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Türkmenisztán: új elnök, régi elképzelések? – avagy békés 
hatalomátadás Közép-Ázsiában 

2022. március 12-én Türkmenisztánban rendkívüli elnökválasztásra került sor, amire azért volt 
szükség, mert Gurbanguly Berdimuhamedov, Türkmenisztán elnöke február 11-én váratlanul 
a Halk Maslakhaty (a parlament felsőháza) ülésén kijelentette, hogy 15 év után helyét át 
szeretné adni a fiatalabb nemzedékeknek és ezért lemond az elnöki tisztségről. Szakértők arra 
a következtetésre jutottak, hogy Berdimuhameov megkezdte az általa több éve előkészített 
hatalomátmenet utolsó szakaszát. Több vélemény is abba az irányba mutatott, hogy 
Türkmenisztán jelenlegi vezetőjét egyetlen fia, Szerdar fogja követni az elnöki székben. 

Politikai berendezkedés 

A közép-ázsiai országok közül Türkmenisztán több értelemben is az egyik legelszigeteltebb 
országok egyike. A Szovjetunió 1991-es összeomlásával függetlenné vált Türkmenisztánban 
nem európai értelemben vett demokrácia uralkodik. Az ország politikai és társadalmi 
berendezkedését jól jellemzi a más közép-ázsiai országokból is jól ismert klánrendszer 
továbbélése, amely erős autoriter kormányzással és a személyi kultusz kiépítésével párosult. 

Gurbanguly Berdimuhamedov elnökségének 15 éve alatt sikeresen kialakította saját személyi 
kultuszát. Az idősebb Berdimuhamedov azóta töltötte be a türkmén elnöki tisztséget, amióta 
az ország első megbízott elnöke Szaparmurat Nijazov 2006 decemberében meghalt. Miután 
2007-ben, Nijazov elnök halálát követően Berdimuhamedov hatalomra került több lépést is 
tett elődje kultuszának lerombolására. Nijazov elnöksége ideje alatt felvette a Türkmenbasi 
(Türkmének Atyja) címet és az év hónapjait is saját magáról nevezte el, ezzel emlékeztetve 
mindenkit arra, hogy ő mindenek felett áll. A Nijazov-kultuszt Türkmenisztánban fokozatosan 
felváltotta a Berdimuhamedov-kultusz, aki önmagát már az Arkadag (Védő, Védelmező) 
címmel ruházta fel. 

Ki lehet elnök? 

A türkmén jogszabályok értelmében Türkmenisztán elnökévé az ország olyan állampolgára 
választható, aki Türkmenisztánban született, negyven évnél nem fiatalabb, beszéli az 
államnyelvet, az elmúlt tizenöt évben állandó lakhelye és munkahelye Türkmenisztánban 
volt.1 

Az ifjabb Berdimuhamedov mellett az elnöki posztra még nyolcan jelöltették magukat, akikben 
az a közös, hogy eddig szinte senki sem hallott róluk, korábban nem foglalkoztak politikával és 
széleskörben sem voltak ismertek, valamint nem voltak politikusok. 

A türkmén közvélemény az ismeretlen jelöltek ellenében sokkal szívesebben látott volna olyan 
politikusokat az elnöki jelöltek között, mint Rasid Meredov külügyminiszter vagy Batyr Atdajev 
főügyész. 

Ki lesz az elnök? 

Sokan vitatják, hogy idősebb Berdimuhamedov miért döntött úgy, hogy éppen most adja át a 
hatalmat. Megijedt a kazahsztáni eseményektől? Vagy komoly betegségben szenved (súlyos 

 
1 A választójogi törvény ugyanakkor kimondja, hogy az állampolgárok jelöltségéhez az 
elnökválasztáson legalább 10 ezer aláírást kell összegyűjtenie. 

https://business.com.tm/ru/post/8242/prezidentskie-vybory-v-turkmenistane-proidut-12-marta
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-02-13--ekspert-turkmenistan-stala-esche-odnoj-stranoj-ca-gde-prohodit-tranzit-vlasti-58610
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-02-13--ekspert-turkmenistan-stala-esche-odnoj-stranoj-ca-gde-prohodit-tranzit-vlasti-58610
https://centrasia.org/person2.php?&st=1014156229
https://centrasia.org/newsA.php?st=1296460200
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cukorbeteg)? Az események arra utalnak, hogy döntésében mindkét szempont szerepet 
játszhatott. 

A türkmenisztáni választások (nevezhetjük hatalomátmenetnek) meglepetés nélkül zajlottak 
le. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy Gurbanguly Berdimuhamedov már korábban 
előre megszervezte a hatalomátadás folyamatát. Szerdar, aki a „néma ember” becenevet 
kapta korábban, soha nem tűnt olyan erős és független politikusnak, aki apja lemondása után 
képes átvenni a hatalmat. 

Az első igazi lépés a hatalomátadás felé még 2018-ban történt, amikor idősebb 
Berdimuhamedov újjáélesztette a Halk Maslakhaty-t, ekkor még mint tanácsadó testületet, 
amely korábban jelentős szerepet játszott az első elnök, Szaparmurat Nijazov személyi 
kultuszának kialakításában. Két évvel később, 2020-ban a Halk Maslakhaty megkapta a 
parlament felsőházi státuszát, a Mejlis (amely addig tulajdonképpen parlamentként 
működött) pedig az alsóház lett. Sokan úgy vélték, hogy az elnök ezzel a lépésével a 
„nyugdíjas” állását készíti elő magának, ami be is igazolódott. Miután bejelentette, hogy 
távozik az elnöki székből Gurbanguly Berdimuhamedov továbbra is a parlament felsőházának 
(Türkmenisztán második legfontosabb posztja) elnöke maradt. Ezzel egyidőben 2021. február 
11-én Szerdar Berdimuhamedovot nevezték ki a miniszterelnök-helyettesi posztra, aki ezáltal 
apja helyettese lett.2 Még ugyanebben az évben elhunyt Myalikguly Berdimuhamedov, az 
akkori elnök apja, Szerdar nagyapja. A gyász idején az államfő visszavonult, az elnöki pozícióval 
járó teendőket pedig ideiglenesen fia látta el. Szerdar Berdimuhamedov „átmeneti”, néhány 
hónapos elnöksége során jelentős mértékben tudta mérsékelni az elszabadult 
élelmiszerárakat Türkmenisztánban és több országgal is kedvező gazdasági kapcsolatokat 
sikerült kialakítania (Japán, Oroszország, szomszédos államok). 

Mi várható? 

Türkmenisztánban a választások során összesen 3 362 052 szavazó járult az urnákhoz. A 
Türkmén Központi Választási Bizottság szerint a választói részvétel meghaladta a 97%-ot. Az 
eredmények szerint a szavazatok 72,97%-kal Szerdar Gurbangulyjevics Berdimuhamedov lett 
Türkmenisztán új elnöke, ugyanakkor a választások demokratikus jellegét több nyugati ország 
is kétségbe vonja.  

Ennek ellenére Szerdar Berdimuhamedov nem alaptalanul lett Türkmenisztán harmadik 
elnöke. Az új elnök a Türkmén Mezőgazdasági Egyetemen és az Orosz Külügyminisztérium 
Diplomáciai Akadémiáján végzett. Emellett a Genfi Biztonságpolitikai Központban is tanult és 
a műszaki tudományok doktora. Viszonylagos fiatalsága (40 éves) ellenére a gazdaság 
különböző ágazataiban szerzett tapasztalatokat szerzett állami intézményeknél. Dolgozott a 
türkmén Élelmiszeripari Szövetségnél és a Szénhidrogénforrások Kezelésével és 
Felhasználásával Foglalkozó Bizottság tagja is volt, az Ahal vilajet (régió) vezetője, a Legfelsőbb 
Ellenőrző Kamara elnöke és a türkmén külügyminisztériumában is aktív szerepet vállalt. 

