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Diplomáciai találkozók a világrendről alkotott ellentétes 
elképzelések tükrében 

2022. március 30-31. között Kína harmadik alkalommal rendezte meg az Afganisztánnal 
határos országok külügyminisztereinek találkozóját az Anhui tartományban található Tunxi-
ban. Azon túl, hogy a tálibok képviselői is részt vettek a találkozón, Irán, Pakisztán, 
Tádzsikisztán, Türkmenisztán, és Üzbegisztán küldöttei mellett a Szergej Lavrov 
külügyminiszter vezette orosz delegációt is fogadta a kínai fél. A gesztus már önmagában is 
jelzésértékű, hiszen Kína az Egyesült Államok és az Európai Unió által bevezetett szankciókkal 
dacolva, egyben elutasítva az ukrán-orosz háború miatt Oroszországot ért kritikákat, Moszkvát 
továbbra is fontos partnerének tartja és hajlandó a bilaterális kapcsolatok megerősítésére. 

A többoldalú tárgyalások szünetében március 30-án Wang Yi kínai külügyminiszter Lavrovval 
külön megbeszélést is lefolytatott, melynek során a felek ismét hitet tettek az USA 
dominanciájától mentes többpólusú világrend kialakítása mellett. Wang Yi kifejtette, hogy a 
kínai-orosz kapcsolatok kiállták a változó nemzetközi helyzet okozta próbát, fenntartották a 
fejlődés helyes irányát, miközben Kína továbbra is hajlandó együttműködni Oroszországgal. 
Lavrov szerint a két ország államfője fenntartva a szoros kommunikációt, fontos szerepet 
játszik az orosz-kínai kapcsolatok fejlesztésében, valamint a globális multipolarizáció 
előmozdításában. Wang Yi elmondta, hogy a nemzetközi helyzet egy olyan turbulens 
időszakba lépett, amikor a világ pedig mélyreható, egy évszázada óta nem látott változásokon 
megy keresztül, miközben Kína mindig is támogatta a multipolarizációt és a nemzetközi 
kapcsolatok demokratizálódását.  

A kínai külügyminiszter amellett, hogy az ukrán-orosz háború békés lezárását sürgette, annak 
kitörésért többek között a hidegháborús mentalitást tette felelőssé, miközben tanulságként 
kiemelte, hogy „párbeszéd és tárgyalások révén kiegyensúlyozott, hatékony és fenntartható 
európai biztonsági struktúrát kell kiépítenünk, hogy hosszú távú stabilitást érjünk el 
Európában.” Nyilvánvaló, hogy Kína az USA és a NATO szerepének megerősítése helyett 
Európában az orosz stratégiai érdekek figyelembevételét, egyúttal a korábbiaknál 
demokratikusabb status quo kialakítása mellett foglalt állást.  

Az április 1-én megtartott EU-Kína virtuális csúcsértekezlet során kiderült, hogy a Nyugat más 
álláspontot képvisel, hiszen az EU vezetői hangsúlyozták, hogy az Oroszország elleni 
nemzetközi szankciókat kizárólag azzal a céllal vezették be, hogy megállítsák Oroszország 
agresszióját. A csúcsértekezleten arra is figyelmeztették Pekinget, hogy a szankciók hatásainak 
bármilyen kijátszása vagy az Oroszországnak nyújtott segítség csak meghosszabbítaná a 
vérontást, és még több civil életet követelne, miközben még nagyobb gazdasági zavarokat 
okozna. 

A hét folyamán Kína négy ASEAN tagállam (Indonézia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld és Mianmar) 
külügyminisztereit is vendégül látta, azt követően, hogy az USA-ASEAN csúcsértekezletet 
elhalasztották, mivel nem sikerült megegyezni annak tervezett időpontjáról. A lépés azt 
bizonyítja, hogy az USA ellenében Kína délkelet-ázsiai pozícióinak megerősítésére nagy 
hangsúlyt fektet és igyekszik kihasználni Washington ingatagságát.1 Wang Yi külügyminiszter 

 
1 Az USA-ASEAN csúcsértekezlet elmaradását ellensúlyozandó az amerikai külügyminisztérium Derek Chollet 
tanácsost küldte a régióba azzal a céllal, hogy megerősítse az USA elkötelezettségét az indo-csendes-óceáni 
szövetségesekkel szemben. 

https://thediplomat.com/2022/03/amid-ukraine-war-china-welcomes-russias-foreign-minister/
https://news.cgtn.com/news/2022-03-30/Foreign-minister-of-China-Russia-meet-in-Anhui-18OTL2V0Lny/index.html
https://news.cgtn.com/news/2022-03-30/Foreign-minister-of-China-Russia-meet-in-Anhui-18OTL2V0Lny/index.html
https://www.mfa.gov.cn/wjbzhd/202203/t20220330_10657703.shtml
https://www.mfa.gov.cn/wjbzhd/202203/t20220330_10657703.shtml
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2022/04/01/
https://www.rfa.org/english/news/china/us-asean-china-03292022150151.html
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ennek a törekvésnek az érdekében látogatott el Indiába március 24-én, megpróbálva 
kihasználni az India és az USA közötti elhidegülést. Bár a találkozó nem kapott nagy 
nyilvánosságot és látványos eredmények nélkül ért véget, Kína tapasztalhatta, hogy 
Oroszország szerepét tekintve Újdelhi is nagyrészt Peking álláspontját osztja.2   

Persze a régió államai az USA jelenlétére is igényt tartanak, egyesek pedig az amerikai 
törekvéseket is nyíltan támogatják. Erre jó példa Szingapúr esete, hiszen Lee Hsien Loong 
miniszterelnök március 26. és április 2. között az USA-ba látogatott, ahol nem csupán Joe Biden 
elnökkel, de az amerikai kormányzat több tagjával is megbeszélést folytatott. A bilaterális 
kapcsolatok fejlődése mellett a tárgyalások során természetesen a világpolitikai fejlemények 
is nagy figyelmet kaptak. A két ország vezetője egyaránt elítélte Oroszország Ukrajna elleni 
agresszióját, miközben a Dél-kínai-tengeren való hajózás szabadságának fenntartása mellet is 
kiállt. Kiemelték, hogy a két ország stratégiai partnersége a szabályokon alapuló nemzetközi 
rend megőrzésén alapul, beleértve a szuverenitás tiszteletben tartását, a viták békés 
rendezését, a nemzetek közötti együttműködést és az alapvető emberi jogokat. Ahogy a 
találkozó végén kiadott közös nyilatkozat fogalmazott: „Az Egyesült Államok és Szingapúr 
elismeri, hogy az ENSZ Alapokmányra és a szabályokon alapuló nemzetközi rendre fenyegetést 
jelentő veszélyek, beleértve Oroszország Ukrajna elleni indokolatlan támadását, mindenütt 
veszélybe sodorják a békét és a jólétet.” Délkelet-Ázsiában Szingapúr az egyetlen állam, amely 
nem csupán elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást, de a pénzügyi tranzakciókra 
vonatkozóan egyoldalú szankciókat vezetett be Moszkvával szemben, ami nyilvánvalóan az 
USA-ban is pozitív visszhangra talált. Persze a szomszédos országokkal összehasonlítva a 
városállam gazdasági kapcsolatai Oroszországgal minimálisnak tekinthetőek, így a lépés 
negatív következményeitől aligha kellett tartania. Másrészről azt is látni kell, hogy Szingapúr 
külpolitikájában a kisállamok függetlenségének, területi integritásának és szuverenitásának 
tiszteletben tartása a kezdetektől prominens szerepet játszik, így aligha meglepő az 
álláspontja. A szingapúri kormányfő Kamala Harris alelnökkel is találkozott, akivel a biztonsági 
és gazdasági együttműködés részleteiről, valamint azok új területeiről (p. kiberbiztonság) 
tárgyalt. A Lloyd Austin védelmi miniszterrel folytatott megbeszélés során Lee úgy 
fogalmazott, hogy „az Egyesült Államok ázsiai-csendes-óceáni jelenléte kritikus fontosságú a 
régió folyamatos békéje, stabilitása és jóléte szempontjából, és Szingapúr továbbra is 
támogatja az Egyesült Államok katonai jelenlétét Ázsiában.”  

