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Korlátok nélküli együttműködés Kína és Oroszország között – az 
új világrend? 
2022. február 4-én a pekingi téli olimpia nyitó napján Kína és Oroszország közös nyilatkozatot 
tett közé, amely elsősorban az 1990-es évek eleji politikai és gazdasági átalakulással létrejött 
unipoláris világrendet kérdőjelezte meg és hitet tett egy multipoláris világrend kialakítása 
mellett. A hosszú nyilatkozat lényegében abból indul ki, hogy a hatalom újraelosztását 
előmozdító trendek felerősödtek az elmúlt időszakban. Ez a közös kínai-orosz nyilatkozat 
számos pontban újdonság a két ország között korábban is meglévő kedvező bilaterális 
kapcsolatokhoz képest.  

⎯ Oroszország szempontjait figyelembe tartva Kína először foglalt nyíltan állást a NATO 
bővítése ellen. Kína stratégiai érdekei miatt Oroszország először mondta ki, hogy az 
USA Indo-Csendes Óceáni Stratégiájának és az AUKUS-nak negatív hatásai vannak a 
világ békéjére.   

⎯ A nyilatkozatban Oroszország megerősítette az elkötelezettségét az egy-Kína-elv 
mellett és elutasított minden olyan kísérletet, amely Tajvan függetlenségének 
bármely formában való megteremtését célozza meg.  

⎯ A felek megerősítették, hogy a Kína és Oroszország közötti kapcsolatok jellege a 
hidegháborús korszakban jellemző politikai és katonai szövetségeket meghaladják, és 
hogy a két ország közötti együttműködés területeit illetően nincsenek határok („no 
limits”).  

⎯ Az aláíró felek aggodalmuknak adtak hangot, hogy az USA folytatja a rakétatelepítési 
programját a világ különböző régióiban, és növeli kapacitásait a nagy precizitású nem-
nukleáris fegyverek területén. 

⎯ A felek kijelentették, hogy visszautasítanak minden olyan kísérletet, amely az internet 
nemzeti szuverenitást érintő szabályozását akarja korlátozni. 

⎯ Putyin orosz elnök később megemlítette, hogy a felek megvitatták, hogy a dollár 
szerepét hogyan lehet csökkenteni, és növelni a két ország fizetőeszközeinek arányát 
a kétoldalú kereskedelemben.  

⎯ A demokrácia kérdését illetően a felek kijelentették, hogy nincsenek mindenkinél 
működő megoldások („one-size fit all”), hanem ezen a területen is többfajta megoldás 
létezik.  

Noha a szövetség szó nem szerepel a közös nyilatkozatban, de nyilvánvaló, hogy az 
együttműködés jóval több mint a hagyományos baráti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. A 
közös nyilatkozat mellett egy 117,5 milliárd dollár értékű földgáz és kőolaj ügyletet is kötöttek 
a felek. Jelzi az üzlet geopolitikai érzékenységét, hogy a szerződést végül is euróban kötötték 
meg és hasonlóképpen fontos geopolitikai szempontból az is, hogy ezen üzlet révén a felvevő 
piac diverzifikáltabb lesz és ez javítja Oroszország geopolitikai és geoökonomiai pozícióját 
általában és akár a jelenlegi ukrán válságban is.  

A nyilatkozat jelentőségének megítélése tekintetében jelentős eltérések láthatók, így pl. Scott 
Kennedy, a Washington Center for Strategic and International Studies Kína-szakértője szerint 
a retorika ellenére e szövetségnek vannak korlátai. „Kína hajlandó kiállni Oroszország mellett 
vízen, de nem tűzön. … Ha háború törne ki Ukrajna vagy Tajvan kérdésében, akkor arra 

http://en.kremlin.ru/supplement/5770#sel=1:21:S5F,1:37:3jE
http://en.kremlin.ru/supplement/5770#sel=1:21:S5F,1:37:3jE
https://www.cnbc.com/2022/02/06/op-ed-xi-and-putin-tout-a-redistribution-of-power-in-the-world-and-they-arent-shy-about-their-ambitions.html
https://www.cnbc.com/2022/02/06/op-ed-xi-and-putin-tout-a-redistribution-of-power-in-the-world-and-they-arent-shy-about-their-ambitions.html
https://www.reuters.com/world/europe/russia-china-tell-nato-stop-expansion-moscow-backs-beijing-taiwan-2022-02-04/
https://www.reuters.com/world/europe/russia-china-tell-nato-stop-expansion-moscow-backs-beijing-taiwan-2022-02-04/
https://www.reuters.com/world/europe/russia-china-tell-nato-stop-expansion-moscow-backs-beijing-taiwan-2022-02-04/
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számítunk, hogy a partnerség törést fog szenvedni.” 1  Yan Xuetong, a Tsinghua Egyetem 
nemzetközi kapcsolatok iskolájának dékánja szerint „Kína úgy gondolja, hogy az ország 
nagyhatalmi státuszba való emelkedése feljogosítja Kínát a világ ügyeiben való új szerepre, 
egy olyan szerepre, amely összeegyeztethetetlen az amerikai dominancia elfogadásával”2. 
Ebből implicite módon következik az, hogy a jelenlegi megállapodásnak a kínai fél nagy 
jelentőséget tulajdonít.  

Azt ugyan nem lehet előrelátni, hogy a közös nyilatkozatnak mekkora jelentősége van a jelenre 
vonatkozóan, de azt biztosan lehet állítani, hogy bizonyos előjelek valóban arra utalnak, hogy 
nagy változások vannak készülőben, illetve számos olyan régió van jelenleg a világban 
egyidejűleg, ahol tesztelik a globális vezető szerep fenntartása melletti amerikai 
elkötelezettséget:  

⎯ Az egyik ilyen nyilvánvaló régió Kelet-Európa, ahol az ukrán válság próbára teheti az 
amerikai szerepvállalást, azaz, hogy az USA meddig hajlandó elmenni, annak 
érdekében, hogy biztosítsa az amerikai szupremáciát ebben a régióban.  

⎯ Nyugat-Európában az USA jelenleg nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy 
a NATO-t megerősítse, és szövetségeseinek megmutassa, hogy a térségben jelen van. 
Ennek egyik legnyilvánvalóbb jele, hogy a Közel-Keleten brókerként próbálja Nyugat-
Európa számára biztosítani az energiaszükségleteket.  

⎯ Azt is tudjuk, hogy Tajvan kérdését Kína nem veszi le a napirendről, itt is kihívásokkal 
nézhet szembe az USA.  

⎯ Az iráni kérdés sem került le a napirendről, ennek megoldása is meghaladja jelenleg 
az USA kapacitásait. 

⎯ Irakban, Szíriában lévő amerikai csapatokat támadások érték idén, az amerikai 
elkötelezettség itt is megkérdőjelezhető.  

Nyilván az afganisztáni sietősre sikeredett kivonulás után jelenleg az USA azzal a problémával 
néz szembe, hogy minden térségben, minden összefüggésben tesztelni fogják, hogy az USA 
meddig és milyen mértékben képes anyagi, emberi áldozatokat hozni jelenlegi külpolitikai 
vonalának fenntartása érdekében. És hogy a helyzet tovább bonyolódjon, az elszigetelődés 
külpolitikáját választó Trump ismét népszerűbb az USA-ban, mint a jelenleg elnök, aki az 
Amerika visszatért („America is back”) szlogennel indította tavaly az új külpolitikát. Biztos, 
hogy Trump mellett könnyebb lenne kiépíteni a multipoláris világrendet a változást óhajtó 
országoknak, de mint látjuk, ezek az országok nem várnak Trump visszatértére. 

Az elemzést készítette: Moldicz Csaba 

  

 
1 Eredeti szöveg: "China is willing to stand with Russia through thin but not thick," he said. "If a war breaks out 
over Ukraine or Taiwan, we can expect this partnership to fracture." 
2 Eredeti szöveg: “China believes that its rise to great-power status entitles it to a new role in world affairs — one 
that cannot be reconciled with unquestioned US dominance.” 

https://www.ft.com/content/d307ab6e-57b3-4007-9188-ec9717c60023
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Kelet Ázsia 

Xi Jinping és Vlagyimir Putyin megbeszélést folytattak 

FMPRC, 2022. február 4. 

2022. február 4-én Xi Jinping kínai elnök megbeszélést folytatott Vlagyimir Putyin orosz 

elnökkel Pekingben. A két államfő átbeszélte a kínai-orosz kapcsolatokat, valamint a 

nemzetközi stratégiai biztonságot és stabilitást érintő fontos kérdéseket is sorra vették. Xi 

Jinping 2014-ben Putyin elnök meghívására Oroszországba látogatott a Szocsi téli olimpia 

nyitóünnepségére, most pedig nyolc év után Putyin látogatott Pekingbe a téli olimpiára. A két 

vezető elmondta, hogy Kína és Oroszország támogatja egymást alapvető érdekeik védelmében, 

miközben a politikai és stratégiai kölcsönös bizalom egyre inkább megszilárdult, a kétoldalú 

kereskedelem volumene pedig új rekordot döntött. A két fél aktívan részt vett a globális 

kormányzási rendszer reformjában és felépítésében, közösen gyakorolták a valódi 

multilateralizmust, megőrizték a demokrácia igazi szellemét, kulcsszerepet játszottak a 

nemzetközi közösség összefogásában, a nehézségek leküzdésében, valamint a nemzetközi 

méltányosság és igazságosság megőrzésében. A két vezető megerősítette, hogy továbbra is 

készek az együttműködésre. A találkozó után a két fél kiadta a „Kínai Népköztársaság és az 

Orosz Föderáció közös nyilatkozatát a nemzetközi kapcsolatokról és a globális fenntartható 

fejlődésről az új korszakban” című nyilatkozatot. 