Az új elnök számára rövidtávon az első nagy feladat az lesz, hogy megtalálja a megfelelő 
hangsúlyt a közép-ázsiai országok politikai és társadalmi berendezkedését meghatározó 
klánok rendszerében, hiszen Szerdar soha nem volt résztvevője korrupciós botrányoknak. Az 
elnök nővérei, vejei és unokaöccsei azonban családi kötelékeiket arra használták, hogy 
meggazdagodjanak. Szakértők és a családhoz közel állók is úgy vélik, hogy Szerdar nem ápol 

 
2 Nijazov 2006-os halálakor maga Gurbanguly Berdimuhamedov is miniszterelnök-helyettes volt. 

https://business.com.tm/ru/post/8372/biografiya-novoizbrannogo-prezidenta-turkmenistana-serdara-berdymuhamedova
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/61534/centralnaya-izbiratelnaya-komissiya-podvela-predvaritelnye-itogi-golosovaniya-po-vyboram-prezidenta-turkmenistana
https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/61534/centralnaya-izbiratelnaya-komissiya-podvela-predvaritelnye-itogi-golosovaniya-po-vyboram-prezidenta-turkmenistana
https://sng.today/ashkhabad/21898-novym-prezidentom-turkmenistana-stal-serdar-berdymuhamedov.html
https://sng.today/ashkhabad/21898-novym-prezidentom-turkmenistana-stal-serdar-berdymuhamedov.html
https://business.com.tm/ru/post/8372/biografiya-novoizbrannogo-prezidenta-turkmenistana-serdara-berdymuhamedova


 
 

 
 

5 

túl jó kapcsolatot rokonaival, azonban a közép-ázsiai országok politikai életében a család (mint 
a klán rendszer alapja) komoly befolyással bír. Lehetnek nézeteltérések a klánon belül, de a 
rokonok támogatásának megtagadása a régióban egyenértékű a politikai (sőt a fizikai) 
öngyilkossággal. 

Egyelőre a kormányban semmilyen meghatározó személyváltozást nem jelentettek be. Az a 
tény, hogy Rasid Meredov külügyminiszter vagy Batir Atdajev főügyész, az előző kormányzat 
meghatározó emberei a helyükön maradtak, azt vetíti előre, hogy Türkmenisztán szervezetileg 
sem fog meghatározóan átalakulni. 

Közép és hosszútávon az ifjabb Berdimuhamedov feladata a lakosság lojalitásának elnyerése 
lesz. Türkmenisztánban a COVID-19 világjárvány fertőzöttjeinek száma soha nem látott szintre 
nőtt. Az élelmiszerárak mértéke, pedig a korábbi jelentős csökkenés ellenére is igen magas, 
ami erős társadalmi feszültségekhez vezethet. 

Ugyanakkor mégsem beszélhetünk arról, hogy a türkmenisztáni politikai és társadalmi helyzet 
alapvetően megváltozott volna. A türkmén lakosság reformigénye – ahogy azt a korábbi 
elnökök példája is mutatja – könnyen szabályozható olyan intézkedésekkel, mint az 
élelmiszerárak csökkentése. 

A külkapcsolatok terén Türkmenisztán mindig a korszak adottságai szerint aktualizálta 
külpolitikáját. Szerdar folytatni szeretné a korábban az általa megkezdett külpolitikát, mely 
nagy jelentőséget tulajdonított az Iránnal, Japánnal, Üzbegisztánnal, Kazahsztánnal, 
Azerbajdzsánnal, Afganisztánnal és más szomszédos országokkal való együttműködésnek. 
Ezen kívül Türkmenisztán – ahogy azt a békés hatalomátadás is mutatja – a stabil 
belpolitikában érdekelt, ezáltal pedig célja, hogy világgazdasági és régiós geostratégiai híd 
legyen a kereskedelemben és az infrastrukturális projektekben. 

Mindezek mellett egy dolog azonban megállapítható. Más közép-ázsiai országokkal 
(Kazahsztán, Kirgizisztán) ellentétben, Türkmenisztánban a hatalomátadásnak nem lettek 
véres következményei. Előkészítve, békésen, komoly gazdasági és társadalmi feszültségektől 
mentesen zajlott le, ami jelenlegi geopolitikai és régiós eseményeket tekintve nem 
elhanyagolható. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 

  

https://www.ankasam.org/turkmenistan-foreign-policy-and-permanent-neutrality-status-on-the-30th-anniversary-of-its-independence/?lang=en
https://business.com.tm/ru/post/8376/novoizbrannyi-glava-turkmenistana-priglashen-v-kazahstan-azerbaidzhan-i-iran
http://www.asianpacificcenter.org/turkmenistan-foreign-policy.html
http://www.asianpacificcenter.org/turkmenistan-foreign-policy.html
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Kelet Ázsia 

Xi Jinping és Joe Biden virtuális találkozót tartottak 

FMPRC, 2022. március 18. 

Március 18-án Xi Jinping kínai elnök videohívást folytatott Joe Biden amerikai elnökkel. A két 

elnök elmélyült eszmecserét folytatott a Kína-USA kapcsolatokról, az ukrajnai helyzetről és 

egyéb, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről. A két államfő osztotta azt a nézetet, 

hogy Kínának és az Egyesült Államoknak tisztelnie kell egymást, békében kell egymás mellett 

élnie és el kell kerülnie a konfrontációt, valamint, hogy a két félnek minden szinten és minden 

területen fokoznia kell a kommunikációt és a párbeszédet. A két elnök egyetértett abban, hogy 

a videohívás sikeres volt. Arra utasították csapataikat, hogy haladéktalanul tegyenek konkrét 

lépéseket annak érdekében, hogy a kínai-amerikai kapcsolatokat egy folyamatos fejlődési 

pályájára állítsák, és tegyenek erőfeszítéseket az ukrajnai válság megfelelő rendezésére. 

Forrás: President Xi Jinping Has a Video Call with US President Joe Biden 

Kínában továbbra is alacsony a születési ráta 

Chauncey Jung, The Diplomat, 2022. március 18. 

2021-ben Kínában az újszülöttek száma újabb mélypontot ért el a 10,61 milliós születésekkel. 

A kínai nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint Kínában továbbra is csökkenő tendenciát 

mutat a születések száma, amiben olyan társadalmi problémák is szerepet játszanak, mint a 

növekvő gyermekgondozási és oktatási költségek, valamint a népesség elöregedése. Az 

újszülöttek alacsony száma tovább csökkentette a nettó népességnövekedést Kínában, az 

ország mindössze 480 000 fős nettó növekedésről számolt be 2021-ben. Ez volt az ötödik 

egymást követő év, amikor Kínában csökkent a születési arány, annak ellenére, hogy az 

országban 2016-ban eltörlésre került az egy gyermek politika. A kétgyermekes politika 2016-

os bevezetése után a kínai hatóságok tovább oldották a családok gyermekszámára vonatkozó 

korlátozásokat. 2021 májusában Kína megkezdte a háromgyermekes politikát. A 

kétgyermekes politikához képest azonban a 2021-es háromgyermekes politikai 

kezdeményezés még kevésbé volt sikeres a csökkenő kínai nettó népességnövekedés 

megfordításában. A kritikusok rámutattak a családok gyermeknevelését segítő támogató 

intézkedések hiányára, a nyugdíjasok rossz társadalombiztosítási rendszerére, valamint a 

hosszú munkaidőre, mint fő akadálya annak, hogy a családok megfontolják a házasságkötést 

vagy a gyermekvállalást. 

Forrás: China Continues to Underdeliver in Its Plans to Combat the Low Birth Rate 

  

https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202203/t20220319_10653207.html
https://thediplomat.com/2022/03/china-continues-to-underdeliver-in-its-plans-to-combat-the-low-birth-rate/
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Kína növekvő katonai kiadásainak megértése 

Grant Newsham, Asia Times, 2022. március 15. 