Noha Szingapúr látszatra – Oroszországgal és Kínával szemben –  az USA álláspontját képviseli 
a világrendről alkotott elképzelések esetében, azonban amint arra a Global Times rámutatott 
Lee Hsien Loong kormánya nem támogatja a nagyhatalmak közötti konfrontációt, ehelyett 
Kína és az USA együttműködésének fenntartásában érdekelt, utóbbit pedig már korábban is 
arra figyelmeztette, hogy el kell fogadnia Kína felemelkedését, mivel a Peking korlátozására 
tett erőfeszítései nem hozhatják meg a sikert. 

Az elmúlt héten lezajlott diplomáciai találkozók során újfent világossá vált, hogy a 
nagyhatalmak között a világrenddel kapcsolatban eltérőek az álláspontok. Az USA és az EU a 
jelenlegi szabályokon alapuló rend megőrzését tartja céljának, miközben Oroszország és Kína 
egy a nyugati dominanciától mentes multipoláris világrendben gondolkodik. Az ukrán-orosz 
háború ellenére Kína fenntartja együttműködését Oroszországgal, kettejük szembenállása a 
Nyugattal egyre markánsabb jelleget ölt. Az USA Európában Oroszország, míg Ázsia és a 

 
2 Amellett, hogy India szintén nem ítélte el az orosz támadást – a Nyugat rosszallása ellenére – fenntartja azon 
szándékát is, hogy a korábbiaknál nagyobb mennyiségű kőolajat importáljon Oroszországból. 

https://indianexpress.com/article/explained/china-foreign-minister-wang-yi-india-visit-explained-7835771/
https://thediplomat.com/2022/03/singapores-pm-meets-with-president-biden-on-us-trip/
https://thediplomat.com/2022/03/singapores-pm-meets-with-president-biden-on-us-trip/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/29/remarks-by-president-biden-and-prime-minister-lee-hsien-loong-of-singapore-in-joint-press-conference/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/29/remarks-by-president-biden-and-prime-minister-lee-hsien-loong-of-singapore-in-joint-press-conference/
https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/Meeting-and-Joint-Leaders-Statement-between-PM-Lee-Hsien-Loong-and-US-President-Joe-Biden-March-2022
https://thediplomat.com/2022/03/why-singapore-has-chosen-to-impose-sanctions-on-russia/
https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/Remarks-by-PM-Lee-Hsien-Loong-after-the-meeting-with-US-Vice-President-Kamala-Harris-Mar-2022
https://www.channelnewsasia.com/singapore/pm-lee-lloyd-austin-pentagon-defence-ties-2592266
https://www.channelnewsasia.com/singapore/pm-lee-lloyd-austin-pentagon-defence-ties-2592266
https://www.globaltimes.cn/page/202204/1257363.shtml
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Csendes-óceán térségében Kína feltartóztatását tekinti céljának, ennek érdekében pedig 
szövetségeseit is igyekszik mozgósítani. Noha Szingapúr ebben a tekintetben megbízható 
partnernek minősül, a délkelet-ázsiai országok nem szeretnének egy kétpólusú világot, ahol 
választaniuk kellene a két fél között, ehelyett a mindkettőjükkel való együttműködésben 
érdekeltek. Nem véletlen, hogy az ASEAN országok Oroszországgal szemben is óvatos 
álláspontot képviselnek és a Nyugat kedvéért nem hajlandóak kockára tenni a saját politikai, 
gazdasági érdekeiket. 

Készítette: Klemensits Péter 
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Kelet Ázsia 

Dél-Korea hogyan tudja mellőzni az orosz energiahordozókat? 

Troy Stangarone, The Diplomat, 2022. március 31. 

Az orosz-ukrán háború kitörését követően az Egyesült Államok és szövetségesei szankciókat 

léptettek életbe Oroszország ellen, amelynek következő lépése, hogy csökkentsék az orosz 

fosszilis tüzelőanyagok behozatalától való függőségüket. Míg Dél-Korea nem szívesen 

szüntetné meg azonnal az orosz energia importját, Szöul gyakorlati lépéseket tehet az 

Oroszországtól való függésének csökkentése és középtávon történő fokozatos megszüntetése 

érdekében. Dél-Koreának rövid távon szüksége van orosz készletekre, az orosz fosszilis 

tüzelőanyagok csökkentésének tervezése kockázatot jelent a dél-koreai gazdaság számára. 

Szöulnak az Oroszországgal szembeni pénzügyi és technológiai szankciók érvényesítéséről 

szóló döntésére válaszul Moszkva Dél-Koreát „barátságtalan országnak” minősítette. 

Oroszország a közelmúltban azt is követelte, hogy a „barátságtalan országokba” irányuló 

gázexportot rubelben fizessék ki. Ezért ésszerű lenne, ha Dél-Korea rendelkezne egy átmeneti 

tervvel. Tekintettel arra, hogy a háborútól az energiaellátásig további fennakadások várhatók, 

Dél-Koreának komolyan meg kell vizsgálnia saját energetikai sebezhetőségét, éghajlati céljait 

és nemzetbiztonsági aggályait, hogy a szükséges változtatásokat végrehajthassa saját 

energiaszerkezetében. 

Forrás: How South Korea Can Wean Itself off Russian Fossil Fuels 

10 éve van hatalmon Kim Dzsongun 

Hae Kyung Ahn, The Diplomat, 2022. március 26. 

Áprilisban lesz Kim Dzsongun teljes hatalomátvételének 10. évfordulója. Kim 2011. december 

30-án került a Koreai Néphadsereg főparancsnoki posztjára, nem sokkal apja, Kim Dzsong Il 

halála után. Utódlása azonban nem volt teljes, amíg át nem vette a pozíciókat a pártban és a 

kormányban is. Kim Dzsongun 2012. április 11-én lett az Észak-Koreai Munkáspárt első titkára, 

2012. április 13-án pedig a Nemzeti Védelmi Bizottság elnöke. Kim terve, miszerint Észak-

Korea nukleáris fegyvereit használja alkuereje erősítésére, azonban akadozik. Az Egyesült 

Államok és az ENSZ Biztonsági Tanácsa – még Kína és Oroszország támogatásával – úgy döntött, 

hogy súlyos gazdasági szankciókat vezet be Észak-Koreával szemben. Ennek eredményeként 

Észak-Korea gazdasága 2017-ben 3,5 százalékkal, 2018-ban 4,1 százalékkal esett vissza. A 

kereskedelem szintén 57 százalékkal esett vissza két év alatt, a 2016-os 6,5 milliárd dollárról 

2,8 milliárd dollárra 2018-ban. A romló gazdaság helyreállításához és a belső stabilitás 

biztosításához Kimnek fel kell oldani a gazdasági szankciókat, amihez pedig a Washingtonnal 

fenntartott kapcsolatokat kellene javítania. 