Forrás: 习近平同俄罗斯总统普京会谈 

Az olimpiai játékok felrázzák a világot 

Cao Desheng, China Daily, 2022. február 4. 

Kína az olimpiai szellem hirdetője és az olimpiai eszmény követője – mondta Xi Jinping kínai 

elnök videobeszédében a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 139. ülésszakának nyitóünnepségén. 

Szeretettel üdvözölte Thomas Bach NOB-elnököt és a NOB-tagokat, akik Pekingben gyűltek 

össze, az első városban, ahol nyári és téli olimpiai játékok is megrendezésre kerültek. Xi Jinping 

továbbá elmondta, hogy a mai világban eddig még nem látott mélyreható változások folynak 

ez pedig a világjárvány együttes hatásával számos kihívás elé állítja az emberiséget. Xi 

köszönetet mondott a NOB-nak az elmúlt években a kínai sportfejlesztéshez való aktív 

hozzájárulásáért, valamint a kínai pályázathoz és a 2022-es pekingi játékokra való 

felkészüléshez nyújtott határozott támogatásáért és útmutatásáért. Végezetül a kínai elnök 

hozzátette, hogy a világ most Kínára fordítja tekintetét, a kínai nemzet pedig készen áll erre. 

Forrás: Xi: Games galvanize the world 

  

https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202202/t20220204_10638888.shtml
http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/04/WS61fc60fea310cdd39bc849b2.html
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Dél-Korea a rekordszámú COVID-fertőzések miatt a gyorstesztelések mellett 

döntött 

Kim Tong-Hyung, The Diplomat, 2022. február 4. 

Január óta a napi megbetegedések száma ötszörösére nőtt Dél-Koreában. Ennek hatására az 

ország új koronavírus-tesztelési politikát vezetett be, amelynek középpontjában a 

gyorstesztelés áll, mivel az egészségügyi tisztviselők rekordszámú új fertőzést jelentettek a 

holdújév ünnepét követően. Két egymást követő napon több mint 20 000 új fertőzést 

jelentettek. A járvány kezdete óta Dél-Korea tesztelési rendszere a PCR-laboratóriumi 

tesztekre összpontosított, amelyeket a legpontosabbnak tartanak, de nagyszámú 

egészségügyi dolgozó szükséges hozzá, valamint csúcstechnológiás gépekre a minták 

elemzéséhez. A bejelentett új tesztelési rendszer kiterjeszti a gyorstesztek alkalmazását, és 

célja a PCR laboratóriumi tesztek megőrzése a magas kockázatú csoportok számára, beleértve 

a 60 év felettieket vagy a már meglévő egészségügyi problémákkal küzdőket. Egyes szakértők 

ellenezték az új politikát, mondván, hogy a gyorstesztek nem elég érzékenyek az Omicron-

fertőzések megbízható kimutatására, és aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a fertőzöttek 

száma tovább nőhet, ha hamis negatív teszttel az amúgy fertőzöttek nem vonulnak 

karanténba. 

Forrás: South Korea Expands Rapid Testing Amid Record COVID Infections 

Észak-Korea továbbra sem tárgyal az Egyesült Államokkal 

Sang-soo Lee, The Diplomat, 2021. január 29. 

Phenjan elutasította a Biden-adminisztráció diplomáciai tárgyalásokra vonatkozó javaslatát, 

mivel ez nem volt elégséges ahhoz, hogy Kim Dzsong-unt visszaültesse a tárgyalóasztalhoz. 

Erre válaszul úgy tűnik, Észak-Korea újragondolta stratégiáját az Egyesült Államokkal szemben. 

Észak-Korea várhatóan fejlettebb fegyverteszteket hajt majd végre, és katonai parádékat tart 

a következő hónapokban, hogy magára vonja az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség 

figyelmét. Ez felfogható Észak-Korea saját „maximális nyomású” stratégiájának, amelynek 

célja az Egyesült Államok alapvető politikájának megváltoztatása Észak-Koreával szemben – 

amit Phenjan „ellenséges politikának” nevez – a tárgyalások visszaállítása előtt. Kim Dzsong-

un egyelőre nem körvonalazta külpolitikáját erre az évre, ami sok szakértő szerint „stratégiai 

rugalmasságot” vagy mozgásteret biztosít Észak-Koreának a bizonytalan külső környezetben. 

Például figyelembe véve a közeljövőt: a pekingi téli játékokat és a márciusi dél-koreai 

elnökválasztást, sok a bizonytalanság a régióban. Habár Kína valószínűleg szemet huny Észak-

Korea további rakétatesztjei előtt, valamint, bárki legyen is a következő dél-koreai elnök, Szöul 

Phenjanhoz való hozzáállásának alapjai Washington jóváhagyása nélkül nem fog változni. 

Forrás: North Korea Is Preparing to Confront the US in 2022 

  

https://thediplomat.com/2022/02/south-korea-expands-rapid-testing-amid-record-covid-infections/
https://thediplomat.com/2022/01/north-korea-is-preparing-to-confront-the-us-in-2022/
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Fellendült a külföldi tőkebefektetés a hainani szabadkereskedelmi kikötőben 

Xinhua, 2022. február 4. 

A 298 négyzetkilométer összterületű Haikou Jiangdong New Area a hainani Haikou keleti 

partján található. A sziget kísérleti zónává építi ezt a területet a reform és nyitás elmélyítése 

érdekében. Hainanban erőteljes növekedés tapasztalható a külföldi befektetések 

beáramlásában, miközben folyamatosan javul az üzleti környezete. A szigetre irányuló teljes 

külföldi befektetések 2021-ben elérték a 3,5 milliárd dollárt, ami 16,2 százalékkal több, mint 

egy évvel korábban. Ugyanebben az évben 1936 külföldi befektetésű vállalkozást alapítottak 

újonnan a tartományban, ami éves szinten 92,64 százalékos növekedést jelent a tartományi 

kereskedelmi minisztérium szerint. 

Forrás: Foreign capital surging in Hainan free trade port 

2021-ben több mint kétszeresére nőtt a teljesen elektromos járművek globális 

értékesítése 

Xinhua, 2022. február 2. 

A PwC Strategy& könyvvizsgáló és tanácsadó cég kedden közzétett tanulmánya szerint az új, 

teljesen elektromos járművek globális értékesítése a 2020-as 2 millióról 4,5 millióra nőtt 2021-

re és Kína volt az elektromos járművek legnagyobb piaca. 2021-ben 2,9 millió darabot 

értékesítettek, ami 172 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest – derül ki a 

tanulmányból. A tanulmány szerint Európa öt legnagyobb piacán 72,4 százalékkal nőtt az előző 

év azonos időszakához képest ezeknek az autóknak az értékesítése, és 2021-ben elérte a 800 

000-et. Az Egyesült Államokban a teljesen elektromos járművek piaca csaknem 400 000 

darabra nőtt, és "a növekedés ígéretes jeleit mutatta", mivel az eladások 62 százalékkal nőttek 

éves szinten. A Kínában, Európában vagy az Egyesült Államokban értékesített teljesen 

elektromos jármű közül csak minden harmadik európai mivel az ázsiai autógyártók átlagosan 

jobban átvészelték a globális chiphiányt, mint európai versenytársaik. 

Forrás: China's internet industry sees shrinking investment, financing 

Csökkentek a beruházások a kínai internetes iparágba 
Xinhua, 2022. február 4. 

A kínai internetes iparágba történő befektetések és a finanszírozások alacsony szinten 

maradtak a tavalyi negyedik negyedévben – áll a Kínai Információs és Kommunikációs 

Technológiai Akadémia által közzétett jelentésben. A jelentés adatai szerint a beruházások és 

finanszírozások közzétett értéke 9,74 milliárd dollár volt 2021 negyedik negyedévében, ami 

6,4 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest, de 49,2 százalékkal csökkent az egy évvel 

ezelőttihez képest. Világviszonylatban az internetes iparágban megvalósuló befektetések és 

finanszírozás közzétett értéke 81,6 százalékkal 120,8 milliárd dollárra nőtt az előző év azonos 

időszakához képest. 

Forrás: South Korean exports hit a record high in 2021 

  

https://english.news.cn/20220204/98ce85304bda463284d32d3a1ed41467/c.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202202/04/WS61fccb4ea310cdd39bc84a94.html
https://asiatimes.com/2022/01/south-korean-exports-hit-a-record-high-in-2021/
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Fumio Kishida és az Egyesült Államok új megbízottja megerősítették a 

szövetség fontosságát 

Japan Today, 2022. február 4. 