Kína, akárcsak a világ többi része, jelentős gazdasági visszaeséseken ment keresztül az elmúlt 

két évben. Először is, gazdaságát megtépázta a Covid-19, most pedig az ukrajnai háború miatti 

fennakadások fenyegetik olaj- és élelmiszerimportját. Ez azonban nem akadályozta meg Kínát 

abban, hogy költsön a hadseregére. Hivatalosan is bejelentésre került, hogy idén 7,1%-kal 

növelik a védelmi kiadásokat. Tavaly 6,8 százalékos volt a növekedés, egy évvel korábban 

pedig 6,66% volt. Ez sok éves tendencia – Kína általános gazdasági teljesítményétől függetlenül. 

A költségvetés megemelése valószínűleg azonban a hadsereg fejlesztésének ”legegyszerűbb” 

része. A nagyobb kihívást az jelenti, hogy hogyan lehet olyan katonaságot létrehozni, 

felszerelni és kiképezni, amely ténylegesen képes hatékony műveleteket végrehajtani.  

Forrás: Understanding China’s rising military spending  

A Samsung külföldön zöldít, belföldön azonban szennyez 

Daul Janf, The Diplomat, 2021. március 18. 

Dél-Koreában növekszik a klímaaktivizmus. 2019-ben több mint 300 szervezetből álló országos 

koalíció fogott össze, hogy megalakítsák a Climate Crisis Emergency Action Networkot. 2020 

októberében az aktivisták jelentős győzelmet arattak, amikor Moon Jae-in elnök ígéretet tett 

arra, hogy az ország 2050-re eléri a szén-dioxid semlegességet. A Samsung Electronicsnak, Dél-

Korea legnagyobb vállalatának azonban sikerült kikerülnie a nyomást a kibocsátás 

csökkentésére. Ellentétben riválisával, a Sony-val és az Apple-lel, a Samsung még nem 

kötelezte el magát a 100 százalékban megújuló energia mellett világszerte. Dél-Korea 

legnagyobb villamosenergia-fogyasztójaként a Samsung Electronics hazai szénlábnyoma óriási, 

és csak tovább nőtt. A technológiai konszern teljes villamosenergia-fogyasztásának több mint 

70 százaléka Dél-Koreában történik, főként szénből és gázból. 2019-ben a Samsung Electronics 

önmagában annyi áramot fogyasztott, ami több mint 4 millió dél-koreai háztartás 

szükségleteit fedezné, és ami az ország összfogyasztásának közel egyötödét jelenti, miközben 

külföldön zöld vállalásokat tesz. 

Forrás: Samsung Presents Green Image Abroad But Remains a Climate Villain at Home 

Nyugat-Kína profitálhat az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való átállásból 

Hou Liqiang, China Daily, 2022. március 18. 

Kína alacsony szén-dioxid kibocsátásra való átállása hatalmas lehetőségeket kínál az ország 

keleti és nyugati részei közötti gazdasági fejlődési szakadék kezelésére egyes szakértők szerint. 

A gazdag megújuló energiaforrásokkal és szén-dioxid-elnyelő kapacitással büszkélkedő 

Nyugat-Kína fontos szerepet játszhat abban, hogy az ország előre lépjen éghajlati céljainak 

megvalósításában. Ennek a lehetőségnek a felszabadításához azonban nemzeti szintű 

támogatásra és fokozottabb régiók közötti együttműködésre lesz szükség. 

Forrás: Western China can benefit from low-carbon transition 

  

https://asiatimes.com/2022/03/understanding-chinas-rising-military-spending/
https://thediplomat.com/2022/03/samsung-presents-green-image-abroad-but-remains-a-climate-villain-at-home/
http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/18/WS6233dea9a310fd2b29e51ac7.html
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Ismét rekordalacsony Kínában a házasságkötések száma 

He Huifeng, SCMP, 2022. március 18. 

A házasságkötések száma Kínában tavaly új mélypontot ért el, tovább folytatva a közel egy 

évtizede tartó csökkenést, ami pedig árnyékot vet Pekingnek a termékenységi ráta növelésére 

tett erőfeszítéseire. A Kínai Polgári Ügyek Minisztériuma közlése szerint 2021-ben mintegy 

7,63 millió házasságot regisztráltak, ami 1986 óta a legalacsonyabb. Egy független elemzés 

szerint Kínában 1000 főre jutó házasságkötések száma tavaly 5,41 volt, szemben a 2013-as 

9,88-cal. A minisztérium szerint Sanghajban és Zhejiang, Fujian, Hebei és Hunan 

tartományokban volt a legalacsonyabb a házasságkötések aránya, míg Tibetben, Csinghajban, 

Guizhouban, Anhuiban és Ninghsziában a legmagasabb a házasságkötések aránya. 

Forrás: Marriage on the rocks in China as women rethink their options and Covid-19 limits take 

toll 

Kína digitális gazdasága a robbanásszerű fejlődés időszakába lépett 

Ju Chuanjiang, China Daily, 2022. március 13. 

Kína szerte a digitális gazdaság mélyreható hatással van az emberek életére és megváltoztatja 

az emberek foglalkoztatási módját is, valamint óriási változásokat idézett elő Kína ipari 

szektorában is. Elmondható, hogy jelenleg a digitális gazdaság mindenütt jelen van Kínában. 

A kínai digitális gazdaság mérete 2020-ban eléri a 39,2 billió jüant, ami a GDP 38,6%-át teszi 

ki. 2021-ben a kínai digitális gazdaság mérete meghaladja a 45 billió jüant, ezzel pedig a 

digitális gazdaság a GDP több mint 40%-át tette ki. Elmondható, hogy a digitális gazdaság Kína 

magas színvonalú fejlődésének fontos „motorjává” vált. 

Forrás: 中国数字经济进入发展爆发期 

  

https://www.scmp.com/news/china/article/3171165/marriage-rocks-china-women-rethink-their-options-and-covid-19-limits?utm_content=article&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2_CA21OfYNHTVZD3Kah89HGb3o278qS_u238BjiBQsz3wVl41EG1DfDu8#Echobox=1647767283
https://www.scmp.com/news/china/article/3171165/marriage-rocks-china-women-rethink-their-options-and-covid-19-limits?utm_content=article&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2_CA21OfYNHTVZD3Kah89HGb3o278qS_u238BjiBQsz3wVl41EG1DfDu8#Echobox=1647767283
https://column.chinadaily.com.cn/a/202203/13/WS622de6f0a3107be497a0ab58.html
https://column.chinadaily.com.cn/a/202203/13/WS622de6f0a3107be497a0ab58.html
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Dél-Ázsia 

A Srí Lanka-i vezető az IMF segítségét kérte a gazdasági válság elmélyülése 

közepette 

Krishan Francis, The Diplomat, 2022. március 17. 

Srí Lanka elnöke szerdán közölte, hogy kormánya tárgyalásokat folytat a Nemzetközi 

Valutaalappal, más ügynökségekkel és országokkal a hiteltörlesztések elhalasztásáról, és a 

lakosság támogatását kérte az áram- és üzemanyag-fogyasztás korlátozásával, hogy 

megbirkózzon az emberemlékezet óta legsúlyosabb gazdasági válsággal. A kormánynak az 

IMF-fel való együttműködésre vonatkozó döntése a korábbi politikával való szakítást jelenti, 

miután sokáig ellenállt a szakértők és politikusok szorgalmazásának, hogy kérje az ügynökség 

segítségét. A kormány azzal érvelt, hogy a nemzetközi pénzügyi intézmények segítségének 

kérése az ország érdekeit sértő feltételeket hozhat magával. Srí Lanka használható 

devizatartalékai szakértők szerint kevesebb mint 400 millió dollárra rúgnak, és az idei évre 

közel 7 milliárd dollárnyi külföldi adósságkötelezettsége van.  