Forrás: A Long Road to Nowhere: 10 Years of the Kim Jong Un Regime 

  

https://thediplomat.com/2022/04/how-south-korea-can-wean-itself-off-russian-fossil-fuels/
https://thediplomat.com/2022/03/a-long-road-to-nowhere-10-years-of-the-kim-jong-un-regime/


 
 

 
 

7 

Japán biztonságpolitika az orosz-ukrán háború fényében 

Yuki Tatsumi, The Diplomat, 2022. március 29. 

2022 elején, az országgyűlésen tartott politikai beszédében Fumio Kishida japán 

miniszterelnök megerősítette eltökéltségét, hogy fejlessze az ország kül- és nemzetbiztonsági 

politikáját. Alig több mint egy hónappal Kishida politikai beszéde után Oroszország 

megtámadta Ukrajnát, és Európa a második világháború óta az első nagyszabású szárazföldi 

háború szélére került. A Japán szomszédságához közelebb eső Észak-Korea felgyorsította 

ballisztikus rakétakísérleteinek ütemét, valamint Tokióra továbbra is nyomás nehezedik Kína 

tevékenységei miatt a Kelet-kínai-tengeren. A folyamatban lévő ukrajnai válság csak 

megerősíti, hogy Japánnak meg kell erősítenie saját erőfeszítéseit védelmi képességeinek 

kiépítésére. Miközben az is egyre fontosabbá válik, hogy előmozdítsák a vitát arról, hogy Japán 

hogyan tud hatékonyabban és eredményesebben befektetni a védelembe. 

Forrás: How Russia’s Invasion of Ukraine Changed Japan’s Security Policy  

Kína találkozót tartott Afganisztán szomszédaival 

FMPRC, 2021. április 1. 

2022. március 31-én a kínai Anhui állambeli Tunxiban tartották a harmadik afganisztáni 

szomszédos országok külügyminiszteri találkozót Afganisztán gazdasági újjáépítésének és 

gyakorlatias együttműködésének támogatására. A találkozón Kína, Irán, Pakisztán, 

Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán hét külügyminisztere vagy magas 

rangú képviselője vett részt. A találkozó valamennyi résztvevője megállapította, hogy 

Afganisztánban véget ért a sok éves háború, sok támogatásra lesz szüksége a fejlesztésre, 

mialatt a gazdaság és az emberek megélhetése pedig komoly nehézségekkel néz szembe. 

Valamennyi fél vállalta, hogy támogatja Afganisztán gazdasági újjáépítését olyan területeken, 

mint a humanitárius segítségnyújtás, az összeköttetés, a gazdaság és kereskedelem, a 

mezőgazdaság és az energetika. 

Forrás: 阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议 

  

https://thediplomat.com/2022/03/how-russias-invasion-of-ukraine-changed-japans-security-policy/
https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202204/t20220401_10661820.shtml
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A Kína-EU együttműködés előnyös a világgazdaság számára 

Xinhua, 2022. április 1. 

Az Európai Unió és Kína közötti gazdasági és kereskedelmi együttműködés a világjárvány 

negatív következményei ellenére is elképesztően rugalmasnak és erőteljesnek bizonyultak. 

Kína megelőzte az Egyesült Államokat, és 2021-ben az EU legnagyobb kereskedelmi 

partnerévé vált, és a kétoldalú kereskedelmi volumen rekordmagasságot ért el. 2021-ben a 

kétoldalú kereskedelem Kína és az EU között meghaladta a 800 milliárd dollárt, ami minden 

idők új csúcsa. A kétirányú beruházás meghaladta a 270 milliárd dollárt. A kétoldalú 

kereskedelem jelentősen nőtt a különböző ágazatokban, mint például a repülés, a biológia, a 

fotoelektromos ipar és az elektronika. A két fél korszerűsítette és kiterjesztette 

kommunikációs csatornáit, beleértve az EU-Kína magas szintű gazdasági és kereskedelmi 

párbeszédet, valamint a helyi önkormányzatok és a vállalkozások közötti rendszeres 

konzultációkat. 

Forrás: Sino-EU cooperation beneficial to world economy amid headwinds 

Lépések Kína szén-dioxid kibocsátási céljainak eléréséhez 

Zhang Zhihao, China Daily, 2022. április 1. 

A Kínai Mérnöki Akadémia csütörtökön közzétett jelentése szerint Kína 2027 körül 12,2 

milliárd tonnás szén-dioxid kibocsátási csúcsot kíván elérni, az üvegházhatású gázok 

kibocsátását pedig már 2060 előtt 2,6 milliárd tonna CO2-egyenértékben kívánja korlátozni. Li 

Xiaohong, az akadémia elnöke és a program egyik vezetője elmondta, hogy a jelentés fontos 

tanácsadó dokumentumként szolgál majd a jövő kulcsfontosságú innovációinak és Kína zöld 

gazdaságra való átállásának iránymutatásában. 2020-ban Kína teljes szén-dioxid-kibocsátása 

13,9 milliárd tonna CO2-egyenértéket tett ki, ami a világ teljes szén-dioxid-kibocsátásának 

körülbelül 30 százaléka – mondta Li. A kínai kibocsátások fő forrásai az iparból, amely 38 

százalékot tett ki, illetve a villamosenergia-termelésből származott, amely 33 százalékot 

jelentett. Li felsorolta a fő kihívásokat Kína két szén-dioxid-kibocsátási céljának elérésében: a 

folyamatban lévő iparosítás és urbanizáció, az ipari szerkezetátalakítás és az elavult termelési 

kapacitások felszámolása, a kiegyensúlyozatlan regionális fejlődés, a globális energiavilágot 

átformáló geopolitikai konfliktusok, a COVID-19 okozta globális recesszió és a szélsőséges 

természeti katasztrófák. 

Forrás: Steps laid out to achieve carbon goals 

  

https://english.news.cn/20220401/f9f85b13d16340838db40a296040056d/c.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/01/WS624659dba310fd2b29e549c7.html
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Kína tisztességes amerikai politikát sürget a kétoldalú kereskedelem növelése 

érdekében 

Zhong Nan, China Daily, 2022. április 1. 

Kína sürgeti az Egyesült Államokat, hogy racionális és pragmatikus gazdasági és kereskedelmi 

politikát fogadjon el, hogy támogassa a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 

egészséges és stabil növekedését – közölte csütörtökön a Kínai Kereskedelmi Minisztérium. 

Shu Jueting, a Kereskedelmi Minisztérium szóvivője reagált Katherine Tai amerikai 

kereskedelmi képviselő közelmúltbeli megjegyzésére, miszerint Washington aktívabb 

nyomást kíván gyakorolni Pekingre a kereskedelem révén, és ennek érdekében "új 

megközelítést" készít elő. Shu szerint az Egyesült Államoknak a Kereskedelmi Világszervezet 

tagjaként gondoskodnia kellene arról, hogy kereskedelmi politikája és gyakorlata összhangban 

legyen a WTO szabályaival, ahelyett, hogy egyoldalúan új protekcionista kereskedelmi 

politikákat alakítana ki. Kínát és az Egyesült Államokat hatalmas közös érdekek fűzik, és az 

együttműködés az egyetlen helyes választás – mondta Shu. A Kína-USA üzleti kapcsolatok 

egészséges és stabil növekedésének előmozdítása nemcsak a két nemzet alapvető érdeke, 

hanem a nemzetközi közösség közös elvárása is. 

Forrás: China urges fair US policies to grow bilateral trade 

A jüan az új dollár? 

William Pesek, Asia Times, 2022. április 1. 