Fumio Kishida miniszterelnök és az Egyesült Államok új japán nagykövete, Rahm Emanuel első 

találkozójukon megerősítették az erős kétoldalú szövetség fontosságát, és ahogy fogalmaztak 

mindezt egy olyan időszakban amikor a két nemzetnek olyan kihívásokkal kell szembenéznie, 

amelyek az atomfegyverrel rendelkező Észak-Koreától az egyre asszertívabb Kínáig terjednek. 

A megbeszélésen Kishida elmondta, hogy Emanuel kinevezése – aki nem mellesleg Joe Biden 

bitalmasa – a két országnak a szoros szövetségét szimbolizálja. Kishida elmondta, hogy reméli, 

hogy a Japánban töltött időszaka alatt tovább tudják erősíteni Japán és az USA kapcsolatát 

több területen is. Emanuel, aki szoros kapcsolatban áll Bidennel, és Barack Obama volt elnök 

fősegítőjeként szolgált, január 23-án érkezett Japánba. Emanuel úgy nyilatkozott, hogy teljes 

szívvel fog dolgozni a szövetségért, hogy az továbbra is erős alapokon nyugodjon, valamint 

egy békés indo-csendes-óceáni térségre építsen. Mindezzel utalva arra, hogy nagyköveti 

tisztét akkor tölti be pont, amikor a Biden-kormányzat egyre inkább az indo-csendes-óceáni 

térségre összpontosít, ahol Kína növekvő katonai és gazdasági befolyása fokozza a regionális 

feszültségeket. 

Forrás: Kishida, new U.S. envoy Emanuel affirm importance of alliance at 1st meeting 

  

https://japantoday.com/category/politics/kishida-new-u.s.-envoy-affirm-importance-of-alliance-at-1st-meeting
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Dél-Ázsia 

Az indiai gazdaság erős fellendülésre készül 

Krutika Pathi, The Diplomat, 2022. január 31. 

Az indiai kormány által hétfőn kiadott éves gazdasági felmérés szerint India gazdasága 

várhatóan 8-8,5 százalékkal fog növekedni az április 1-jén kezdődő pénzügyi évben, ami erős 

fellendülést jelez, miután a COVID-19 világjárvány korábban súlyos károkat okozott. A 

felmérés előrejelzése szerint India gazdasága a folyó pénzügyi évben 9,2 százalékos éves 

ütemben fog bővülni. Ezzel Ázsia harmadik legnagyobb gazdasága a leggyorsabban növekvő 

nagy gazdaságok közé kerülne, miután az előző évben 7,3 százalékos visszaesést szenvedett 

el, ami 40 éve a legrosszabb teljesítménye volt. A kilátások értelmében a mezőgazdasági 

ágazat 2021-22-ben 3,9 százalékkal fog növekedni, míg az ipari és a szolgáltatási ágazatban 

11,8 százalékos, illetve 8,2 százalékos növekedés várható. Eközben India teljes exportja 2021-

22-ben várhatóan 16,5 százalékkal nő, meghaladva a járvány előtti szintet, míg az import 29,4 

százalékkal nőhet ebben az időszakban. Lényegében az összes indikátor azt jelzi, hogy a Covid-

19 a vártnál kisebb visszaesést idézett elő a múlt évben, ami megalapozza az idei komoly 

növekedést. 

Forrás: Indian Economy Poised for Strong Recovery 

Költségvetés 2022: Hogyan tervezi a kormány a jövőbeli kriptotranzakciók 

megadóztatását? 

India Today Web Desk, India Today, 2021. február 01. 

A 2022. évi költségvetés a kriptovaluták és más virtuális digitális eszközök adózásával 

kapcsolatban világos helyzetet teremtett, mivel Nirmala Sitharaman pénzügyminiszter kedden 

30 százalékos adót javasolt az ilyen eszközökkel folytatott tranzakciókból származó 

jövedelemre. Annak érdekében, hogy az ilyen eszközök az adóhálózat alá kerüljenek, a 

virtuális digitális eszközökkel folytatott tranzakciók után 1 százalékos forrásadót (TDS) javasolt. 

A miniszter szerint emellett a kripto- és virtuális digitális eszközökkel kapcsolatos ajándékok is 

adókötelesek lesznek. Az adójavaslatok április 1-jétől lépnek hatályba, miután az uniós 

költségvetés elfogadásra kerül a parlamentben. Az iparági becslések szerint Indiában 15-20 

millió kripto befektető van, akiknek teljes kriptoállománya körülbelül 400 milliárd rúpia (5,37 

milliárd USD). A Reuters szerint hivatalos adat nem áll rendelkezésre az indiai kriptopiac 

pontos méretéről. 

Forrás: Budget 2022: How Govt plans to tax your future crypto transactions 

  

https://thediplomat.com/2022/01/indian-economy-poised-for-strong-recovery/
https://www.indiatoday.in/business/budget-2022/story/how-govt-plans-to-tax-your-future-crypto-transaction-1907360-2022-02-01
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Khan Kínába utazik a pénzt szem előtt tartva 

F. M. Shakil, Asia Times, 2022. február 3. 

Imran Khan pakisztáni miniszterelnök február 3-án Pekingbe repül, hogy részt vegyen a téli 

olimpia megnyitó ünnepségén, és találkozzon a kínai vezetőkkel, hogy eloszlassa Peking 

biztonsági aggályait, valamint, hogy rendezze az országában zajló, több milliárd dollár értékű 

Övezet és ÚT (BRI) projektekkel kapcsolatos nézeteltéréseket. Khan a tervek szerint február 3-

6. között találkozik Xi Jinping kínai elnökkel és más kínai méltóságokkal, ahol a megbeszélések 

elkerülhetetlenül kitérnek majd arra a 1,5 milliárd dolláros lejárt fizetési kötelezettségre, 

amellyel Pakisztán tartozik a kínai energetikai vállalatoknak, amelyek a 60 milliárd dolláros 

kínai-pakisztáni gazdasági folyosó (CPEC) részeként erőműveket építettek. Pakisztán már 15 

milliárd dollárt vett fel Kínától kereskedelmi hitelek formájában és a devizatartalékok 

támogatására, amelyek ebben a hónapban 16,1 milliárd dollárra zuhantak a szaúdi és kínai 

betétek 7 milliárd dolláros beáramlása ellenére. Az ország korábban 148 millió dollár kamatot 

fizetett Kínának egy 4,5 milliárd dolláros kereskedelmi finanszírozási hitelkeretért, hogy a 2022 

júniusában véget érő pénzügyi évben visszafizesse a lejáró adósságot. A gazdasági helyzet 

romlása következtében Pakisztán az IMF-től is újabb hitel felvételére kényszerül. 

Forrás: Khan heads to China with money on his mind 

A Kínával folytatott tárgyalásokat három kulcsfontosságú elv vezérli – mondta 

Muraleedharan az unió minisztere a parlamentben. 

hindustantimes.com, Hindustan Times, 2022. február 04. 

India és Kína folytatta a párbeszédet mind diplomáciai, mind katonai csatornákon keresztül a 

tényleges ellenőrzési vonal (LAC) fennmaradó területéről való kivonulásról – közölte az indiai 

kormány pénteken a parlamentben. V Muraleedharan uniós miniszter a Lok Sabha 

folyamatban lévő költségvetési ülésszakán elmondta, hogy "A tárgyalások során három fő elv 

vezérelte és vezérli a jövőben is a megközelítésünket. Először is, mindkét félnek szigorúan 

tiszteletben kell tartania és be kell tartania a LAC-ot. Másodszor, egyik fél sem próbálhatja 

meg egyoldalúan megváltoztatni a status quo-t, és harmadszor, a két fél közötti 

megállapodásokat teljes egészében be kell tartani." Ez egy nappal azután történt, hogy India 

közölte, hogy legmagasabb rangú kínai diplomatája kihagyja a pekingi téli olimpia nyitó- és 

záróünnepségét, a kínai fél "sajnálatos" döntése miatt, hogy a 2020-as Galwan-völgyi 

összecsapásban érintett katonatisztet nevezte ki fáklyavivőnek a megasporteseményre. 

Forrás: Talks with China guided by three key principles, says MoS Muraleedharan in Parl 

  

https://asiatimes.com/2022/02/khan-heads-to-china-with-money-on-his-mind/
https://www.hindustantimes.com/india-news/talks-with-china-guided-by-three-key-principles-says-mos-muraleedharan-in-parl-101643983569134.html
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Délkelet-Ázsia 

Az acél politikája Délkelet-Ázsiában 

James Guild, The Diplomat, 2022. február 01. 

Az acél üzletágba való beruházás mindig kockázatos vállalkozásnak számított Délkelet-

Ázsiában. Az 1960-as évektől kezdve az importhelyettesítő iparosítás jegyében nagy hangsúlyt 

helyeztek az érintett országok a nehézipar fejlesztésére, de a vállalkozások jelentős része 

komoly veszteséget termelt az évek során, ami a piac hullámzásai mellett a politika erőteljes 

befolyásának is volt köszönhető. A Trump kormányzat által bevezetett vámok pl. a régió 

acélexportját is negatívan befolyásolták. Ebből a szempontból érdekes, hogy a múlt héten a 

japán acélóriás, a Nippon Steel bejelentette, hogy felvásárol két thaiföldi acélipari vállalatot 

783 millió dollárért, melyek éves termelése 3 millió tonnát tesz ki. A Nippon ezáltal a globális 

piacon évi 69 millió tonna acél előállításával fog megjelenni. 

