áll a földgáz exportjának megkezdésére Kazahsztánba, jelentette be 

Türkmenisztán külügyminisztere, Rashid Meredov a Türk Államok Szervezetének 

külügyminiszteri szintű rendkívüli online találkozóján. Meredov a találkozón kiemelte a Türk 

Államok Szervezete 2021. november 12-én Isztambulban tartott csúcstalálkozójának 

fontosságát. A miniszter elmondta, hogy ezen alapvető megközelítés alapján Türkmenisztán 

továbbra is szorosan együttműködik a szervezet valamennyi tagállamával a tartós béke és 

biztonság fenntartása érdekében, amely garantálja a térség országaiban a gazdasági, 

társadalmi és humanitárius fejlődést. Meredov az elmúlt napok kazahsztáni eseményekről 

szólva külön kiemelte, hogy Türkmenisztán érdekelt az ország helyzetének mielőbbi 

normalizálásában, Kazahsztán további stabil társadalmi-politikai és társadalmi-gazdasági 

fejlődésében. E célból pedig Türkmenisztán kész bármilyen támogatást nyújtani 

Kazahsztánnak. Meredov hozzátette, hogy Türkmenisztán készen áll arra, hogy ez év 

márciusától megkezdje a sürgősségi földgázexportot a Kazah Köztársaságba. 

Forrás: Туркменистан готов начать экспортные поставки природного газа в Казахстан 

Zhaparov az EAEU és a FÁK közötti integrációs kölcsönhatás megerősítését 

javasolja 

Interfax Azerbaijan, 2022. január 11. 

Szadir Zsaparov kirgiz elnök az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) és a Független Államok 

Közössége (FÁK) közötti együttműködés megerősítését szorgalmazza. Szerinte az 

együttműködés bővítésének ki kell terjednie az egész EAEU érdekeire. Tekintettel arra, hogy 

az EAEU a Nagy Eurázsiai Partnerség kialakításának központja. Véleménye szerint fontos az 

együttműködés és a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok párbeszédformájának kialakítása 

harmadik országokkal. Kereskedelmi megállapodások aláírása annak érdekében, hogy az EAEU 

országai olyan új, ígéretes piacokra tudjanak belépni, mint a délkelet-ázsiai, a közel-keleti és 

az indo-csendes-óceáni térség piacai. Zsaparov úgy véli, hogy ki kell aknázni az EAEU-ban rejlő 

potenciált az integráció szisztematikus terjesztése irányába. E célból pedig javaslatot tett egy 

Eurázsiai Ifjúsági Fórum létrehozására és évente történő megrendezésére. 

Forrás: Жапаров предлагает усилить интеграционное взаимодействие ЕАЭС с СНГ 

  

https://www.trend.az/business/energy/3539584.html
http://interfax.az/view/855286
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Kirgizisztán elnöke az EAEU és Kína közötti együttműködés megerősítését 

javasolja 

Regnum, 2022. január 11. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió és az „Övezet és Út” kínai kezdeményezés segítségével a 2025-ig 

tartó eurázsiai integrációs stratégia magában foglalja a közlekedési infrastruktúra létrehozását 

és fejlesztését, mondta Szadir Zsaparov kirgiz elnök az EAEU tagállamainak vezetőihez intézet 

beszédében. Az alkalomból, hogy 2022. január 1.-től Kirgizisztán lett az EAEU elnöke. Zsaparov 

szerint a Kína-Kirgizisztán-Üzbegisztán vasút megépítésére irányuló projektet is célszerű 

tovább folytatni. Véleménye szerint, fontos a délkelet-ázsiai országok közötti együttműködés 

és a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok párbeszédes kialakítása. E célból javasolja az 

Eurázsiai Gazdasági Unió és Kína közötti együttműködések megerősítését. 

Forrás: Президент Киргизии предлагает усилить сотрудничество ЕАЭС с Китаем 

A Kirgizpatent vezetője azt javasolta Magyarország nagykövetének, hogy 

bővítse az együttműködést a fiatalok innovatív területeken történő 

oktatásában 

Bilim.Akiexpress, 2022. január 11. 

A kirgiz szabadalmi bizottság vezetője, Rakhat Kerimbajeva tárgyalásokat folytatott 

Magyarország Kirgizisztáni nagykövetével, Dorogi Sándorral a két ország közötti 

együttműködések jelenlegi helyzetéről és kilátásairól az innováció és a startup vállalkozások 

támogatásának területén. Kerimbajeva az innovációk és a fiatalok innovatív irányokba való 

oktatása terén tett javaslatot a két ország közötti együttműködések bővítésére. Az igazgató 

emellett azt javasolta, hogy magyar szakemberek részvételével Magyarországnak meg kellene 

egy kirgizisztáni innovációs lehetőségekkel kapcsolatos rendezvény megszervezését. A magyar 

nagykövet jelezte, hogy Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma érdekelt 

abban, hogy Magyarország és Kirgizisztán is előrébb tudjon lépni az innováció és a digitalizáció 

terén. Hozzátette, hogy mindkét ország számára a jelenlegi együttműködések helyzete 

különleges és egyedülálló. 