Az IMF új jelentése szerint a dollár lassan, de biztosan elveszíti domináns helyét a globális 

pénzügyi rend középpontjában. Ugyan még nem tartunk teljesen ott, de kiderült, hogy a kínai 

valuta ennek a történelmi fordulatnak a fő haszonélvezője. Az, hogy a dollár elveszíti helyét a 

gazdaság középpontjában, nem párt vagy ideologikus kijelentésen, hanem empirikus 

bizonyítékokon alapul. A „nemzetközi tartalékok dollárrészesedésének csökkenését” vizsgálva 

a jelentés szerint: „a dollár eltolódása két irányban történt: egynegyede a kínai renminbibe, 

háromnegyede pedig a kisebb országok valutáiba, amelyek korlátozottabb szerepet játszottak 

tartalékvalutaként.” Ide tartozik az ausztrál dollár, a kanadai dollár, a szingapúri dollár, a dél-

koreai won és a svéd korona. Nyilvánvaló azonban, hogy a hangsúly Peking folyamatos sikerén 

van a jüant a dollár fő ellenségévé alakításában. A végeredmény az, hogy a jüan, minden 

hátránya ellenére, az egyetlen olyan monetáris egység, amely képes elmozdítani a dollárt. Ezt 

bizonyítja, hogy sem az eurónak, sem a brit fontnak, sem a japán jennek nem tesznek jót a 

dollárral kapcsolatos bizonytalanságok. 

Forrás: Yuan has dollar looking over its reserve currency shoulder 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202204/01/WS62465038a310fd2b29e54924.html
https://asiatimes.com/2022/04/yuan-has-dollar-looking-over-its-reserve-currency-shoulder/
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Dél-Ázsia 

A kereskedelemben Kína éles előnyben van Indiával szemben, és az éles dolgok 

fegyverré alakíthatóak 

Krzysztof Iwanek, The Diplomat, 2022. március 28. 

A Nyugat és Oroszország konfliktusa arra figyelmeztet, hogy a kereskedelem könnyen politikai 

fegyverré válhat a nagyhatalmak között. Egyes vélemények szerint India és Kína hipotetikus 

egymásnak feszülése esetén is súlyos gazdasági következményekkel lehet számolni, rávilágítva 

arra, hogy melyik fél függ jobban a másiktól. India esetében a kínai exporttól való függés 

kiemelkedő, ami az elektronikai cikkektől kezdve a gyógyszeripari termékekig megfigyelhető. 

A stratégiai függés India biztonságát is befolyásolja, amire az autarchia sem jelenthet 

megoldást, inkább a Kínából importált árucikkek diverzifikálása lenne a szerencsés lépés. 

Gazdasági értelemben tehát India nagyon is kötődik Kínához, így kettejük konfliktusa Újdelhi 

számára kevés pozitívumot eredményezne. 

Forrás: In Trade, China Has a Sharp Edge Over India, and Sharp Things Can Be Weaponized 

A klímamigránsok számára Banglades ígéretes alternatívákat kínál 

Julhus Alam, The Diplomat, 2021. március 30. 

Az éghajlatváltozás miatt szerte a világban egyre több ember kényszerül elhagyni lakhelyét. A 

következő 30 évben 143 millió embert kényszeríthetnek elvándorlásra a tengerek emelkedése, 

az aszály, a perzselő hőmérséklet és más éghajlati katasztrófák – derül ki az ENSZ múlt 

hónapban közzétett jelentéséből, amelyet az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület készített. 

Ázsiában Banglades is a veszélyeztetett országok közé tartozik, de a kormány sokat tett a 

helyzet kezelése érdekében. Saleemul Huq, a dhakai székhelyű Nemzetközi Éghajlatváltozási 

és Fejlesztési Központ igazgatója, Mongla városát a menekültek számára az éghajlatváltozással 

szemben ellenálló városként tartja számon. "Ami az alkalmazkodást illeti, Mongla 

sikertörténet. Mongla új lehetőségeket kínált számukra. A tengeri kikötővel és egy export-

feldolgozó zónával, valamint az éghajlatváltozással szemben ellenálló infrastruktúrával 

Mongla városa egy másik történet lett" – jelentette ki. A monglai modellt több mint egy tucat 

másik tengerparti városra is megpróbálják átültetni. Ezen szatellitvárosokat, amelyek mind 

gazdasági csomópontok, például tengeri és folyami kikötők mellett fekszenek, már potenciális 

migránsbarát helyként azonosították. A Világbank egy új jelentésében tavaly azt állította, hogy 

Bangladesben 2050-re több mint 19 millió belső éghajlati menekült lesz, ami majdnem fele az 

egész dél-ázsiai régióra prognosztizált számnak. 

Forrás: For Climate Migrants, Bangladesh Offers Promising Alternatives 

  

https://thediplomat.com/2022/03/in-trade-china-has-a-sharp-edge-over-india-and-sharp-things-can-be-weaponized/
https://thediplomat.com/2022/03/for-climate-migrants-bangladesh-offers-promising-alternatives/
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Az indiai lakásárak a következő hónapban emelkedni fognak 

K. S. Kumar, Asia Times, 2022. március 29. 

Indiában a lakásárak várhatóan emelkedni fognak, mivel a fejlesztők a nyersanyagok, például 

az acél, a cement és más termékek árának erőteljes emelkedésével szembesülnek, ami a már 

amúgy is vékony árrésüket emészti fel. Az ingatlanszektor a Covid-19 világjárvány okozta 

kétéves visszaesés után fellendülésnek volt tanúja, de a folyamatban lévő orosz-ukrán háború 

és a globális ellátási lánc zavarai azzal fenyegetnek, hogy felborítják ezt a fellendülést. A benzin 

és a gázolaj árának emelkedése várhatóan szintén a költségek emelkedését eredményezi. Az 

indiai ingatlanfejlesztők szövetsége szerint a lakásárak 10-15%-kal emelkedhetnek áprilisban 

az építési költségek erőteljes növekedése miatt. Állításuk szerint az árak négyzetméterenként 

körülbelül 400-600 rúpiával emelkedtek, és az emelkedés az elmúlt 45 napban meredek volt. 

Eközben a cementgyártók várhatóan tovább növelik költségeiket a következő hónapban, mivel 

a nemzetközi kőolaj és szénárak egy hónap alatt 70-80%-kal emelkedtek. Piaci megfigyelők 

szerint az acélárak továbbra is magasak maradnak, mivel az ukrajnai válságot követően a 

nyersanyagok ára meredeken emelkedett. 

Forrás: Home prices in India to rise next month 

A pakisztáni COLABS 3 millió dolláros finanszírozást biztosít, mivel a startupok 

és szabadúszók számára indulási platformmá kíván válni 

Taimoor Hassan, Pakistan Today, 2022. március 25. 