Forrás: The Politics of Steel in Southeast Asia 

Milyen módon fog Duterte utódja tárgyalni Kínával? 

Richard Javad Heydarian, East Asia Forum, 2022. január 30. 

Annak ellenére, hogy Duterte hivatali ideje alatt a kínai-filippínó kapcsolatok a korábbiakhoz 

képest sokat javultak, az utóbbi időszakban belpolitikai okoknál fogva már a filippínó elnök is 

egyre keményebben nyilatkozott Kína dél-kínai-tengeri expanzióját illetően. Várhatóan 

Duterte utódja is komoly nyomás alá fog kerülni a közvélemény és a haderő vezetése részéről 

annak érdekében, hogy semmiképpen sem engedjen Kínának. A 2022-es elnökválasztás 

egyértelmű esélyese ifjabb Ferdinand "Bongbong" Marcos az egyetlen népszerű jelölt, aki 

nyíltan kiállt a Fülöp-szigetek Kínával szembeni külpolitikájának folytonossága mellett, 

hangsúlyozva a konfrontáció hiábavalóságát és az ázsiai nagyhatalommal való szilárd 

gazdasági együttműködés értékét. Apja, a néhai diktátor, Ferdinand Marcos az egyik első 

vezető volt az USA legfőbb ázsiai szövetségesei közül, aki az 1970-es évek közepén 

kommunikációs csatornákat nyitott és kétoldalú kapcsolatokat alakított ki a maoista Kínával. 

Huang Xilian, Kína Fülöp-szigeteki nagykövete nem véletlenül jelentette ki a jelenlegi 

elnökjelöltnek, hogy az ifjabb Marcos elnöksége alatt a két ország között a kapcsolatok 

megerősödésére számít. 

Forrás: How will Duterte’s successor deal with China? 

  

https://thediplomat.com/2022/02/the-politics-of-steel-in-southeast-asia/
https://thediplomat.com/2022/02/the-politics-of-steel-in-southeast-asia/
https://www.eastasiaforum.org/2022/01/30/how-will-dutertes-successor-deal-with-china/
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A Bank of Thailand lehetővé teszi a bankok számára, hogy többet fektessenek 

be a fintech-be 

Reuters, Bangkok Post, 2022. február 01. 

A Bank of Thailand (BoT) azt tervezi, hogy engedélyezi a bankoknak, hogy a tőkealapjaik 

jelenlegi 3%-os határértékénél többet fektessenek be fintech eszközökbe, kivéve a digitális 

eszközöket – közölte kedden a központi bank helyettes vezetője. A BoT arra is számít, hogy az 

év első felében kiadja a virtuális bankokra vonatkozó szabályokat – vélekedett Roong 

Mallikamas egy sajtótájékoztatón. Az ilyen hitelezők bevezetésétől azt várják, hogy fokozza a 

versenyt a rendszerben, miközben a meglévő bankok is pályázhatnak majd. A központi bank 

kedden konzultációt indított az ország pénzügyi szektoráról, a digitális gazdaságról, és február 

28-ig várja a nyilvánosság véleményét. 

Forrás: Bank of Thailand to let banks invest more in fintech 

Új kezdeményezések a demenciával vagy más láthatatlan fogyatékossággal élő 

utasok számára a Changi repülőtéren 

Toh Ting Wei, The Straits Times, 2022. február 02. 

A láthatatlan fogyatékossággal, például demenciával és autizmus spektrumzavarral élő utasok 

mostantól további segítséget kaphatnak, amikor a Changi repülőtéren utaznak. A Changi 

Airport Group (CAG) szerdán közölte, hogy speciális igényű iskolákkal és szervezetekkel 

együttműködve három új kezdeményezést indított az ilyen utasok számára. A 

kezdeményezések közé tartozik egy személyre szabható, lépésről lépésre történő repülőtéri 

útmutató, a láthatatlan fogyatékossággal élők számára a nyakláncok azonosítása, valamint a 

személyzet speciális képzése. A CAG szerint a Changi Airport Social Story a teljes repülőtéri 

utazást bemutatja a bejelentkezéstől a beszállásig, hogy segítse az utasokat és a gondozókat 

a repülés előtti felkészülésben. A nyakláncok felismerésével kapcsolatban a CAG elmondta, 

hogy a repülőtéri személyzetet kiképezte a kétféle kártya azonosítására, amelyet a láthatatlan 

fogyatékkal élők viselhetnek. A CAG közlése szerint eddig több mint 300 első vonalbeli 

alkalmazott részesült a láthatatlan fogyatékossággal élő utasok segítésére irányuló speciális 

személyzeti képzésben. 

Forrás: New initiatives for passengers with dementia or other invisible disabilities launched at 

Changi Airport 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2257051/bank-of-thailand-to-let-banks-invest-more-in-fintech
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/new-initiatives-for-passengers-with-dementia-or-other-invisible-disabilities-launched-at-changi-airport
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/new-initiatives-for-passengers-with-dementia-or-other-invisible-disabilities-launched-at-changi-airport
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Az USA azért küzd, hogy Thaiföldet elfordítsa Kínától 

Richard S. Erlich, Asia Times, 2022. január 31. 

Miközben Thaiföld megpróbálja kihasználni a kínai gazdasági előretörést Délkelet-Ázsiában a 

Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetőjének nemrégiben tett bangkoki látogatása a 

jövedelmező amerikai katonai és üzleti ügyletek sorozata közepette visszacsábíthatja 

Thaiföldet az USA felé és távolabb viheti Kínától a jövőben. Az elmúlt két évtizedben Kína és 

Thaiföld kapcsolata szorosabbá vált, de biztonsági téren az USA pozíciója továbbra is 

meghatározó. Kína felzárkózását jelzi viszont, hogy az amerikai haditengerészet 2019-ben 

kezdte meg a Thai Királyi Haditengerészet tengeralattjáró-ellenes hadviselésre vonatkozó 

képzését, ugyanakkor a haditengerészet három kínai gyártású, egyenként 400 millió dollárba 

kerülő Yuan-osztályú S26T tengeralattjárót szeretne vásárolni. Az USA gazdasági téren is 

próbálkozik, a Ford decemberben jelentette be, hogy 900 millió dollárt fektet be thaiföldi 

autóösszeszerelő gyárainak korszerűsítésébe. A thai kormány mindkét féltől igyekszik az 

előnyöket megszerezni, miközben kerüli a nyílt elköteleződést és az USA-Kína konfliktus 

mérséklését tarja szem előtt. 

Forrás: US battling to swing Thailand away from China 

Lopez az RCEP idei ratifikációjáért küzd 

Anna Leah E. Gonzales, The Manila Times, 2022. február 04. 

Ramon Lopez kereskedelmi miniszter optimizmusát fejezte ki, azt követően, hogy a Szenátus 

nem ratifikálta a Regionális Átfogó Gazdasági Partnerségi Megállapodást (RCEP), mondván, 

hogy továbbra is bízik benne, hogy a megállapodást még idén ratifikálják. Csütörtöki 

nyilatkozatában Lopez elmondta, hogy megérti, hogy más fontos helyi törvényjavaslatok is 

vannak, amelyekkel foglalkozni kell, de bízik abban, hogy a szenátus végül egyetért az RCEP 

szentesítésével, amikor idén újra ülésezni fog. Habár Rodrigo Duterte elnök még 

szeptemberben ratifikálta a megállapodást, de a szenátus, amely szerdán berekesztette ülését, 

ezt a lépést nem tette meg. 

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

  

https://asiatimes.com/2022/01/us-battling-to-swing-thailand-away-from-china/
https://www.manilatimes.net/2022/02/04/business/top-business/lopez-bats-for-rcep-ratification-this-year/1831695
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Közel-Kelet 

Omán 3,5 milliárd dollár kölcsönt vesz fel Öböl-menti és helyi bankoktól 

 .Al Arabiya, 2022. január 29 ,العربية

Az Ománi Szultánság körülbelül 3,5 milliárd dollár értékű kölcsön megszerzését irányozta be a 

következő 7 évre, amelyet az Öböl-menti és helyi bankok konzorciumától igényel. A Szultánság 

ezen összeg egy részét, egy körülbelül 2,2 milliárd dollár értékű kölcsön refinanszírozására 

tervezi fordítani, – mondta el az Al Arabiya.net-nek nyilatkozó banki forrás. Ezenkívül 

hozzátette, hogy a kölcsönt az Öböl-menti és helyi bankok konzorciuma adja, köztük az Abu 

Dhabi Commercial Bank, az Abu Dhabi Bank, a Mashreq First Bank és az Arab Banking 

Corporation ABC, valamint két ománi bank. Az is kiderült, hogy Omán számára lehetőség van 

arra, hogy szükség esetén mintegy 4 milliárd dollárra emeljék a hitel értékét. 