Forrás: Глава Кыргызпатента предложила послу Венгрии расширить сотрудничество в 

обучении молодежи из регионов инновационным направлениям 

  

https://regnum.ru/news/polit/3473451.html
https://bilim.akipress.org/ru/news:1755734/?from=ru_bilim&place=search&sth=83aacef81da52b60d2d74b05bc1ae2c1
https://bilim.akipress.org/ru/news:1755734/?from=ru_bilim&place=search&sth=83aacef81da52b60d2d74b05bc1ae2c1
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A KAMAZ növeli az elektromos buszok gyártását, melyeket a tervek szerint 

Türkmenisztánban is értékesítenek 

Orient, 2022. január 11. 

Az orosz KAMAZ cég 2022-ben 450 darabra tervezi növelni az elektromos buszainak a 

gyártását, jelentette be a cég sajtószolgálata. A vállalat által már elkészített tömegközlekedési 

járművek iránt Moszkva, Kazany, Belgorod, Szocsi és Szentpétervár vezetése is komolyan 

érdeklődik. Szergej Kogogin, a vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy 2022-ben tervezik a 

KAMAZ elektromos autóbuszok működésének első külföldön való tesztelését. Ezzel utalva 

arra, hogy az arab világban nagy az érdeklődés a vállalat elektromos buszai iránt. A korábbi 

értesüléseknek megfelelően a KAMAZ nagy valószínűséggel Türkmenisztánba küldi tesztelésre 

elektromos buszait. Ezzel egyidőben Asgabat bejelentette vásárlási szándékát az orosz vállalat 

elektromos buszaira. 

Forrás: «КАМАЗ» увеличит производство электробусов, которые планируется поставлять 

в Туркменистан. 

Üzbegisztán aktív partnerséget kíván kiépíteni Tatárfölddell 

Cental Asia, 2022. január 12. 

Szardor Umurzakov üzbég befektetési és külkereskedelmi miniszter videokonferencia 

keretében tárgyalt Tatárföld delegációjának vezetőjével, Rusztam Minyihanovval, adta hírül 

Üzbegisztán Beruházási és Külkereskedelmi Minisztériumának sajtószolgálata. A 

megbeszélésen megvitatták a kétoldalú együttműködések jelenlegi állapotát és a 

kulcsfontosságú kereskedelmi területek fejlesztésével kapcsolatos lehetőségeket. Az online 

videókonferencia keretében Üzbegisztán és Tatárföld között az orvostudomány, a 

gépjárműipar és a vegyipar területén több együttműködési megállapodás is született. Mindkét 

tárgyalópartner reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a most lefektetett alapok egy 

aktív és hosszútávú partnerség kezdetének alapköve lehet. 

Forrás: Узбекистан намерен активно развивать партнёрство с Татарстаном 

  

https://orient.tm/ru/post/35858/kamaz-uvelichit-proizvodstvo-elektrobusov-kotorye-v-budushchem-planiruetsya-postavlyat-v-turkmenistan
https://orient.tm/ru/post/35858/kamaz-uvelichit-proizvodstvo-elektrobusov-kotorye-v-budushchem-planiruetsya-postavlyat-v-turkmenistan
https://centralasia.news/13225-uzbekistan-nameren-aktivno-razvivat-jekonomicheskoe-partnerstvo-s-tatarstanom.html
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Dusanbe továbbra is szoros együttműködést folytat a Global Green Grow 

Intézettel 

SNG Today, 2022. január 12. 

Yusuf Sharifzoda Tádzsikisztán rendkívüli és meghatalmazott nagykövete a megbeszélést 

folytatott Ban Ki-Moonnal, a dél-koreai Global Green Growth Intézet (GGGI) elnökével. A 

tárgyalás résztvevői mindenekelőtt a közös projektek megvalósításának fontosságát emelték 

ki, amelyek a fenntartható fejlődési célok megvalósítását célozzák. Különös figyelmet 

fordítottak azokra a módszerekre, amelyeket a legújabb éghajlatváltozás mérséklésére 

koncentrálnak. A tárgyalás másik témája Tádzsikisztán kezdeményezései voltak, amelyeket 

olyan nemzetközi platformokon terjesztettek elő, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete. Az 

egyik ENSZ-rendezvényen felszólalva Tádzsikisztán felszólította a világközösséget egy 

Nemzetközi Gleccservédelmi Alap létrehozására. Hangsúlyozva, hogy Tádzsikisztán, amelynek 

93%-a hegyvidék, a világ egyik legsebezhetőbb országa a klímaváltozás folyamatával szemben. 

A találkozó végén ezzel a kérdéssel kapcsolatban Ban Ki-Moon a GGGI és Dél-Korea 

támogatásáról biztosította tádzsik kollégáját. Valamint az intézet és Tádzsikisztán közötti 

szorosabb együttműködést szorgalmazta. 

Forrás: Душанбе продолжит тесное партнёрство с Институтом глобального зелёного 

роста 

 

https://sng.today/dushanbe/20877-dushanbe-prodolzhit-tesnoe-partnerstvo-s-institutom-globalnogo-zelenogo-rosta.html
https://sng.today/dushanbe/20877-dushanbe-prodolzhit-tesnoe-partnerstvo-s-institutom-globalnogo-zelenogo-rosta.html