Forrás: Sri Lankan Leader Seeks IMF Help as Economic Crisis Deepens 

Az Oyo átrendezte a vezető posztokat a tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos 

bizonytalanság közepette 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. március 18. 

A vendéglátóipari startup, az Oyo a legfelsőbb szinten fontos átszervezést hajtott végre, 

miközben a jelentések szerint módosítja eredeti részvényeladási terveit, mivel az indiai 

tőkepiacok változékony szakaszon mennek keresztül. Az Oyo jelenlegi vezérigazgatója (India 

és Délkelet-Ázsia) Rohit Kapoor mostantól a vállalat globális marketingvezetője lesz. Ankit 

Tandon, a cég globális üzleti igazgatója, vezérigazgatóként további felelősséget vállal Délkelet-

Ázsiáért, különös tekintettel Indonéziára és az Öböl-régióra. Ankit Gupta, aki jelenleg a Hotels 

and Homes-India vezérigazgatója, az indiai vezérigazgatói szerepet veszi át. Mindhárom 

vezető április 1-jétől tölti be új pozícióját, és az alapító Ritesh Agarwalnak jelentenek majd. Az 

Oyo anyavállalata, az Oravel Stays tavaly szeptemberben nyújtotta be a 84,30 milliárd rúpia 

(1,1 milliárd USD) értékű tőzsdei kibocsátási tervezetét, és ez év elején akart belépni a 

tőkepiacokra.  

Forrás: Oyo reshuffles top posts amid uncertainty on IPO 

  

https://thediplomat.com/2022/03/sri-lankan-leader-seeks-imf-help-as-economic-crisis-deepens/
https://asiatimes.com/2022/03/oyo-reshuffles-top-posts-amid-uncertainty-on-ipo/
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Khan miniszterelnök kormánya 5 éves adómentességet adott a tengerentúli 

pakisztániaknak a befektetésekhez: Shahid 

Staff Report, Pakistan Today, 2022. március 17. 

A tengerentúli Pakisztán Bizottság alelnöke Dr. Shahid Mahmood szerint az Imran Khan 

miniszterelnök hivatalban lévő kormánya öt évre adómentességet adott a tengerentúli 

pakisztániaknak a befektetésekhez, ami dicséretes. Mahmood szerint a tengerentúliak komoly 

értéket képviselnek az ország számára, hiszen ők számítanak a valódi nagyköveteknek. Éppen 

ezért Imran Khan kormánya és a punjabi kormányzat egyaránt érdekelt az ő problémáik 

megoldásában. Ennek jegyében különleges irodákat hoztak létre, melyek rendeltetése, hogy 

azonnali megoldást találjanak a tengerentúli pakisztániak számára felmerült problémákat 

illetően. 

Forrás: PM Khan’s govt gave 5-year tax exemption to overseas Pakistanis for investment: Dr. 

Shahid 

  

https://www.pakistantoday.com.pk/2022/03/17/pm-khans-govt-gave-5-year-tax-exemption-to-overseas-pakistanis-for-investment-dr-shahid/
https://www.pakistantoday.com.pk/2022/03/17/pm-khans-govt-gave-5-year-tax-exemption-to-overseas-pakistanis-for-investment-dr-shahid/
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Délkelet-Ázsia 

A panel szerint az ukrajnai háború hatása tovább növeli a megélhetési 

költségeket Szingapúrban 

Justin Ong, The Straits Times, 2022. március 17. 

A The Straits Times és a The Business Times által szervezett hétfői panelbeszélgetés során a 

résztvevők megállapították, hogy annak ellenére, hogy Szingapúrnak csak korlátozott 

közvetlen kapcsolatai vannak Oroszországgal és Ukrajnával, a két ország közötti konfliktus 

hatással lehet a világgazdaságra, és ezzel együtt hozzájárulhat a megélhetési költségek 

emelkedéséhez a városállamban. A nyersanyagok árának emelkedése a szingapúri gazdaságra 

is negatív hatással lehet, Szingapúrnak pedig a pandémiát követően ebben a megváltozott 

környezetben is készen kell állnia az alkalmazkodásra. A kormány azonban figyelemmel kíséri 

a fejleményeket, a 2022-es költségvetés pedig nagy hangsúlyt fektet a lakosság helyzetének 

megkönnyítésére. 

Forrás: Impact of Ukraine war will add to cost of living pressures in Singapore: Panel 

Malajzia: a RCEP kereskedelmi paktum hatályba lépett 

Reuters, The Bangkok Post, 2022. március 18. 

A regionális átfogó gazdasági partnerség (RCEP) szabadkereskedelmi megállapodás pénteken 

lépett hatályba Malajziában – közölte a malajziai Nemzetközi Kereskedelmi és Ipari 

Minisztérium. A Kína által támogatott RCEP-nek a délkelet-ázsiai országok közül várhatóan 

Malajzia lesz a legnagyobb haszonélvezője az exportnövekedés tekintetében, ami az 

előrejelzések szerint 200 millió dollárt is jelenthet – áll a minisztérium pénteki közleményében. 

Az ASEAN-tagok közül eddig csak Indonézia, Mianmar és a Fülöp-szigetek nyújtotta be az 

ASEAN-titkárságnak az RCEP ratifikációját. Az RCEP a világ GDP-hez mért legnagyobb 

szabadkereskedelmi megállapodásaként az év elején lépett hatályba, azt követően, hogy 

legalább hat ASEAN-tagállam és három másik aláíró ország ratifikálta. 

Forrás: Malaysia: RCEP regional trade pact comes into force 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/ukraine-war-impact-will-add-to-cost-of-living-pressures-in-singapore-panel
https://www.straitstimes.com/singapore/ukraine-war-impact-will-add-to-cost-of-living-pressures-in-singapore-panel
https://www.bangkokpost.com/business/2281314/malaysia-says-rcep-regional-trade-pact-comes-into-force
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A Philip Morris Malajzia három egymást követő évben is a legjobb 

munkáltatónak minősült 

NST Business, New Straits Times, 2022. március 17. 

A Philip Morris (Malaysia) Sdn Bhd már a harmadik egymást követő évben lett az ország 

legjobb munkáltatója. A Top Employer minősítés a Top Employers Institute független 

értékelésének eredménye, amely a PMM anyavállalatát, a Philip Morris International-t (PMI) 

már hatodik éve a Global Top Employer kategóriában ismeri el. A PMM szerint a díj újabb 

elismerése a kiválóságának az emberi kapcsolatok terén, amely szilárdan beilleszti a vállalatot 

a globálisan sokszínű munkaerő igényeinek kielégítésére összpontosító munkáltatók sorába. 

A tanúsítási folyamat részeként a PMI-nek 400 kérdés megválaszolásával és kézzelfogható 

eredményekkel alátámasztva kellett bizonyítania a független humánerőforrás (HR) auditorok 

előtt, hogy hat HR-dimenzióban kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ezek közé tartoznak többek 

között az üzleti stratégia, személyzeti stratégia és vezetés; szervezet és változás, digitális HR 

és munkakörnyezet; valamint a munkáltatói márkaépítés és tehetségszerzés. 

Forrás: Philip Morris Malaysia recognised as top employer three years in a row 

  

https://www.nst.com.my/business/2022/03/780801/philip-morris-malaysia-recognised-top-employer-three-years-row
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Közel-Kelet 

Dubaj: Nagy a részvétel a nemzetközi kiállításon 

 .Al Khaleej, 2022. március 13 ,الخليج

Nagyszámú közönség özönlött a dubaji világkiállításra, hogy felfedezze a különböző országok 

192 pavilonját. Az értékesítési pontokon temérdek látogató jelent meg, és a globális esemény 

logójával ellátott áruk és ajándéktárgyak iránt is nagy volt az érdeklődés. A közönség számos 

ámulatba ejtő kulturális és szórakozási lehetőség közül választhatott. Az elmúlt napokban az 

"Al Khaleej" figyelemmel kísérte a látogatók tömeges mozgását, akik korán szerettek volna 

megjelenni az eseményeken, hogy minél több idejük legyen meglátogatni a sok különböző 

pavilont, teret és kiállítási területet. A családok hangsúlyozták, hogy nem szabad elszalasztani 

az „Expo 2020 Dubaj” által kínált lehetőségeket – amely március 31-én zárja be kapuit – 

megjegyezve, hogy a nemzetközi kiállítás megtekintéséhez nem elegendő egyetlen látogatás. 