Forrás: ض 3.5 مليار  دوالر من  تحالف  بنوك خليجية ومحلية  مصادر :ُعمان تقتر

Izrael elnöke hivatalos látogatásra érkezett az Egyesült Arab Emírségekbe 

 .Al Khaleej, 2022. január 30 ,الخليج

Isaac Herzog izraeli elnök vasárnap érkezett hivatalos látogatásra az Egyesült Arab 

Emírségekbe, felesége, Michel Herzog izraeli First Lady kíséretében. Az elnököt amikor 

megérkezett Abu Dzabi elnöki repülőterére, Abdullah bin Zayed Al Nahyan sejk, az emirátusi 

külügyminiszter és a nemzetközi együttműködési miniszter fogadta. Az arab ország és Izrael 

2020-ban normalizálta kapcsolatait az úgynevezett Ábrahám-egyezmény keretein belül az 

Egyesült Államok közbenjárásával, és az azóta eltelt idő alatt a két ország közötti viszony 

tovább javult. 

Forrás: زيارة رسمية   
 رئيس إرسائيل يصل اإلمارات ف 

Magyar újságírók és aktivisták beperelik az NSO Groupot az állítólagos hackelés 

miatt 

The Times of Israel, 2022. január 29. 

Az NSO-csoport által feltehetően kémprogramokkal célba vett személyek jogi lépéseket 

tesznek a magyar állam és az izraeli kibertechnológiai cég ellen – jelentette be pénteken az 

őket képviselő jogvédő szervezet. Egy globális médiakonzorcium tavaly megjelent vizsgálata 

szerint az NSO-csoport Pegasus szoftverével Magyarországon számos célpont digitális 

eszközeibe hatoltak be, köztük van legalább 10 ügyvéd, egy ellenzéki politikus és több 

kormánykritikus újságíró is. Továbbá magyar oknyomozó újságírók is vizsgálódtak az ügyben, 

és arra jutottak, hogy legalább két kormánykritikus média kiadóját, valamint egy volt 

államtitkárt is célba vettek a szoftverrel. A csoport hozzátette, hogy „minden lehetséges jogi 

eszközt” megragadnak, beleértve a titkosszolgálatokat felügyelő miniszterekhez történő 

panasztételt, az információszabadság iránti kérelmeket és természetesen a magyar 

bírósághoz is fordulnak. 

Forrás: Hungarian journalists, activist will sue NSO Group after alleged hacking 

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/01/29/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%B6-3-5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2022-01-30/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.timesofisrael.com/hungarian-journalists-activist-will-sue-nso-group-after-alleged-hacking/
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Törökország tripoli nagykövete Bengáziba látogatott 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. január 31. 

Törökország tripoli nagykövete, Kanaan Yilmaz török üzletemberek kíséretében ellátogatott a 

kelet-líbiai Bengázi városába. A nagykövet közölte, hogy látogatása során megtekintette a 

bengázi török főkonzulátus épületét. Hozzátette: biztosította a líbiai felet arról, hogy hazája 

újra meg szeretné nyitni a bengázi török főkonzulátust. Yilmaz kifejtette, hogy eredményes 

megbeszéléseket folytatott a képviselőház és a bengázi városi tanács tagjaival, és megvitatták 

az együttműködés lehetőségeit a különböző területeken, beleértve az oktatást, a kultúrát, az 

egészségügyet, a közlekedést és a testvérvárosi kapcsolatokat. Hangsúlyozta, hogy 

Törökország egységes országnak tekinti Líbiát. 

Forrás: ك   بطرابلس  يزور بنغازي
 السفت   التر

A Kurdisztáni Autonóm Régió gazdasági átalakuláson megy keresztül 

العراق صوت , Sotaliraq, 2022. január 31. 

Az Iraki Kurdisztánban működő Exportőrök és Importőrök Uniójának vezetője, Musztafa 

Sheikh Abdul Rahman bejelentette, hogy a régió, valamint Törökország és Irán közötti 

kereskedelmi forgalom közel 20 milliárd dollárt tett ki az elmúlt évben. Iraki Kurdisztán magas 

rangú török kereskedelmi delegációt fogadott azzal a céllal, hogy megvitassák a két fél közötti 

kereskedelmi kapcsolatok elmélyítésének lehetőségét, és hasznosuljanak az exportáló 

országok tapasztalataiból a régió belső kereskedelmének fejlesztése során. Kurd tisztviselők 

elmondták, hogy a legnagyobb forgalom Törökországgal és általában Iránnal zajlott a térség 

tartományaiban. Az előbbivel közel 10 milliárd dollárt, az utóbbival 7 milliárdot, a többi 

országgal pedig körülbelül 3 milliárd dollárt tett ki a kereskedelem volumene. 

Forrás: إقليم كوردستان يتحرك لنقلة إقتصادية ويؤكد بلوغ  حجم التبادل  التجاري 20 مليار دوالر خالل  عام 

A török repülőterek Európa legforgalmasabb repülőterei közé tartoztak tavaly 

Hürriyet Daily News, 2022. január 31. 

A Nemzetközi Repülőterek Tanácsa (ACI Europe) adatai szerint az Isztambuli Repülőtér tavaly 

közel 37 millió utast szolgált ki, és ezzel Európa legforgalmasabb repülőtere volt. Ugyanebben 

az összehasonlításban a moszkvai Seremetyevói Nemzetközi Repülőtér végzett a második 

helyen, 30,9 millió utassal, míg a harmadik helyet a párizsi Charles de Gaulle repülőtér szerezte 

meg 26,2 millió utassal. A Sabiha Gökçen, az Isztambul ázsiai oldalán lévő repülőtér a hatodik 

helyen végzett, mivel tavaly 25 millió utast szolgált ki. Továbbá több mint 21,3 millióan 

használták Antalya repülőterét, amely a helyi és nemzetközi turisták fő nyaralóhelye, aminek 

köszönhetően 2021-ben Európa kilencedik legforgalmasabb repülőtere volt. A helyi repülőtéri 

hatóság (DHMI) adatai szerint a török repülőterek tavaly összesen 128,4 millió utast szolgáltak 

ki, ami 57,3 százalékkal több, mint 2020-ban. A belföldi utasok száma az azt megelőző évi 

adatokkal összehasonlítva 38 százalékkal, 68,7 millióra nőtt, míg a nemzetközi utasszám 87,2 

százalékkal 59,7 millióra nőtt 2021-ben. 

Forrás: Turkish airports among Europe’s busiest last year 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A/2489137
https://www.sotaliraq.com/2022/01/30/إقليم-كوردستان-يتحرك-لنقلة-إقتصادية-و-2/
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkish-airports-among-europes-busiest-last-year-171125
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Földgáz áramlási teszt indul Iránból Törökországba 

Hürriyet Daily News, 2022. február 01. 

Korlátozott mennyiségben megkezdődött az Iránból Törökországba irányuló földgázellátás 

tesztelése, amely enyhíti az ország ipari szektorának az elmúlt napokban bekövetkező 

földgázkimaradásait – közölte a törökországi Botaş gázvezeték-üzemeltető. Irán 

megerősítette, hogy január 20-tól 10 napig nem küldött földgázt Törökországnak a török-iráni 

határon lévő Gürbulak gázbetáplálási pontnál jelentkező műszaki problémák miatt. Eközben 

az ipari zónák áramszünete január 29-én megszűnt – jelentette be az Energiaügyi és 

Természeti Erőforrás Minisztérium. Törökországnak ki kell elégítenie a növekvő gázigényt a 

rendkívüli hideg időjárási körülmények között tapasztalható rekordszintű fogyasztás miatt. Az 

ország földgázfogyasztása napi rekordot – 290 millió köbmétert – döntött január 20-án. Az 

Energiapiaci Szabályozó Hatóság (EPDK) becslése szerint az ország földgázfogyasztása idén 

eléri a 60,04 milliárd köbmétert. 

Forrás: Natural gas flow test starts from Iran to Turkey: Botaş 

Az Egyesült Arab Emírségek 2023 júniusától adót vet ki a vállalatok nyereségére  

 .Al Khaleej, 2022. február 01 ,الخليج

A Pénzügyminisztérium bejelentette, hogy az Egyesült Arab Emírségek szövetségi adót vezet 

be az üzleti nyereségre, amelyet a 2023. június 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi 

évekre kell alkalmazni. Az üzleti nyereségre kivetett társasági adót a nemzetközileg elfogadott 

számviteli standardok szerint készített pénzügyi kimutatások alapján számítják ki. Hivatalos 

források közölték, hogy a társasági adót minden vállalkozásra és kereskedelmi tevékenységre 

alkalmazni fogják, kivéve a természeti erőforrás-kitermelési tevékenységeket, amelyek 

továbbra is a helyi emírség szintjén maradnak társasági adókötelesek. 

Forrás: 2023 كات من يونيو يبة عىل أرباح الشر  اإلمارات تطبق  ض 

Szaúd-Arábia 1300 milliárd dollár értékű bányászati lelőhelyeket tár fel 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. február 02. 

Az Ipari és Ásványi Erőforrások Minisztériuma által kiadott jelentés több mint 5300 lelőhelyet 

tártak fel az országban, amelyek értéke körülbelül 5 billió riál (1,3 billió dollár). A telepeken 

fellelhető legelterjedtebb ásványok az arany, az ezüst, a réz, a cink, a foszfát, a bauxit, a 

mészkő és egyéb fémek. A szaúdi Ipari és Ásványi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 

jelentés hangsúlyozta, hogy az ország bányászatának átfogó növekedési stratégiája jelentős 

befektetési lehetőségeket biztosít majd. A lelőhelyek kiaknázásával Szaúd-Arábia 2030-ra a 

világ egyik legfontosabb fémtermelő országává válik. 