A Lahore-i székhelyű COLABS coworking-szolgáltató 3 millió dollárt gyűjtött tőkebevonással, 

mivel a startup azt tervezi, hogy startupok és szabadúszók indulóhelyévé válik. A körbe az 

Indus Valley Capital, a Zayn Capital és a Fatima Gobi Ventures pakisztáni központú alapok 

tartoznak, de csatlakozott még a Shorooq Partners, a Kinnow Capital, a Muir Capital, a Sai 

Ventures, valamint Turner Novak, William Hockley és Teddy Himler. A Colabst 2019-ben 

alapította Omar Shah, egy korábbi magántőke- és kockázati befektető, valamint ikertestvére, 

Ali Shah, aki a COLABS létesítményeit tervező és kivitelező, régóta működő családi ingatlan- 

és fejlesztési céget, a SABCON-t működteti. "A COLABS több mint 1200 tagból és több mint 

100 vállalatból álló közösséggé nőtte ki magát több pakisztáni létesítményben" – áll a vállalat 

közleményében. A cég szerint a COGROW kezdeményezés lehetővé teszi a helyi és nemzetközi 

vállalatok számára, hogy belépjenek a pakisztáni piacra, elinduljanak és felgyorsítsák a 

növekedést, elősegítve egy sokszínű és összekapcsolt ökoszisztéma kialakulását. SaaS-alapú 

üzleti megoldása bérszámfejtést, jelenlétkezelést, tehetségkutatást és -menedzsmentet, 

valamint jogi szolgáltatásokat nyújt a COLABS-ban működő startupok és vállalatok számára. 

Pakistan’s COLABS secures $3mn in funding as it plans to become launchpad for startups, 

freelancers 

  

https://asiatimes.com/2022/03/home-prices-in-india-to-rise-next-month/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/03/25/pakistans-colabs-secures-3mn-in-funding-as-it-plans-to-become-launchpad-for-startups-freelancers/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/03/25/pakistans-colabs-secures-3mn-in-funding-as-it-plans-to-become-launchpad-for-startups-freelancers/
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Oroszország nagy kedvezményt kínál Indiának 15 millió hordó olaj 

megvásárlására 

Chandrashekar Srinivasan, Hindustan Times, 2022. április 01. 

Oroszország nagy árengedményeket kínál Indiának a közvetlen olajvásárlásra, mivel az 

ukrajnai invázió miatt elrendelt szigorú szankciók miatt más országoknak történő eladások 

visszaestek – jelentette csütörtökön a Bloomberg. Oroszország hajlandó 35 dollár/hordó áron 

értékesíteni a kiváló minőségű olajat – ami a globális árak legutóbbi emelkedése után akár 45 

dollár/hordóra is emelkedhet – és azt szeretné, ha India 15 millió hordót vásárolna az első 

körben. Oroszország rúpiában és rubelben denominált fizetéseket is felajánlott az SPFS 

pénzügyi rendszerén keresztül – mivel Moszkva ki van tiltva a SWIFT rendszerből –, ami 

vonzóbbá teheti a kereskedelmet India számára. A nyugati országok ugyan kritizálták Indiát az 

Oroszországgal folytatott kereskedelem miatt, de S. Jaishankar külügyminiszter szerint 

Indiának a saját érdekeit kell szem előtt tartania, nem a külső elvárásokat. 

Forrás: Russia offers India big discount on purchase of 15 million barrels of oil 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/russia-offers-india-big-discount-on-purchase-of-15-million-barrels-101648794892141.html
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Délkelet-Ázsia 

25 pontos cselekvési terv a szingapúri nők fejlődéséről szóló fehér könyvből 

Goh Yan Han, The Straits Times, 2022. március 28. 

A március 28-án bemutatott, a szingapúri nők fejlődéséről szóló fehér könyv a rugalmasabb 

munkaszervezéstől a családon belüli erőszak áldozatainak fokozottabb védelméig felvázolja a 

szingapúri kormány terveit a nők életének javítására vonatkozóan. A dokumentum figyelembe 

vette a különböző visszajelzéseket, hogy javítsa az ápolók – akiknek nagy része nő – számára 

a szabadidős gondozási lehetőségeket, valamint, hogy engedélyezze a petesejtek szabadon 

választható lefagyasztását. Az intézkedések több csoportba oszthatóak, melyek egy része a 

munkahelyeken való egyenlő érvényesülési lehetőséget kívánja biztosítani a hölgyek számára. 

Az intézkedések másik csoportja a szociális gondozók helyzetének javítását célozza, miközben 

mások a családon belüli erőszak ellenében a nők biztonságának megerősítését tarják szem 

előtt. Némely intézkedések pedig a nők egyenjogúságát erősítik, de az egyedülálló szülők 

támogatására is hangsúlyt helyeznek. 

Forrás: 25 action plans from the White Paper on Singapore Women's Development 

Affin Hwang szerint a malajziai autóipar konszolidálódik a következő két évben 

Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. március 29. 

Az Affin Hwang Capital arra számít, hogy Malajziában az autóipari ágazat a következő két 

évben konszolidálódni fog, hogy megtalálja a helyét az iparágban, nagy hangsúlyt helyezve az 

értékesítés utáni szolgáltatásokra az elektromos járművek (EV) ellátási láncán belül. Az Affin 

Hwang közölte, hogy az általa lefedett autóipari és autóalkatrész-gyártó vállalatokkal 

folytatott csatornaellenőrzések alapján minden vállalat saját stratégiákat és 

kezdeményezéseket fogalmazott meg az elektromos járművek ellátási láncát érintően. Az 

Affin Hwang szerint az EV-ellátási láncban rejlő lehetőségek a kritikus alkatrészek 

lokalizációjától az EV-interoperabilitási központokig és a töltőállomás-infrastruktúra 

kiépítéséig terjednek. A vállalat arra számít, hogy a 2020-ig szóló nemzeti autóipari politika 

(NAP) várhatóan a következő generációs járművek (NxGV), a mobilitás, mint szolgáltatás 

(MaaS) és az ipari forradalom 4.0 (IR4.0) fejlesztését fogja ösztönözni. 

Forrás: Malaysia's automotive sector to consolidate in next two years, says Affin Hwang 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/25-action-plans-from-the-white-paper-on-singapore-womens-development
https://www.straitstimes.com/singapore/25-action-plans-from-the-white-paper-on-singapore-womens-development
https://www.nst.com.my/business/2022/03/784122/malaysias-automotive-sector-consolidate-next-two-years-says-affin-hwang
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Továbbra is kétséges a szingapúri vezetésváltás 

Robin Vochelet, East Asia Forum, 2022. március 26. 

Lee Hsien Loong szingapúri miniszterelnök korábban úgy nyilatkozott, hogy 70 éves korában 

tervezte a visszavonulását, de mostanság napokkal a 70. születésnapja előtt jelezte, hogy ezt 

mégsem kívánja megtenni. Azt követően, hogy Heng Swe Keat miniszterelnök-helyettes, Lee 

kijelölt utóda 2021 áprilisában félreállt, az ideális jelölt megtalálása továbbra is problematikus. 

A miniszterelnöki versenybe most Ong Ye Kung egészségügyi miniszter, Lawrence Wong 

pénzügyminiszter és Chan Chun Sing oktatási miniszter szállt be. A COVID-19 járvány során 

mindhárom tisztviselő további vezetői feladatokat vállalt a több minisztériumot tömörítő 

munkacsoport részeként. Korábban a vezetők időben történő kiválasztása és felkészítése 

Szingapúr védjegyének számított, ma azonban a bizonytalanság a kormánypárt jövőjével 

kapcsolatban is komoly kérdéseket vet fel. 

Forrás: Doubt continues over Singapore’s leadership transition 

Hatodik hónapja növekszik a feldolgozóipar 

Online Reporters, Bangkok Post, 2022. március 30. 