Forrás:   إقـــبـال كــبـي   عىل المعرض العالم 

Rijád és Athén véglegesíti a befektetés-ösztönzési és -védelmi megállapodást 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. március 13. 

Rijád és Athén jelenleg a befektetések ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló 

megállapodás véglegesítésén dolgozik, hogy megkönnyítsék a két ország közötti befektetési 

áramlást a kölcsönös előnyök fokozása érdekében. E megegyezés ösztönzi a szaúdi cégeket, 

hogy a jövőben is vegyenek részt a szénhidrogének feltárására és kitermelésére kiírt 

nemzetközi pályázatokon. Görög illetékesek elmondták, hogy a Királyság fontos regionális és 

globális partnere országuknak, tekintettel a különféle területeken fennálló hatalmas 

együttműködési lehetőségekre, megjegyezve, hogy mindkét ország erősen elkötelezett a 

béke, a stabilitás, a biztonság és a fejlődés mellett a tágabb régióban. 

Forrás:  ة التفاقية تشجيع اال ستثمارات وحمايتها  الرياض وأثينا تضعان اللمسات األخي 

Zelenszkij azt javasolja, hogy Jeruzsálem adjon otthont a tárgyalásoknak 

Ukrajna és Oroszország között 

The Times of Israel, 2022. március 12. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt javasolta, hogy az Ukrajna és Oroszország között a háború 

befejezéséről szóló tárgyalásokat Jeruzsálemben folytassák. Az ukrán vezető azt is elmondta 

a médiának, hogy úgy véli Izrael biztonsági garanciákat tud nyújtani országa számára, és 

reméli, hogy Naftali Bennett miniszterelnök pozitív hatással lesz a tárgyalásokra. Zelenszkij 

hozzátette, hogy az ukrán bevándorlók Izrael alapítói közé tartoztak, „akik magukkal hozták 

történelmüket és vágyukat egy olyan nagyszerű ország felépítésére, mint amilyen [Izrael] is 

[lett]. Szóval egyáltalán nem rossz nekünk egy ilyen közvetítés.” A 12-es csatorna meg nem 

nevezett izraeli kormányzati forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy Vlagyimir Putyin orosz 

elnök fontolgatja a javaslatot, de ezzel kapcsolatban még nem született semmilyen döntés. 

Forrás: Zelensky suggests Jerusalem host negotiations between Ukraine, Russia 

https://www.alkhaleej.ae/2022-03-13/%D8%A5%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%80%D9%80%D8%A8%D9%80%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/3528131/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://www.timesofisrael.com/zelensky-suggests-jerusalem-host-negotiations-between-ukraine-russia/
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Az iraki határokon kívülről érkező ballisztikus rakétákkal lőtték az iraki Erbil 

városát 

العراق صوت , Sotaliraq, 2022. március 13. 

Az Iraki Kurdisztáni régió terrorelhárítási szolgálata bejelentette, hogy 12 ballisztikus rakétával 

kivitelezett támadás érte a régió fővárosát és az ottani amerikai konzulátust. Hozzátették, 

hogy a rakétákat a kurdisztáni régió és Irak határain kívülről indították, keleti irányból. A 

hivatalos iraki hírügynökség idézte Erbil kormányzóját, aki azt nyilatkozta, hogy „több rakéta 

csapódott Erbil városára”. Az iraki miniszterelnök Twitter üzenetében azt közölte, hogy a 

Kurdisztáni Regionális Kormány elnökével vizsgálják a helyzet alakulását, és a biztonsági erők 

kivizsgálják a támadást, valamint kezelni fogják a városok biztonságát érintő minden sérelmet. 

Maszrúr Barzání, Iraki Kurdisztán miniszterelnöke elítélte a támadást, mondván: „Erbil nem 

fog meghajolni a gyávák előtt. Elítéljük ezt a terrortámadást, amelyet Erbil számos területe 

ellen indítottak.” Hozzátette: "Arra kérjük Erbil lakosait, hogy maradjanak nyugodtak, és 

tartsák be a biztonsági rendelkezéseket." 

Forrás: « صواريــــخ  باليستية «من خارج حدود العراق تستهدف أربيل 

Törökország befolyása bővül, mondja az EU vezető diplomatája 

Hürriyet Daily News, 2022. március 13. 

Törökország fontos geopolitikai szereplő, és befolyása Afrikára is kiterjed – mondta Josep 

Borrell, az EU külpolitikai főképviselője az antalyai diplomáciai fórumon, hozzátéve, hogy az 

ukrajnai háború folytatódásával Brüsszelnek még inkább meg kell erősítenie az 

együttműködést Törökországgal. Az EU vezető diplomatája részt vett a fórumon, és tartott 

néhány kétoldalú találkozót, többek között Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszterrel 

március 12-én. A két vezető diplomata alaposan megvitatta a jelenleg is zajló ukrajnai 

válságot, miután Oroszország hatalmas katonai offenzívát indított, valamint beszéltek arról is, 

hogy Ankara és Brüsszel hogyan tudna a folyamatban lévő invázió hatásainak csökkentése 

érdekében együttműködni. „Ez a konfliktus megnövelte Törökország szerepét. Bebizonyította 

számunkra, hogy meg kell erősítenünk kapcsolatunkat Törökországgal, mint partnerrel és 

tagjelölt országgal” – mondta Borrell az NTV televíziónak adott interjújában a hétvégén 

Antalyában. 

Forrás: Turkey’s influence expanding, EU’s top diplomat says 

  

https://www.sotaliraq.com/2022/03/13/%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/
https://www.sotaliraq.com/2022/03/13/%d8%b5%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82/
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkeys-influence-expanding-eus-top-diplomat-says-172164
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Az Egyesült Államok támogatja Irakot és más közel-keleti partnereket az iráni 

támadás után 

Asharq Al Awsat English, 2022. március 14. 

Az Egyesült Államok elítélte észak-iraki Erbil városa elleni iráni offenzívát, és támogatja 

Bagdadot és a térség kormányait a teheráni fenyegetésekkel szemben – mondta Jake Sullivan, 

az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója. „Támogatni fogjuk az iraki kormányt Irán 

felelősségre vonásában, és támogatni fogjuk partnereinket a Közel-Keleten abban, hogy 

szembenézzenek az Irán felől érkező hasonló fenyegetésekkel” - mondta a Fehér Ház által 

kiadott közleményében. Az iráni Forradalmi Gárda vállalta a felelősséget a támadásokért. Az 

iraki kormány közölte, hogy Bagdad diplomáciai csatornákon „őszinte és egyértelmű” 

magyarázatot kért Irántól a támadásra vonatkozóan. Ned Price, az Egyesült Államok 

külügyminisztériumának szóvivője kijelentette: „A csapások felháborítóan megsértették Irak 

szuverenitását.” „Iránnak haladéktalanul be kell fejeznie támadásait, tiszteletben kell tartania 

Irak szuverenitását, és meg kell szüntetnie Irak belügyeibe való beavatkozását” – 

hangsúlyozta. 

Forrás: US Says Supports Iraq, Other Middle East Partners after Iran Attack 

Sikeresen folytatja tesztjeit a törökök saját gyártású autója 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. március 14. 