Forrás: السعودية تكشف  عن مكامن تعدينية قيمتها 1.3 تريليون دوالر 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/natural-gas-flow-test-starts-from-iran-to-turkey-botas-171149
https://www.alkhaleej.ae/2022-01-31/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2023/%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
https://www.alkhaleej.ae/2022-01-31/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-2023/%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
https://aawsat.com/home/article/3448591/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-13-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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A Szuezi-csatorna 2 milliárd fontos befektetési alapot indít 

 .Nabd, 2022. február 02 ,نبض

A Szuezi Csatorna Hatóságának vezetője, Osama Rabie elmondta, hogy a hatóság szándéka 

egy 2 milliárd egyiptomi font induló tőkével rendelkező befektetési alap létrehozása. Közölte, 

hogy a befektetési alap a jövő hónap elejétől kezdve él, és Rabie arra számít, hogy a Szuezi-

csatorna bevételei februárban meghaladják a januárit, amikor a csatorna 544,7 millió dollárt 

termelt. A közlemény szerint a januári magas bevételekhez elsősorban a fuvarozási szektor 

fellendülése - ami a következő hónapok további növekedését is elősegíti -, valamint a csatorna 

rugalmas marketingpolitikája járult hozzá. 

Forrás: بقيمة ملياري جنيه  
 
  استثماريا

 
 قناة السويس  تطلق صندوقا

  

https://nabd.com/s/99559745-930013/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
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Oroszország és a posztszovjet térség 

A "Türkmengaz" állami konszern és a kínai CNPC további megállapodást kötött 

a türkmenisztáni gáz kitermelésről 

Turkmenistan, 2022. január 30. 

A Türkmengaz türkmén állami konszern és a Kínai Nemzeti Kőolajipari Vállalat (China National 

Petroleum Corporation, CNPC) megállapodást kötött a Türkmenisztánban találhatógázmezők 

fejlesztéséről. A türkmén üzemanyag- és energiakomplexumot felügyelő Shahim 

Abdrakhmanov miniszterelnök-helyettes elmondta, a most aláírt dokumentum további 

megállapodások megkötését írja elő a Galkinish gázmező 16 kútjának vegyi termékekkel való 

ellátására és fúrófolyadékok előkészítésére, valamint mérnöki szolgáltatások nyújtására 

Türkmenisztán és Kína között. A miniszterelnök-helyettes tájékoztatása szerint a jövőben a 

Galkinish, Garabil és Bagadzsa gázmezőkre vonatkozóan további megállapodások megkötését 

is tervezik. A most megkötött megállapodások összértéke pedig meghaladja a 106 millió 

dollárt. A CNPC-vel a Türkmengaz már korábban is szerződést kötött három gázkút építésének 

és üzembe helyezésének befejezésére, amelyet a Gulf Oil & Gas FZE (Egyesült Arab Emírségek) 

megkezdett, de nem fejezte be. Az a projekt már korábban, sikeresen lezárult. 

Forrás: Госконцерн «Туркменгаз» и китайская CNPC заключат дополнительные 

соглашения по добыче газа в Туркменистане 

Kirgizisztán miniszterhelyettese további kereskedelmi és gazdasági 

együttműködésről tárgyalt Ukrajna nagykövetével 

Kgtoday, 2022. január 29. 

Nuran Nijazaliev, Kirgizisztán külügyminiszterének első helyettese találkozott Valerij 

Zovtenkoval Ukrajna kirgizisztáni nagykövetével. A tárgyalás során részletesen megvitatták a 

két ország közötti kétoldalú együttműködés kérdéseit. Az illetékesek kiemelt figyelmet 

fordítottak a kereskedelmi és gazdasági együttműködés jövőjére. Emellett szóba került egy 

kétoldalú üzleti fórum megszervezése, valamint a kirgiz-ukrán kormányközi bizottság ülésének 

a megtartása is. A megbeszélésen a mindkét fél megerősítette azon szándékát, hogy 2022-ben 

közös rendezvényeket tartanak a Kirgizisztán és Ukrajna közötti diplomáciai kapcsolatok 30. 

évfordulója alkalmából. 

Forrás: Замминистра Киргизии обсудил с послом Украины дальнейшее торгово-

экономическое сотрудничество 

  

https://www.turkmenistan.ru/ru/articles/46065.html
https://www.turkmenistan.ru/ru/articles/46065.html
https://kgtoday.ru/bishkek/21163-zamministra-kirgizii-obsudil-s-poslom-ukrainy-dalnejshee-torgovo-jekonomicheskoe-sotrudnichestvo.html?fbclid=IwAR096nyqDepHli9MLqs319th6ZQ9QdHyM2rMAcQZR-s-vib5aXXVkDmltXU
https://kgtoday.ru/bishkek/21163-zamministra-kirgizii-obsudil-s-poslom-ukrainy-dalnejshee-torgovo-jekonomicheskoe-sotrudnichestvo.html?fbclid=IwAR096nyqDepHli9MLqs319th6ZQ9QdHyM2rMAcQZR-s-vib5aXXVkDmltXU
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Afganisztán és Türkmenisztán villamosenergia projektről írt alá megállapodást 

Orient, 2022. január 28. 

A türkmén energiaügyi minisztérium delegációja látogatást tett Kabulban, hogy megvitassák a 

két ország közötti energetikai projektekkel kapcsolatos együttműködés jogi és technikai 

kérdéseit. A De Afghanistan Breshna Shirkat (DABS) afgán energia vállalat illetékesei szerint az 

országnak évente 850 megawatt áramra van szüksége, amelyből 620 megawattot 

Üzbegisztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Iránból importálnak majd, 230 

megawattot pedig hazai forrásból fedeznének. E célból pedig Afganisztán megállapodást írt 

alá Türkmenisztánnal az újonnan üzembe helyezett nyugat-afganisztáni Nur al-Jihad 

villamosenergia projektjéről. A DABS tisztviselői és a türkmenisztáni vendégdelegáció tagjai a 

Calik Energy török cég képviselőivel Kabulban folytatott négynapos tárgyalás után szerződést 

írtak alá a Nur al-Jihad áramellátásának 110 megawatról 220 megawattra történő bővítésére, 

közölte az afgán társaság. A projektben Türkmenisztán kiemelt szerepet vállal majd. 

Forrás: Афганистан и Туркменистан подписали соглашение о проекте ЛЭП 

Az afgán kormány szerint a TAPI projekt hamarosan elindul 

Orient, 2022. január 31. 

Afganisztán megismételte elkötelezettségét a Türkmenisztán-Afganisztán-Pakisztán-India 

(TAPI) projekt mielőbbi elindítása mellett. A tervek szerint a gázvezeték megépítése mintegy 

12 ezer embernek biztosít majd munkát Afganisztánban. A jelenleg Afganisztánt irányító 

tálibok kijelentették, hogy biztosítják a TAPI gázvezetékkel kapcsolatos minden 

előmunkálatot. Bilal Karimi, a tálibok helyettes szóvivője elmondta, hogy a projekt 

biztonságával és finanszírozásával kapcsolatos munka befejeződött és a kivitelezési szakasz az 

idő melegedésével megkezdődhet. Afganisztán, amiért lehetővé teszi a türkmén gáz tranzitját 

az országon keresztül Pakisztánba és Indiába évente körülbelül 400 millió dollár bevételre 

számít. Az elmúlt hónapban a TAPI projekt a gázvezeték kiépítésében résztvevő országok 

kiemelt figyelmének középpontjában állt. Január elején türkmén delegáció Afganisztánban 

tárgyalt a TAPI-val kapcsolatos munka intenzívebbé tételéről. E hét elején pedig 

Türkmenisztán és Pakisztán külügyminisztere telefonon egyeztetett a gázvezeték építésének 

a meggyorsításáról. 

Forrás: Правительство Афганистана заявляет, что проект ТАПИ скоро начнется 

  

https://orient.tm/ru/post/36068/afganistan-i-turkmenistan-podpisali-soglashenie-o-proekte-lep
https://orient.tm/ru/post/36103/pravitelstvo-afganistana-zayavlyaet-chto-proekt-tapi-skoro-nachnetsya
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Üzbegisztán és Oroszország a teherszállítás növelése érdekében 

vegyesvállalatot alapított 

Ritmeurasia, 2022. január 29. 