A feldolgozóipari termelési index februárban már a hatodik egymást követő hónapban 

emelkedett a Covid-19 okozta járvány enyhülése és a thaiföldi export iránti nagyobb kereslet 

miatt – közölte az Ipari Minisztérium. Thongchai Chawalitpichaet, a minisztérium 

Ipargazdasági Hivatalának főigazgatója szerdán elmondta, hogy a múlt hónapban az MPI 

102,00 volt, ami 2,75%-os növekedést jelentett az előző év azonos időszakához képest, és a 

hatodik egymást követő hónapban emelkedett tavaly szeptember óta. Az index az idei év első 

két hónapjában átlagosan 2,38%-kal emelkedett. Februárban a kapacitáskihasználtság 64,8% 

volt, ami a januári 65,69%-hoz képest csökkenést jelent. A mutató 2022 első két hónapjában 

átlagosan 65,25% volt. Az Ipargazdasági Hivatal előrejelzése szerint az MPI 3,5-4,5%-kal 

emelkedik, az ipari szektor bruttó hazai terméke pedig 2,2-3,2%-kal bővül az idén. 

Forrás: Manufacturing grows for sixth month 

  

https://www.eastasiaforum.org/2022/03/26/doubt-cast-over-singapores-leadership-transition/
https://www.bangkokpost.com/business/2287634/manufacturing-grows-for-sixth-month
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Stabil üzleti környezet a bányászat számára 

Eireene Jairee Gomez, Manila Times, 2022. április 01. 

A Fülöp-szigeteki Bányászkamara (COMP) szerint a következő kormánynak stabil üzleti 

környezetet kell biztosítania a bányaipar számára, hogy az ágazat támogatni tudja az ország 

járvány utáni helyreállítási erőfeszítéseit. Michael Toledo, a COMP elnöke szerint a bányászati 

ágazat számára a stabil üzleti környezet rendkívül fontos, ahol a szerződések és a beruházások 

védettek, és a szabályok nem változnak menet közben". Toledo nemrégiben a Fülöp-szigeteki 

Konzuli Testület, a diplomaták és konzuli tisztviselők szövetségének tagjai előtt beszélt. 

Hangsúlyozta, hogy a bányászat, különösen egy olyan ország esetében, amelynek becsült 

kiaknázatlan ásványkincs-készletei 1 billió dollárra, azaz a 2021-es bruttó hazai termék (GDP) 

háromszorosának megfelelő összegre rúgnak, "óriási potenciállal rendelkezik a társadalmi-

gazdasági növekedéshez való hozzájárulásban". 

Forrás: Stable business environment for mining sought 

  

https://www.manilatimes.net/2022/04/01/business/top-business/stable-business-environment-for-mining-sought/1838415
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Közel-Kelet 

Egyiptomi pénzügyminiszter: Az ukrán válság tükrében a legnehezebb 

forgatókönyvre készülünk 

 .Al Arabiya, 2022. március 27 ,العربية

Mohamed Maait egyiptomi pénzügyminiszter megerősítette, hogy a kormány fokozott 

figyelemmel kíséri az orosz-ukrán válságnak a globális árakra és az ellátási láncokra gyakorolt 

hatásait. Maait közleménye szerint az egyiptomi kormány rugalmasan kívánja kezelni ezeket 

a nemzetközi kihívásokat, és a konfliktus elhúzódásával kapcsolatban a legnehezebb 

forgatókönyvre készül. Elmondta, hogy a globális gazdasági környezetben egymást követő 

változások zajlanak, amelyek árnyékot vetnek az országok, különösen a feltörekvő országok 

gazdaságaira. Ennek fényében az egyiptomi kormány minden szükséges intézkedést meg 

szeretne tenni a makrogazdasági stabilitás és a példátlan globális kihívások rugalmas kezelése 

érdekében. Utalt arra, hogy a növekedést, az ipart és az exportot támogatni kell, valamint 

proaktív módszertanra támaszkodva enyhíteni kell a globális válságnak a leginkább érintett 

polgárokra és ágazatokra nehezedő terheit. Ezáltal több munkalehetőséget lehet biztosítani, 

valamint javítani lehet az állampolgárok életszínvonalát és a számukra nyújtott 

szolgáltatásokat. 

Forrás:  ضوء  األزمة األوكرانية   
 وزير  المالية المرصي :نخطط وفق  السيناريو األصعب ف 

Németország átalakítja energiamérlegét 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2022. március 27. 

Németország kormánya bejelentette, hogy jelentősen csökkentik az orosz energiaforrásoktól 

való súlyos függőséget, aminek értelmében őszre leállítják a szén-, év végére pedig az 

olajimportot. Az is kiderült, hogy a gáz vonatkozásában ez a folyamat több időt vesz igénybe. 

„Fontos első lépéseket tettünk annak érdekében, hogy kiszabaduljunk az orosz import 

szorításából” – mondta Robert Habeck kancellárhelyettes és gazdasági miniszter 

sajtótájékoztatóján. A német kormány statisztikái szerint az ukrajnai invázió előtt 

Németország olajának harmadát, a szénnek 45%-át, míg a gáznak 55%-át Oroszországból 

importálta. Utóbbival kapcsolatban kiderült, hogy az elmúlt hetekben Németország 

csökkentette orosz gázimportját, ami mára már „csak” 40%-ot tesz ki. Christian Lindner német 

pénzügyminiszter az energiafüggetlenséggel összefüggésben elmondta, hogy a 

kormánykoalíció vezetői által életbe léptetett, az állampolgárok terheit enyhítő csomag az 

idén mintegy 17 milliárd euróba kerül a szövetségi kormánynak. 

Forrás:  مجال  الطاقة   
 ألمانيا تعيد صياغة توازنها ف 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/26/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%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
https://aawsat.com/home/article/3554106/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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Izrael történelmi jelentőségű csúcstalálkozónak adott otthont négy arab 

külügyminiszter részvételével 

The Jerusalem Post, 2022. március 27.  

Izrael története során először látott vendégül négy arab külügyminisztert egy csúcstalálkozó 

keretein belül, amely kiemeli Izrael új diplomáciai szerepét és fontosságát az egész Közel-

Keleten. Az eseményen továbbá részt vett Antony Blinken amerikai külügyminiszter is. A 

Negev-csúcsként ismert eseményre Kibbutz Sde Bokerben került sor, amely Izrael első 

miniszterelnökének, David Ben-Gurionnak volt az otthona. Jair Lapid mellett a csúcstalálkozón 

részt vett az amerikai Antony Blinken, az egyiptomi Sameh Shoukry, az emirátusi Abdullah bin 

Zayed, a bahreini Abdullatif Al Zayani és a marokkói Nasszer Bourita. A találkozó rávilágít arra, 

hogy az Ábrahám-egyezménynek is köszönhetően Izrael kapcsolatai normalizálódtak 

szomszédaival. Az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Marokkó 2020-ban vette fel a 

diplomáciai kapcsolatot Izraellel. Egyiptomnak 1979, Jordániának pedig 1994 óta van 

békemegállapodása az országgal. 

Forrás: Israel to host historic summit with four Arab foreign ministers 

Török védelmi miniszter: Folytatjuk erőfeszítéseinket az orosz-ukrán háború 

megállítására 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. március 27. 

Hulusi Akar török védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy országa továbbra is erőfeszítéseket 

tesz az orosz-ukrán háború mielőbbi leállítására. Ez egy beszédében hangzott el, amelyet a 

török-katari egyesített erők dohai parancsnokságának főhadiszállásán tett látogatása 

alkalmával mondott el. Akar kijelentette, hogy Törökország Recep Tayyip Erdoğan elnök 

vezetésével minden erőfeszítést megtett az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus 

megállítása, valamint a tűzszünet és az ártatlan civilek evakuálása érdekében. Ezen túlmenően 

a török védelmi miniszter méltatta a török-katari kapcsolatokat, megjegyezve, hogy azok a 

közös értékeken és történelmen alapulnak, és a katonai együttműködést igen magas szintre 

emelték. A Földközi-tenger keleti térségében kialakult helyzetről Akar kifejtette, hogy 

Törökország támogatja a nézeteltérések nemzetközi jog keretein belüli, párbeszéddel és békés 

eszközökkel történő rendezését. Hozzátette: a török fegyveres erők továbbra is mindent 

megtesznek Törökország szuverenitásának, függetlenségének, jogainak és érdekeinek 

védelmében. 