A „TOGG”, a törökök hazai autógyártó cége sikeresen folytatja tesztjeit zord téli körülmények 

között, amikor a hőmérséklet sokszor mínusz 40 fok alá süllyed. A „TOGG” hivatalos Twitter-

fiókján keresztül azt közölte, hogy sikeresnek bizonyulnak tesztjeik a világ egyik jóváhagyott 

tesztközpontjában. Hozzátették, hogy a cég továbbra is pozitív eredményeket ér el a kemény 

téli teszteken. A tweetet képek és videók kísérték, amelyeken néhány részlet is látható. 2019 

decemberében hozta nyilvánosságra Törökország az első, tisztán helyi erővel gyártott nemzeti 

autójának születését, amely 3 éven belül kerül forgalomba. 

Forrás:  كية تواصل اختباراتها بنجاح  السيارة المحلية الير

  

https://english.aawsat.com/home/article/3529916/us-says-supports-iraq-other-middle-east-partners-after-iran-attack
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD/2534050
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Az Egyesült Arab Emírségek célja, hogy 150 milliárd dollárnyi külföldi 

befektetéseket vonzzon az új gazdaság ágazataiba 

 .Al Arabiya, 2022. március 15 ,العربية

Abdullah bin Touq Al Marri, az Egyesült Arab Emírségek gazdasági minisztere elmondta, hogy 

országa 2030-ig 550 milliárd dirham (150 milliárd dollár) értékű közvetlen külföldi befektetést 

kíván vonzani az új gazdaság ágazataiba. Hozzátette, hogy az Egyesült Arab Emírségek minden 

olyan globális erőfeszítést támogat, amely a körforgásos gazdaságra való átállást segíti elő, és 

a globális erőfeszítéseket szolgálja a környezeti kihívásokkal való szembenézésben és az 

emberek életminőségének javításában szerte a világon. Bin Touq azt mondta: „Az Egyesült 

Arab Emírségek nagy lépéseket tett a rugalmasabb és fenntarthatóbb gazdaság felé vezető 

átalakulási folyamatban, hatékony stratégiai kezdeményezések révén, amelyek nagy részét 

már végrehajtották”, megjegyezve, hogy az ország ilyen jellegű erőfeszítései a főbb irányokra 

összpontosítanak, leginkább a körkörös gazdaság kialakítására. Kifejtette, hogy az Egyesült 

Arab Emírségek a tiszta és megújuló energiához kapcsolódó fejlesztések és befektetések terén 

a világ vezető központjává vált, amellett, hogy az ország minden stratégiai ágazatában 

megteremti a zöld növekedés kultúráját. Az Egyesült Arab Emírségek célja, hogy 150 milliárd 

dollárnyi külföldi befektetéseket vonzzon az új gazdaság ágazataiba. 

Forrás: اإلمارات تستهدف جذب 150 مليار دوالر استثمارات أجنبية بقطاعات االقتصاد الجديد 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/14/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-150-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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Az ukrán válság és az iraki gazdaság: Lehetőség és válság együtt 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. március 15. 

Ukrajna orosz inváziója sokkot okozott az iraki helyi piacokon is, az alapvető 

élelmiszertermékek árának érezhető emelkedése miatt, ami arra késztette a kormányt, hogy 

intézkedéscsomagot fogadjon el a válság hatásainak enyhítésére a sérülékeny 

szegmensekben. Irak korán belezuhant az emelkedő világpiaci árak miatt kialakuló válságba, 

tekintettel arra, hogy az ország az élelmiszerek, különösen a gabonafélék és a növényi olajok 

jelentős importőre, amelyek árai az Oroszországból és Ukrajnából érkező szállítások leállásától 

való félelem miatt emelkedtek. Oroszország és Ukrajna részesedése a globális búzaexportban 

2020-ban elérte a 29 százalékot. Oroszország – a világ legnagyobb búzaexportőre – közel 19 

százalékos részesedéssel rendelkezett a globális búzaexportban. Számos nagy orosz vállalat 

működik Irakban az energia- és olajkitermelési műveletek területén, befektetéseiket több 

milliárd dollárra becsülik, köztük van a „Gazprom”, a „Lukoil” és a „Rosneft” is. Bagdad 

elhatárolódott a több mint két hete tartó háborútól, és nem foglalt határozott álláspontot 

azzal kapcsolatban. Ugyanakkor Irak szempontjából a válság nem csak átok, hanem pozitív 

oldala is van az olajár emelkedésének, konkrétan a 140 dollár körüli hordóárnak 

köszönhetően. Irak pedig Szaúd-Arábia után a második legnagyobb kőolajtermelő a Kőolaj-

exportáló Országok Szervezetében, az OPEC-ben, átlagosan napi 4,6 millió hordó kitermeléssel 

normál körülmények között, és az olajbevételektől függően képes finanszírozni az állami 

kiadások akár 92 százalékát. Mazhar Muhammad Szálih, az iraki miniszterelnök gazdasági 

tanácsadója azt nyilatkozta: „Irak nullszaldós helyzetben van az Ukrajna és Oroszország között 

zajló háború összefüggésében, mivel olajtermelő, és komoly nyereségei vannak az abból 

származó bevételek miatt.” 

Forrás: )األزمة األوكرانية واقتصاد العراق ..فرصة وأزمة معا )تقرير 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/2534296
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Ideje elkezdeni dolgozni a Déli Gázfolyosó bővítésén – miniszter 

Trend, 2022. március 13. 

Az antalyai Diplomáciai Fórum keretében Parviz Shahbazov azerbajdzsáni energiaügyi 

miniszter is felszólalt az energiabiztonságról szóló panelbeszélgetésen. Shahbazov a fórumot 

Törökország egyik kezdeményezésének nevezte, amely hozzájárul a globális térben zajló 

párbeszédhez, továbbá hangsúlyozta, hogy Törökország megbízható partner az 

energiabiztonsági kérdésekben és Azerbajdzsán minden energiabiztonsági projektet 

Törökországgal együtt fog végrehajtani a jövőben. A miniszter megjegyezte, hogy Ilham Alijev 

azerbajdzsáni elnök közelmúltbeli törökországi látogatása során kiemelt téma volt a két ország 

közötti energetikai együttműködés és a déli gázfolyosón keresztül történő gázellátás növelése. 

Az energiaügyi ezen kívül miniszter megosztotta véleményét az energiapiacok jelenlegi 

helyzetéről, a földgáz növekvő szerepéről a fenntartható energiaellátásban, valamint 

Azerbajdzsánnak az energiaforrások diverzifikációján alapuló energiapolitikájáról. Véleménye 

szerint az eddigi energiaháromszög mindhárom szempontja – a biztonság, a megfizethetőség 

és a fenntarthatóság – között az egyensúly felborult. A miniszter megjegyezte, hogy a 

fenntartható energetikai megoldások a jövő egyik fő kihívásai lesznek és ebből a szempontból 

a földgáz fontos szerepet fog játszani az energetikai átállás folyamatában. Elmondta, hogy az 

energiabiztonság és a környezetbiztonság közötti egyensúly racionálisabb megközelítést 

igényel, valamint egyetlen energiaforrástól való függés instabilitáshoz vezet az 

energiapiacokon. Shahbazov szerint a Déli Gázfolyosó (Déli Áramlat) sikeres projekt a 

fogyasztók zavartalan és megfizethető gázellátására. Üzembe helyezése óta a gázfolyosón 

keresztül 9,7 milliárd köbméter gázt exportáltak Európába. Az energiaügyi miniszter 

hozzátette, hogy az azerbajdzsáni hatalmas gáztartalékok, a meglévő infrastruktúra és az 

európai országok azerbajdzsáni gáz iránti érdeklődése tette szükségessé a folyosó bővítését. 

Shahbazov azt is bejelentette, hogy országa nemcsak a kaszpi-tengeri gázt, hanem villamos 

energiát is exportál, kihasználva Azerbajdzsán gazdag szélenergia potenciálját. 

Forrás: Пора начинать работать над расширением Южного газового коридора – министр 

Malajzia királya országa és Tádzsikisztán közötti partnerséget méltatta 

SNG Today, 2022. március 14. 