Az RZD Logistics JSC és az üzbég logisztikai vállalat, az UTI Transit LLC közös vállalatot hozott 

létre RZDL Transservice Group LLC néven. Az orosz-üzbég vállalat alapítóinak reménye szerint 

a vállalkozás további ügyfeleket vonz majd az oroszországi, kazahsztáni, tádzsikisztáni és a 

kínai teherszállítási útvonalak fejlesztésébe. Emellett a cég részt vesz a Kínából Afganisztánba 

és Pakisztánba tartó új közlekedési folyosók fejlesztésében is. A közös megállapodás 

értelmében az RZD Logistics felügyeli a rakomány átvételét a moszkvai régió termináljain és 

biztosítja a teherforgalom műszaki karbantartását is Oroszország és Kazahsztán területén. Az 

UTI Transit hatáskörébe hasonló szolgáltatások kerülnek, amelyeket Üzbegisztán területén 

kell teljesítenie. A jövőben pedig egy egész Eurázsiát érintő teherforgalmi vasútvonal bővítését 

is tervezik. Üzbegisztán és Oroszország között az Agroexpress projekt keretében már van 

pozitív tapasztalat is a keleti és közép-ázsiai irányú tehervasútvonalak üzemeltetésében. Az 

első ilyen típusú tehervasútvonal tesztszállítmányt - Oroszország – Üzbegisztán – Oroszország 

- az elmúlt év végén üzemelték be. A most megvalósuló projektet az orosz Gazdasági 

Fejlesztési Minisztérium és az üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium is támogatja. 

Forrás: Узбекистан и Россия создали СП для увеличения грузоперевозок 

Az SCO koordinátorai áttekintették a szervezet 2022-es napirendjét 

SNG Today, 2022. január 28. 

Üzbegisztán elnöksége alatt Taskentben megtartották a Sanghaji Együttműködési Szervezet 

(Shanghai Cooperation Organisation, SCO) Nemzeti Koordinátori Tanácsának idei első ülését, 

melynek témái a szervezet 2022-es aktuális terveivel kapcsolatos kérdések voltak. A 

tanácskozáson a szervezetben résztvevő államok koordinátorai olyan kérdéskörökben is 

tárgyaltak, mint az államközi kapcsolatok megerősítése az SCO platformon belül. A tárgyalás 

végén a résztvevők felhívták a figyelmet az SCO nemzetközi színtéren betöltött szerepének 

növelésének a fontosságára. Ezenkívül megvitatták és elemezték a meglévő mechanizmusok 

modernizálásának lehetőségeit. E kérdésben különösen a nemzetközi utazásra vonatkozó 

korlátozó intézkedésekről folytak az egyeztetések. Emellett a résztvevők megállapodtak az 

SCO cselekvési tervében is, amely 130 szakértői és miniszteri találkozóból fog összeállni. A 

tervek szerint szeptemberben szintén Üzbegisztánban fog ülésezni az SCO Államfők Tanácsa 

is. 

Forrás: Национальные координаторы ШОС рассмотрели повестку организации на 2022 

год 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-29--uzbekistan-i-rossija-sozdali-sp-dlja-uvelichenija-gruzoperevozok-58390
https://sng.today/moscow/21156-nacionalnye-koordinatory-shos-rassmotreli-povestku-organizacii-na-2022-god.html
https://sng.today/moscow/21156-nacionalnye-koordinatory-shos-rassmotreli-povestku-organizacii-na-2022-god.html
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Az iráni export a szerakhi vasúti határon 73%-kal nőtt 

Business Turkmenistan, 2022. január 31. 

A szarakhi vasúti határon keresztül Iránból a Közép-Ázsia országaiba exportált termékek 

mennyisége 73%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, mondta a Horasan vasút 

főigazgatója, Mostafa Nasiri. Az igazgató megjegyezte, hogy ebben az időszakban 925 000 

tonna (több mint 14 700 vagon) rakományt exportáltak a Közép-Ázsia országaiba a szarakhi 

vasúti határon keresztül. A vasúti határon a Közép-Ázsiába exportált termékek között a 

cement 32%-os mutatójával vezető helyet foglalt el. A legtöbb exportált termék 

Üzbegisztánba (41%) és Türkmenisztánba (37%) irányult. 

Forrás: Иранский экспорт через железнодорожную границу Серахса увеличился на 73% 

Üzbég Kulturális Napok Magyarországon 2022-ben 

Dunyo, 2022. január 29. 

Abat Fajzullajev Üzbegisztán magyarországi nagykövete Budapesten (a nagykövetség Bécsben 

található) a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a magyar Emberi Erőforrások 

Minisztériumával, valamint az OTP Bankcsoporttal is tárgyalásokat folytatott. A találkozón 

mapirendjében olyankérdések szerepeltek, mint az üzbég-magyar kapcsolatok jelenlegi 

helyzete, valamint a közelgő kétoldalú látogatásokra való felkészülés kérdései. A 

magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi ügyekért felelős 

államtitkárával, Lőrinczi Zoltánnal folytatott megbeszélésen megállapodás született az Üzbég 

Kulturális Napok 2022-es magyarországi megrendezéséről, amelynek keretében bemutatják 

az Üzbegisztán kulturális öröksége című könyvet. A felek megállapodtak abban is, hogy több 

közös rendezvényt szerveznek az országok közötti diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulójának 

tiszteletére. Az utóbbi időben Üzbegisztán és Magyarország között a banki és pénzügyi szféra 

együttműködése megerősödött. Az üzbég nagykövetség közreműködésével hamarosan 

tárgyalásokat folytatnak majd a magyar Eximbankkal egy több mint 2000 ATM-et biztosító 

projekt finanszírozásáról. Emellett február elején a magyar bank finanszírozásával 300 ATM-

et terveznek szállítani az üzbég Microcreditbank számára. 

Forrás: В 2022 году будут проведены Дни культуры Узбекистана в Венгрии 

  

https://business.com.tm/ru/post/8183/iranskii-eksport-cherez-zheleznodorozhnuyu-granicu-serahsa-uvelichilsya-na-73
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_2022_godu_budut_provedeni_dni_kulyturi_uzbekistana_v_vengrii-tQz
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Azerbajdzsán 2021-ben 27%-kal növelte a nem kőolaj alapú exportját 

Oroszországba, Törökországba pedig 79%-kal 

B. Rustambeko, Interfax Azerbaijan, 2022. január 31. 

A 2021-es eredmények szerint az Azerbajdzsánból származó nem kőolajexport rekordot, 2,7 

milliárd dollárt tett ki, ami 47,2%-kal több, mint 2020-ban, jelentette az azeri Gazdasági 

Reformokat és Kommunikációs Elemző Központ. A központ szerint az export szerkezetében a 

fő volumen a nyers gyapotra esett –  208 millió dollár (57,7%-os növekedés), az arany –  202,5 

millió dollár (1,5%-os csökkenés), a paradicsom – 160,2 millió dollár (20,5%-os csökkenés), 

datolyaszilva – 125,9 dollár (37,4%-os növekedés), elsődleges polipropilén – 120 millió dollár 

(86%-os növekedés), karbamid – 118,5 millió dollár (11,2-szeres növekedés), mogyoró – 108,8 

millió dollár (4,5%-os csökkenés), elsődleges polietilén kisebb sűrűséggel 0,94 - 95,8 millió 

dollár (kétszeres növekedés), metanol – 90,1 millió dollár (76%-os növekedés). Az öt 

legnagyobb nem olajterméket importáló azerbajdzsáni ország: Oroszország – 877,8 millió 

dollár (27,3%-os növekedés), Törökország – 675,9 millió dollár (78,9%-os növekedés), Svájc - 

224,1 millió dollár (0,3%-os csökkenés), Grúzia – 157,5 millió dollár (23,4%-os növekedés), az 

USA pedig 74,9 millió dollár (háromszoros növekedés). 2020-ban Azerbajdzsán nem 

olajexportjának volumene 1,9 milliárd dollárt tett ki, ami 5,2%-kal kevesebb, mint 2019-ben. 

A csökkenés hátterében a COVID-19 miatti korlátozások negatív hatása áll. Az azeri Gazdasági 

Minisztérium szerint 2026-ra a nem olajexport volumene 5 milliárd dollárra fog növekedni. 

Forrás: Азербайджан в 2021г увеличил ненефтяной экспорт в РФ на 27%, в Турцию – на 

79% 

Külföldi befektetések Kazahsztánban – a legtöbb Hollandiából és az USA-ból 

érkezett 

Ritmeurasia, 2022. január 31. 

A Kazah Nemzeti Bank adatai szerint 2021. október 1-jén az országba beérkezett befektetések 

összege 169,9 milliárd dollár volt, ami az év végére 4,9 milliárd dollárral nőtt. A legtöbb pénz 

Hollandiából – 63,7 milliárd dollár (+3,4%-os növekedés) és az USA-ból – 40,3 milliárd dollár 

(+7,4%) érkezett. Oroszország – 5,9 milliárd dollár (+15,7%), Kína – 5,5 milliárd dollár (-12,7%) 

értékben fektet be Kazahsztánban. Kazahsztán 2025-ig 30 milliárd dollárra szeretné növelni a 

bruttó külföldi működőtőke-beáramlást. Ez a kazah Nemzetgazdasági Minisztérium által 

közzétett Befektetéspolitikai Koncepcióból következik. Ennek értelmében az állóeszköz-

beruházások volumenét a 2022-es 21,3%-ról 2025-re a GDP 30%-ára tervezik növelni. A 

közvetlen külföldi befektetések bruttó beáramlásának növelését a 2022-es 23,9 milliárd 

dollárról 2025-re 30 milliárd dollárra tervezik bővíteni. Emellett prioritást élvezne az új, 

exportorientált és csúcstechnológiás áru- és szolgáltatástermelés létrehozására irányuló 

beruházások ösztönzése is. 