Forrás: أكار :نواصل جهودنا لوقف الحرب الروسية  األوكرانية 

  

https://m.jpost.com/middle-east/article-702409
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/2547061
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Egyiptom és Ruanda beleegyezik a Nílus-medence országaival való 

együttműködés megerősítésébe 

Asharq Al Awsat English, 2022. március 27. 

Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök a kairói al-Ittihádijja palotában tárgyalt ruandai 

kollégájával, Paul Kagaméval. A két vezető megvitatta a kétoldalú kapcsolatokat és a legújabb 

regionális fejleményeket, és egyetértett abban, hogy fontos a konstruktív és hatékony 

párbeszéd a Nílus-medence országaival való stratégiai együttműködés fellendítése 

érdekében. Az egyiptomi elnökség nyilatkozata szerint a párbeszéd célja az érdekek 

érvényesítése, a közös kihívások kezelése és az átfogó fejlődés elérése a térség valamennyi 

népe számára. Esz-Szíszi hangsúlyozta, hogy a közeljövőben jogilag kötelező érvényű 

megállapodást kell kötni a Nagy Etióp Reneszánsz Duzzasztógát feltöltésével és 

működtetésével kapcsolatban, hogy a nemzetközi jog és a vonatkozó ENSZ-határozatok 

alapján erősödjön a regionális biztonság és stabilitás. Az egyiptomi elnök elmondta, Kairó 

szeretné megszilárdítani a stratégiai együttműködést Ruandával különböző területeken, 

különösen gazdasági, kereskedelmi, biztonsági és katonai tekintetben. 

Forrás: Egypt, Rwanda Agree to Bolster Cooperation with Nile Basin Countries 

Az Egyesült Arab Emírségek együttműködik az OPEC+-szal annak érdekében, 

hogy az energiapiac stabil legyen 

Al Arabiya, 2022. március 28. 

Az Egyesült Arab Emírségek együttműködnek az OPEC+-szal annak érdekében, hogy az 

energiapiac stabil legyen – mondta Suhail al-Mazrouei, az Egyesült Arab Emírségek 

energiaügyi minisztere hétfőn egy iparági rendezvényen. Az Egyesült Arab Emírségek mindent 

megtesz, hogy kapacitását ötmillió hordóra növelje, de ez nem jelenti azt, hogy kilép az OPEC+-

ból, vagy, hogy egyoldalúan tesz lépéseket – tette hozzá. Az árak ingadozása egy mögöttes 

strukturális probléma eredménye, de a kereslet várhatóan az idei év negyedik negyedévére 

eléri a pandémia előtti szintet – mondta a rendezvényen. 

Forrás: UAE will work with OPEC+ to make sure energy market is stable: Minister 

  

https://english.aawsat.com/home/article/3556556/egypt-rwanda-agree-bolster-cooperation-nile-basin-countries
https://english.alarabiya.net/business/energy/2022/03/28/Oil-price-volatility-result-of-underlying-structural-issue-ADNOC-CEO
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Csökken az olaj ára, mivel a sanghaji lezárás után megnövekedett az 

alacsonyabb kereslettől való félelem 

 .Al Khaleej, 2022. március 28 ,الخليج

Több mint 5 dollárral esett az olaj ára, mivel fokozódtak az aggodalmak a kínai üzemanyag-

kereslet lassulásával kapcsolatban, miután a távol-keleti ország pénzügyi központja, Sanghaj 

hatóságai bejelentették, hogy kétlépcsős leállást hajtanak végre a koronavírus-fertőzések 

számában tapasztalható növekedés miatt. „Sanghaj lezárása új eladási hullámhoz vezetett a 

befektetők részéről” – mondta Kazuhiko Saito, a Fujitomi Securities Co., Ltd. vezető elemzője. 

„A piac elnyelte a múlt pénteken egy szaúdi olajelosztó létesítmény elleni rakétatámadás 

hatását” – tette hozzá. Azt is mondta: „Mivel nem valószínű, hogy az OPEC+ az elmúlt 

hónapokhoz képest gyorsabb ütemben növeli az olajtermelést, arra számítunk, hogy az 

olajpiac a héten ismét felfelé lendül majd.” 

Forrás: شنغهاي   
اجع مع  زيادة  مخاوف انخفاض الطلب بعد اإلغالق ف   النفط يتر

Erdoğan: Putyinnal és Zelenszkijjel a telefonos kapcsolatok pozitív irányba 

haladnak 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. március 29. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök megerősítette, hogy a telefonos kapcsolatok orosz 

kollégáival, Vlagyimir Putyinnal és az ukrán Volodimir Zelenszkijjel "pozitív irányba haladnak". 

Ez egy sajtótájékoztatón hangzott el a török kormány ülése után a fővárosban, Ankarában az 

Elnöki Komplexumban. Erdoğan jelezte, hogy a keddi isztambuli találkozó előtt rövid 

megbeszélést folytatnak az orosz és az ukrán delegációval. Megjegyezte, hogy Törökország 

szinte az egyetlen ország, amely őszinte erőfeszítéseket tett az Ukrajna és Oroszország között 

2014 óta tartó válságnak a párbeszéd, a megbékélés és a megértés útján történő megoldására. 

Forrás:    أردوغان :االتصاالت مع بوتي    وزيلينسك   تست   باتجاه إيجاب 

Szaúd-Arábia jó úton afelé, hogy 3 éven belül a Közel-Kelet pénzügyi 

központjává váljon 

Al Arabiya English, 2022. március 31. 

Jó úton halad Szaúd-Arábiának az „olaj- és gázközpont” státuszából a Közel-Kelet startup 

központjává való átalakulása – mondta Jonathan Ortmans, a Global Entrepreneurship 

Network (GEN) elnöke, a Királyság által megrendezett Global Entrepreneurship Congress 

(GEC) rendezvény alkalmával. „A szaúdi ökoszisztéma átalakuláson ment keresztül, és 

tízszeres beruházási fellendülésre számít a következő öt évben” – mondta Ortmans az Al 

Arabiya hírportálnak. A szakember három évet ad arra, hogy a Királyság a Közel-Kelet pénzügyi 

központjává váljon. 

Forrás: Saudi Arabia on path to become MENA financial hub in 3 years: GEN President 
Ortmans  

https://www.alkhaleej.ae/2022-03-28/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-/2548363
https://english.alarabiya.net/business/economy/2022/03/30/Saudi-Arabia-on-path-to-become-MENA-financial-hub-in-3-years-GEN-President-Ortmans
https://english.alarabiya.net/business/economy/2022/03/30/Saudi-Arabia-on-path-to-become-MENA-financial-hub-in-3-years-GEN-President-Ortmans
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az EBRD meghatározta az Üzbegisztánnal való együttműködés kulcsfontosságú 

területeit 

Vugar Imanov, Trend, 2022. március 25. 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a következő öt évre nézve három kiemelt 

területet határozott meg az Üzbegisztánnal való együttműködésnek, mondta Odile Renaud-

Basso, a bank képviselője. Elmondása szerint az EBRD-vel folytatott együttműködés során a 

következő öt évben Üzbegisztán számára három kulcsfontosságú terület lesz a fókuszban,  

stabil munkahelyek megteremtése, az üzbég állampolgárok számára nyújtott szolgáltatások 

javítása, valamint az egészséges „zöld” környezet biztosítása. Renaud-Basso hozzátette, hogy 

az EBRD támogatni fogja az üzbég bankszektor újjáépítésének és privatizációjának 

felgyorsítását is. Ezenkívül megjegyezte, hogy az EBRD eddig több mint 3,3 milliárd dollárt 

fektetett be Üzbegisztánban. 