A Tádzsik Köztársaság vezetője, Emomali Rahmon gratuláló táviratot kapott II. Abdullah maláj 

királytól. A táviratot az országok közötti diplomáciai partnerség létrejöttének 30. évfordulója 

alkalmából küldték a tádzsik elnöknek. Üzenetében Malajzia uralkodója hangsúlyozta, hogy az 

államközi kapcsolatok állapota kiválónak nevezhető. Az üzenet felhívta a figyelmet az 

államközi együttműködések további kiterjesztésének a fontosságára és új módjaira. II. 

Abdullah írásában hozzátette, hogy a közeljövőben még szorosabb gazdasági 

együttműködések várhatóak a két ország között. 

Forrás: Король Малайзии высоко оценил партнёрство страны с Таджикистаном 

https://www.trend.az/business/energy/3568220.html
https://sng.today/dushanbe/21914-korol-malajzii-vysoko-ocenil-partnerstvo-strany-s-tadzhikistanom.html


 
 

 
 

19 

Türkmenisztán üzleti lehetőségeket teremt a svájci vállalatok számára 

Business Turkmenistan, 2022. március 15. 

Türkmenisztán üzleti lehetőségeket kínál a svájci cégeknek, közölte a tádzsik 

külügyminisztérium sajtószolgálata a Svájci Gazdasági Államtitkárságra (SECO) hivatkozva. 

Ezek az üzleti lehetőségek a svájci magánszektor számára segítenek elhelyezkedni a tádzsik 

textilipar, az olaj- és gázipar, valamint az infrastruktúra és az építőipar területén. A SECO 

szerint a Türkmenisztán és Svájc közötti kereskedelmi forgalom 2021-ben 5,9 millió svájci 

frankot (6,4 millió amerikai dollár) tett ki. Az elmúlt évben pedig Türkmenisztán 5,8 millió 

svájci frank (6,29 millió dollár) értékben importált árut Svájcból. Ebben a kereskedelmi 

forgalom növekedésben az európai ország magánszektora pedig kedvező befektetési területet 

lát. Ezt bizonyítja az is, hogy korábban Türkmenisztán és Svájc egyeztetést folytatott a 

kereskedelmi és gazdasági együttműködések bővítésének lehetőségeiről. 

Forrás: Туркменистан создает бизнес-возможности для швейцарских компаний 

Raisi: Türkmenisztán különleges helyet foglal el az Iránnal fenntartott 

kapcsolatokban 

Turkmenportl, 2022. március 15. 

Ebrahim Raisi iráni elnök gratulációját fejezte ki Szerdar Berdimuhamedovnak, 

megválasztották Türkmenisztán elnökévé. Ezen kívül az iráni elnök reményét fejezte ki azzal 

kapcsolatban, hogy a két ország a jövőben is kedvező kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat 

fog egymással kiépíteni. Az iráni elnök azt is megjegyezte, hogy országa külpolitikájában 

prioritást élvez a szomszédos országokkal való kapcsolatok fejlesztése, Türkmenisztán pedig e 

tekintetben kiemelt helyet foglal el. 

Forrás: Раиси: Туркменистан занимает особое место в отношениях с Ираном 

Nikol Pasinjan méltatta az Euróapai Uniónak a regionális stabilitás erősítésére 

tett erőfeszítéseit 

SNG Today, 2022. március 15. 

Nikol Pashinjan örmény miniszterelnök találkozott az EU dél-kaukázusi és a grúziai válsággal 

foglalkozó különleges képviselőjével, Toivo Klaarával, valamint az EU örményországi 

küldöttségének vezetőjével, Andrea Wiktorinnal, adta hírül az örmény miniszterelnök 

sajtószolgálata. Az örmény miniszterelnök a találkozón a jól fejlett EU-Örményország 

partnerségi kapcsolatokat emelte ki, majd az országban folyamatban lévő demokratikus 

reformokra hívta fel az uniós diplomaták figyelmét. A találkozón szó esett még az örmény-

azerbajdzsáni határ kijelöléséről, a békemegállapodások végrehajtásáról is. Pasinjan ezzel 

párhuzamosan a Hegyi-Karabahban tapasztalható feszültség fokozódásáról, a regionális 

stabilitás erősítésével, valamint a konfliktus megoldásával kapcsolatos kérdésekről tárgyalt az 

EBESZ küldöttségével is. 

Forrás: Никол Пашинян высоко оценил усилия Евросоюза по укреплению региональной 

стабильности 

https://business.com.tm/ru/post/8364/turkmenistan-sozdaet-biznesvozmozhnosti-dlya-shveicarskih-kompanii
https://turkmenportal.com/blog/45238/raisi-turkmenistan-zanimaet-osoboe-mesto-v-otnosheniyah-s-iranom
https://sng.today/yerevan/21935-nikol-pashinjan-vysoko-ocenil-usilija-evrosojuza-po-ukrepleniju-regionalnoj-stabilnosti.html
https://sng.today/yerevan/21935-nikol-pashinjan-vysoko-ocenil-usilija-evrosojuza-po-ukrepleniju-regionalnoj-stabilnosti.html
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Biskek és Taskent célja a kereskedelmi forgalom 2 milliárd dollárra növelése 

Central Asia, 2022. március 12. 

Az antalyai diplomáciai fórum keretein belül Ruslan Kazakbajev a Kirgiz Köztársaság 

külügyminisztere találkozott üzbég kollégájával, Abdulaziz Kamilovval, akivel a kétoldalú 

kereskedelmi együttműködés bővítésének és megerősítésének kilátásairól tárgyalt. A 

találkozón a külügyi osztály vezetői kiemelték, hogy készek folytatni a korábban megkezdett 

közös munkát a kereskedelem további dinamikus növekedéséért. A találkozó után 

külügyminiszterek abban is megegyeztek, hogy a Kirgizisztán és Üzbegisztán közötti kétoldalú 

kereskedelmi kapcsolatokat ebben az évben szeretnék 2 milliárd dollárra növelni. A 

tisztviselők külön felhívták a figyelmet az Üzbegisztánból Kirgizisztánba történő 

villamosenergia ellátás intenzitásának a növelésére tett lépésekre. 

Forrás: Бишкек и Ташкент нацелены нарастить товарооборот до 2 миллиардов долларов 

Pakisztán megkezdte a hússzállítást Üzbegisztánba 

UzDaily, 2022. március 13. 

Pakisztán megkezdte a hússzállítást Üzbegisztánba. Az első hússzállítmány (18 tonna) 40 000 

USD értékben a jövő héten érkezik majd Taskentbe. Ezzel kapcsolatban a pakisztáni Shaheen 

cég vezetője, Malik Sher Khan megjegyezte, hogy Pakisztán a preferenciális kereskedelemről 

szóló egyezmények megkötése után kezdte el alaposan feltérképezni az üzbég húspiacot és 

látta meg benne a potenciált. A tervek szerint az Üzbegisztánba irányuló pakisztáni havi 

hússzállítmány 900 tonna lesz, amely az üzbég húspiac egy negyedét fedi majd le. A két ország 

között létrejött kedvezményes kereskedelmi megállapodást Shavkat Mirzijojev üzbég elnök 

pakisztáni látogatása során írta alá 2022. március 4-én. 

Forrás: Пакистан начал поставки мяса в Узбекистан 

Kínai textilipari befektetők érdekeltek az üzbég partnerekkel való 

együttműködésben 

UzDaily, 2022. március 15. 

Az üzbég diplomácia vezetői találkoztak a Kínai Textil- és Ruházati Import és Export 

Kereskedelmi Kamara elnökével, Cao Jiazhannal. A találkozón a kínai kamara vezetője 

tájékozódott Üzbegisztán gazdasági fejlődésének prioritásairól és az ország textil- és 

könnyűiparának export- és befektetési potenciáljáról. A találkozót követően a Kínai Textil- és 

Ruházati Import és Export Kereskedelmi Kamara és az Uzbektextilprom együttműködési és 

fejlesztési megállapodást írt alá több közös üzbég-kínai projekttel kapcsolatban, melyek az 

üzbég textil-, ruha- és kötöttáruipar innovatív fejlődését fogják megcélozni. 