Forrás: Иностранные инвестиции в Казахстан – больше всего из Нидерландов и США 

  

http://interfax.az/view/857132
http://interfax.az/view/857132
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-01-31--inostrannye-investicii-v-kazahstan-bolshe-vsego-iz-niderlandov-i-ssha-58423
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Az orosz elnök Moszkvában találkozott Magyarország miniszterelnökével 

SNG Today, 2022. február 2. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 1-jén találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. 

A látogatás során a két államfő megvitatta az Oroszország és Magyarország közötti partnerség 

viszony fejlesztését célzó intézkedések jelenlegi helyzetét. Az Oroszország és Magyarország 

közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok jelenleg nagyon jók. A két ország közötti 

kereskedelmi forgalom a 2021-es adatok alapján 30%-kal nőtt és elérte az 5,5 milliárd dollárt. 

A kölcsönös befektetések mértéke pedig túllépte az 1 milliárd dollárt. Az orosz olaj- és 

gázszállítás a magyar fogyasztás több mint 55% illetve 80%-t fedezi. A 2036-ig megkötött 

gázszállítási szerződésnek köszönhetően Magyarország a piaci árnál 5-ször alacsonyabb áron 

kapja az orosz földgázt. Emellett pedig sikeresen működik együtt a magyar MOL konszern és 

az orosz Tatneft is. Valamint a Roszatom részt vesz a magyar paksi atomerőmű építésében és 

működtetésében. A találkozón Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin megvitatták a Kínából 

Magyarországra, Dél-Európa és a Balkán országaiba irányuló áruforgalom Oroszországon 

keresztüli tranzitjának felgyorsítására szánt intézkedéseket. Korábban Magyarország 

Európában elsőként hagyta jóvá és alkalmazta a Szputnyik V vakcinát, valamint elismerte az 

orosz oltási tanúsítványokat. Összesen 2 millió adag Sputnik-V-t szállítottak Magyarországra 

2021-ben, és a tervek között szerepel a Sputnik-Light vakcina szállítása is. Orbán Viktor, 

magyar miniszterelnök pedig a világ biztonsági problémáiról szólva megjegyezte, hogy az 

Európai Unió egységes és egyetlen vezetője sem akar konfliktusba keveredni Oroszországgal. 

Forrás: В Москве прошла встреча президента России с премьер-министром Венгрии 

  

https://sng.today/moscow/21223-v-moskve-proshla-vstrecha-prezidenta-rossii-s-premer-ministrom-vengrii.html
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Putyin több orosz és magyar projektre is felhívta a figyelmet 

Tass, 2022. február 1. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott megbeszélés 

végén közölte, hogy a következő hónapokban megkezdi működését az orosz-magyar 

teherszállítási vállalat. Elmondta, hogy a magyar miniszterelnökkel történő tárgyalásokon 

érintették a Kínából Oroszországon keresztül Magyarországra, Dél-Európa és a Balkán-

félsziget országaiba irányuló teherszállítás kérdéseit és megállapodtak egy az ezen a területen 

működő orosz-magyar vegyesvállalat létrehozásában, ami az idei év első felében kezdi meg 

működését. Az Orosz Föderáció elnöke megjegyezte, hogy a vasúti kocsik harmadik 

országokba, elsősorban Egyiptomba történő gyártására és szállítására vonatkozó fontos orosz-

magyar projekt ebben az éveben befejezésére kerül. Putyin hozzátette, hogy az idei év elején 

az egyiptomi vasút társaságnak már 600 vagont leszállítottak a szerződés szerint 700 vagonból. 

Az orosz államfő felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen projektek hozzájárulnak a magyar és 

az orosz vállalkozások nemzetközi piacokon való sikeres megjelenéséhez. Putyin külön 

kiemelte Moszkva és Budapest közötti nukleáris szférában való együttműködését. A Roszatom 

két új atomerőművet szándékozik létesíteni Magyarországon, amely több mint kétszeresére 

növeli a jelenlegi paksi erőmű teljesítményét. Az orosz államfő a magyar orosz együttműködés 

egyéb lehetséges területei között a mezőgazdaságot nevezte meg. Szerinte a tradicionális 

mezőgazdaság, a magyar termékek kínálata az orosz piacon óriási lehetőségek tárháza lehet. 

Forrás: Путин отметил многие проекты России и Венгрии в разных секторах 

A MIFT ülésén megállapodás született az Ipoteka-Bank magyar befektető általi 

privatizációs folyamatának elősegítésére irányuló további lépésekről. 

Dunyo, 2022. február 3. 

Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi minisztere és egyben miniszterelnök-helyettes, 

Szardor Umurzakov Taskentben munkalátogatáson fogadta a magyar OTP Bank elnökét, 

Csányi Sándort. Az üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium (MIFT) tájékoztatása 

szerint az Ipoteka-Bank privatizációjáról korábban aláírt megállapodás végrehajtását szem 

előtt tartva tárgyalták a bank üzbegisztáni befektetési tevékenységével kapcsolatos 

kérdéseiről. A tárgyaláson megállapodás született az Ipoteka-Bank magyar befektetők általi 

privatizációját elősegítő további lépésekről. A bank fejlesztése céljából a nemzetközi banki 

standardokon alapuló program is kidolgozásra került. Emellett a Csányi Sándor által irányított 

üzbég banki struktúrák és beruházási tevékenységek bővítésének lehetőségeit is mérlegelték, 

különös tekintettel az agráripari szektorban történő projektek megvalósítására és a magyar 

technológiák mezőgazdasági bevezetésére, amely növelné az üzbég termékek 

versenyképességét. Ezen kívül a magyar OTP Bank elnöke érdeklődését fejezte ki az üzbég 

sportági fejlesztésekben való részvétel iránt is. 

Forrás: На встрече в МИВТ достигнута договоренность о дальнейших действиях по 

продвижению процесса приватизации «Ипотека-банка» венгерским инвестором 

  

https://tass.ru/ekonomika/13588705
https://dunyo.info/ru/site/inner/na_vstreche_v_mivt_dostignuta_dogovorennosty_o_dalyneyshih_deystviyah_po_prodvizheniyu_protsessa_privatizatsii_ipoteka-banka_vengerskim_investorom-YcU?fbclid=IwAR21TaUoGAuQlI2ZiEfyUfXW2hOXlEQG1lS6OQz9lvMLScj90-9WYz4-fs4
https://dunyo.info/ru/site/inner/na_vstreche_v_mivt_dostignuta_dogovorennosty_o_dalyneyshih_deystviyah_po_prodvizheniyu_protsessa_privatizatsii_ipoteka-banka_vengerskim_investorom-YcU?fbclid=IwAR21TaUoGAuQlI2ZiEfyUfXW2hOXlEQG1lS6OQz9lvMLScj90-9WYz4-fs4
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Budapest 2023 végétől azerbajdzsáni gázt vásárol – magyar külügyminiszter 

E. Shafiev, Interfax Azerbaidjan, 2022. február 3. 

Magyarország várhatóan 2023 végén megkezdi az azerbajdzsáni földgáz vásárlását, jelentette 

ki Szijjártó Péter magyar külügyminiszter bakui sajtótájékoztatóján. A magyar külügyminiszter 

reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Európa délkeleti részén minden infrastrukturális 

munka elhárul és befejeződik, hogy az azerbajdzsáni gáz eljuthasson a közép-európai 

országokba. Azerbajdzsán munkaügyi és szociális védelmi minisztere, Sahil Babajev a magyar 

külügyminiszterrel folytatott tárgyalást követően kiemelte, hogy meg kell oldani az 

azerbajdzsáni földgáz magyarországi szállításának infrastruktúrájának kérdését. Szerinte 

elengedhetetlen a magyar piaccal összekötő új infrastruktúra létrehozása (Déli Gázfolyosó). 

Korábban Magyarország már többször jelezte, hogy Azerbajdzsánból kíván földgázt vásárolni. 

Eddigi meg nem erősített információk szerint évi 2 milliárd köbméter azeri földgáz vásárlásáról 

van szó. Az azeri földgázt Európában jelenleg Olaszország, Görögország és Bulgária vásárol. 

Forrás: Будапешт рассчитывает покупать азербайджанский газ с конца 2023 года – глава 

МИД Венгрии 

Budapest magyar cégek részvételével támogatja  Karabah és Zangezur 

helyreállítását 

Haqqin, 2022. február 3. 

Budapest magyar cégek segítségével támogatni fogja Azerbajdzsán háborús területeinek 

helyreállítását, mondta Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Bakuban az azeri-magyar 

gazdasági együttműködési kormányközi bizottság 8. ülésén. A helyreállítási munkákban 

(Karabahban és Kelet-Zangezurban) a magyar cégek aktívan részt kívánnak vállalni, mondta 

Szijjártó. A külügyi osztály vezetője kiemelte, hogy Magyarország mindig is támogatta 

Azerbajdzsán területi integritását. 

Forrás: Будапешт поддержит венгерские компании в восстановлении Карабаха и 

Зангезура 

 

http://interfax.az/view/857484
http://interfax.az/view/857484
https://haqqin.az/news/233533
https://haqqin.az/news/233533