Forrás: Текстильщики КНР заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с 

узбекскими партнерами 

  

https://centralasia.news/14184-bishkek-i-tashkent-naceleny-narastit-tovarooborot-do-2-milliardov-dollarov.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/67633
https://www.uzdaily.uz/ru/post/67664
https://www.uzdaily.uz/ru/post/67664
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Ígéretes partnerség 

Dilfuza Gulyamova, Yangi Uzbekiston, 2022. március 14. 

Az Egyesült Arab Emirátusok beli Emirates Nuclear Energy Corporation képviselői látogatást 

tettek az üzbegisztáni a Navoiyuran üzbég állami vállalathoz, hogy megismerkedjenek 

Üzbegisztán urániparával. A látogatás során a közel-keleti cég delegációja megismerkedett az 

uránbányászat és az urán feldolgozás folyamatával az üzbegisztáni Kanimkhe régióban. A 

gyárak szemrevételezését követően az Emirates Nuclear Energy Corporation képviselői 

megbeszélést tartottak a Navoiyuran vezérigazgatójával, amely során megvitatták az 

Emirátusokban található atomerőművek uránnal való ellátásának kérdéseit. A tárgyaláson az 

Emirates Nuclear képviselői kifejezték érdeklődésüket azzal kapcsolatban, hogy készek 

beruházni az üzbég uránbányászatba és az urán feldolgozóiparba, amely egy hosszútávú 

gazdasági partnerség alapja lehet a két ország között. 

Forrás: Перспективное партнерство 

Katar megvitatta a kirgiz terméknek a Perzsa-öböl országaiba történő exportját 

Kabar, 2022. március 15. 

Katarban megvitatták a kirgiz termékeknek a Perzsa-öböl országaiba történő exportjának 

kérdéseit, jelentette be a Kirgiz Köztársaság Beruházási és Fejlesztési Ügynöksége. A 

tájékoztatás szerint a Katarban megrendezett kirgiz vállalkozók találkozóján a Katari 

Szabadgazdasági Övezet (QFZ) ügyvezető igazgatója, Lim Meng Hu is részt vett. Az ülésen 

röviden áttekintették a katari szabadgazdasági övezetben működő vállalkozások (köztük a 

DHL, a Google, a Microsoft) jelenlegi helyzetét és megvitattak egy kereskedelmi csomópont 

megnyitását célzó, a katari szabadgazdasági zóna területén áthaladó kirgiz kereskedelmi 

útvonalat. Ezzel egyidejűleg pedig a Katari Nemzeti Befektetési Ügynökség képviselői 

tájékoztatást adtak a Kirgizisztán befektetési és exportlehetőségeiről. 

Forrás: В Катаре обсудили вопрос экспорта продукции Кыргызстана в страны 

Персидского Залива 

  

https://yuz.uz/ru/news/perspektivnoe-partnerstvo
https://kabar.kg/news/v-katare-obsudili-vopros-eksporta-produktcii-kyrgyzstana-v-strany-persidskogo-zaliva/
https://kabar.kg/news/v-katare-obsudili-vopros-eksporta-produktcii-kyrgyzstana-v-strany-persidskogo-zaliva/
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Azerbajdzsán, Kazahsztán és Grúzia közös vállalat létrehozását tervezi 

Day, 2022. március 11. 

Azerbajdzsán, Kazahsztán és Grúzia vegyesvállalatot hoz létre a Trans-Kaszpi-tengeri 

nemzetközi szállítási útvonal (TITR) fejlesztésére. Ez az úgynevezett Kaszpi-tengeri 

válságellenes intézkedések ülésén vált ismertté, ahol a Kaszpi-tengeren átnyúló nemzetközi 

szállítási útvonal fejlesztéséről szóló tárgyalások eredményeit és a kazah áruk szállításának 

kérdéseit tárgyalták. Az ülésen a TITR-útvonal fejlesztése érdekében a felek egy vegyesvállalat 

létrehozásában állapodtak meg, amely a tarifák meghatározásával, a 

rakománynyilatkozatokkal, az egységes informatikai megoldások alkalmazásával és a tranzit 

rakományok konszolidációjával foglalkozik majd. A kereskedelmi útvonal kiemelten fontos 

szerepet tölt be a világkereskedelemben, hiszen évente akár 10 millió tonna rakományt is 

képes átereszteni. Az ülésen felmerült még a Lianyungang kikötőn keresztül vezető 

kereskedelmi útvonal aktuális helyzete is. 

Forrás: Азербайджан, Казахстан и Грузия создадут совместное предприятие 

Szerdar Berdimuhamedov lett Türkmenisztán új elnöke 

SNG Today, 2022.március 15. 

A Türkmén Központi Választási Bizottság összefoglalta az államfő megválasztásáról szóló 

szavazás főbb eredményeit. A bizottság elnöke elmondta, hogy választások során magas volt 

a választói részvétel, amely meghaladta a 97%-ot. A szavazás menetét élő adáson keresztül 

lehetett követni. Az eredmények szerint a Demokrata Párt jelöltje, Szerdar Gurbanguljevics 

Berdimuhamedov lett Türkmenisztán új elnöke a szavazatok 72,97 %-val. A türkmén elnöki 

posztra 9 jelült volt. A második legtöbb szavazatot Nunnajev Hidir Kakabajevich, a Türkmén 

Állami Testkultúra és Sport Intézet tudományos rektorhelyettese kapta, aki szavatok 11,09%-

t szerezte meg. Türkmensiztaánban összesen 3 362 052 szavazó járult az urnákhoz. 

Forrás: Новым президентом Туркменистана стал Сердар Бердымухамедов 

  

https://news.day.az/economy/1443372.html
https://sng.today/ashkhabad/21898-novym-prezidentom-turkmenistana-stal-serdar-berdymuhamedov.html
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Kazahsztán és az EBRD a további együttműködés kérdéseit fontolgatta 

Central Asia, 2022. március 16. 

Alikhan Smailov kazah miniszterelnök üzleti megbeszélést tartott az Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bank (EBRD) közép-ázsiai csoportjával, amelynek élén az intézmény alelnöke, Alan 

Piyu áll. A tárgyaláson megállapodtak a beruházási és ökológiai projektek további lehetséges 

folytatásáról. Részletesen elemezték az európai pénzintézet elmúlt évi teljesítményét 

Kazahsztánban és átvizsgálták a 2022-re vonatkozó munkák helyzetét is. Smailov tájékoztatta 

az EBRD képviselőit, hogy Kazahsztánban folytatódik a végrehajtó hatalomnak és üzleti 

köröknek a konstruktív együttműködése a kis és közepes vállalkozások területén. A kormányfő 

megjegyezte, hogy idén ünnepeli az EBRD és Kazahsztán együttműködésének 30. évfordulóját. 

Ez három évtized alatt a kapcsolatok stratégiai tartalma 300 projekt megvalósításához több 

mint 10 milliárd dollár értékben járult hozzá. A megbeszélésen elhangzott, hogy a további 

közös munka az EBRD új, 2022-2026 közötti időszakra szóló kazahsztáni országstratégiájának 

megfelelően történik. A dokumentum szerint az együttműködés célja a vállalkozói szféra 

versenyképességének növelése, a zöld politikák támogatása, a szén-dioxid-semlegesség és a 

nemek közötti egyenlőség kérdése. 

Forrás: Казахстан и ЕБРР рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия 

 

https://centralasia.news/14247-kazahstan-i-ebrr-rassmotreli-voprosy-dalnejshego-vzaimodejstvija.html