Forrás: ЕБРР определил ключевые направления сотрудничества с Узбекистаном 

Üzbegisztán és Japán új résztvevőket kapcsol be a tudomány és az oktatás 

terén folytatott együttműködésükbe 

Dunyo, 2022. március 25. 

A tudomány és az oktatás területén Japánnal való együttműködés fejlesztése érdekében 

üzbég diplomaták képviselői látogatást tettek Japán Ishikawa prefektúrájába. A látogatás 

során tárgyalásokat folytattak a Japán Tudományos és Technológiai Intézet elnökével, Terano 

Minoruval. Az intézetet 1990-ben alapították Japánban, mint az első magánközépiskolát és 3 

felsőoktatási intézménye van. Minoru elnök elmondta, hogy a japán intézet abban érdekelt, 

hogy kölcsönösen előnyös együttműködést alakítson ki Üzbegisztán felsőoktatási 

intézményeivel és tudományos szervezeteivel a fizika, kémia, petrolkémia, energetika és 

információtechnológia területén. A találkozót követően megállapodás született arról, hogy 

online tárgyalásokat folytatnak az üzbég egyetemekkel és kutatóközpontokkal, hogy 

meghatározzák a kétoldalú együttműködés fejlesztésének további lépéseit. 

Forrás: Узбекистан и Япония вовлекают в орбиту сотрудничества в области науки и 

образования новых участников 

  

https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3573107.html
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_i_yaponiya_vovlekayut_v_orbitu_sotrudnichestva_v_oblasti_nauki_nauki_i_obrazovaniya_novih_uchastnikov-76M?fbclid=IwAR21uMQ1EDHCbbC_J3ha9fEdH-M0Oc_ZOz6k9YkUGXshD_TgeFtdYOft2UI
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_i_yaponiya_vovlekayut_v_orbitu_sotrudnichestva_v_oblasti_nauki_nauki_i_obrazovaniya_novih_uchastnikov-76M?fbclid=IwAR21uMQ1EDHCbbC_J3ha9fEdH-M0Oc_ZOz6k9YkUGXshD_TgeFtdYOft2UI
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Kushcsubekov Kirgizisztán nagykövete átadta megbízólevelét Áder János 

magyar államfőnek. 

AkiPress, 2022. március 25. 

Talantbek Kushcsubekov, Kirgizisztán magyarországi nagykövete átadta nagyköveti 

megbízólevelét Áder János volt magyar államfőnek. A nagykövet Szadír Zsaparov köztársasági 

elnök nevében szívélyes üdvözletét és jókívánságait is tolmácsolta Áder János volt magyar 

államfőnek. Kushcsubekov elmondta, hogy Kirgizisztán és Magyarország idén ünnepeli a 

diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulóját. Ennek kapcsán megállapodás született a jubileumi 

évben közös rendezvények lebonyolításáról, amelyek célja a Kirgizisztán és Magyarország 

kölcsönösen előnyös együttműködésének további erősítése és fokozatos fejlesztése, különös 

tekintettel a gazdasági, kulturális kapcsolatokra és kerekasztal beszélgetésekre. Kushcsubekov 

emellett elmondta, hogy a kirgiz kormány idén a magyar miniszterelnököt munkalátogatásra 

várja Kirgizisztánba. 

Forrás: Посол Кыргызстана Кушчубеков вручил верительные грамоты президенту 

Венгрии Яношу Адеру 

Az Üzbegisztán és Szaúd-Arábia közötti együttműködés minőségileg új szintre 

lép 

UzDaily, 2022. március 26. 

A Taskenti Nemzetközi Befektetési Fórum keretein belül rendezték meg az Üzbég Köztársaság 

és a Szaúd-Arábiai Királyság kormányközi bizottságának 5. ülését. A tanácskozáson üzbég 

részről, a miniszterelnök-helyettes Szardor Umurzakov, szaudi részről pedig Khalid al-Falih 

befektetési miniszter is részt vettek. Rajtuk kívül jelen voltak a két ország kulcsfontosságú 

minisztériumainak és főosztályainak vezetői is. Az ülés napirendjének részeként a kétoldalú 

együttműködés kérdéseiről, a kereskedelmi, a gazdasági és a befektetési lehetőségekről 

tárgyaltak. A megbeszélésen a két ország delegációvezetői kölcsönös elkötelezettségüket 

fejezték ki a többszintű üzbég-szaúdi együttműködés további elmélyítése mellett és közös 

álláspontra jutottak azzal kapcsolatban is, hogy az olyan kiemelt területeken, mint a 

kereskedelem és a gazdaság még jelentős, kiaknázatlan lehetőségek rejlenek. Hangsúlyozták, 

hogy a két ország illetékes minisztériumai és főosztályai között létrejött intézkedéseknek 

köszönhetően az elmúlt években jelentősen megnőtt az üzbég-szaúdi együttműködés 

fejlődési üteme. A tárgyalást követően mindkét fél kijelentette, hogy készek együttműködni a 

két ország üzleti körei közötti szorosabb együttműködések megteremtésében, valamint a 

kölcsönös gyakorlati segítségnyújtásban az új beruházási projektek megvalósításakor. Az 

ülésen szóba kerültek még a kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések 

bővítésének lehetőségei, mérlegelve mindkét ország gazdaságának versenyképességét növelő 

kulcstényezőket. A megbeszélés eredményeként jegyzőkönyv aláírására került sor, amely 

tartalmazta az összes aláírt kormányközi és tárcaközi megállapodást. 

Forrás: Сотрудничество между Узбекистаном и Саудовской Аравией выходит на 

качественно новый уровень 

https://kg.akipress.org/news:0/?from=kgnews&place=search&sth=fbdeaa367cdc0bed01dcabfed96a8a37
https://kg.akipress.org/news:0/?from=kgnews&place=search&sth=fbdeaa367cdc0bed01dcabfed96a8a37
https://www.uzdaily.uz/ru/post/67889
https://www.uzdaily.uz/ru/post/67889
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Tádzsikisztán több mint hatszorosára növelte a Türkmenisztánnal folytatott 

kereskedelmet 

Turkmenportal, 2022. március 26. 

Tádzsikisztán az idei év első két hónapjában 6,1-szeresére növelte a Türkmenisztánnal 

folytatott kereskedelmét. A növekedés a Tádzsikisztán és a FÁK-országok közötti 

kereskedelem volumenének általános növekedése mellett következett be. Kiderült az is, hogy 

az adott időszakban a közép-ázsiai ország 47,1%-kal növelte kereskedelmi forgalmát 2021 

azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan az ország Oroszországgal folytatott 

kereskedelem 1,7-szeresére nőtt. Az Azerbajdzsánnal, Örményországgal, Moldovával és 

Kirgizisztánnal folytatott kereskedelmi forgalom azonban csökkent. Tádzsikisztán számára a 

FÁK-országok közül a fő kereskedelmi partnerek Oroszország, Kazahsztán és Üzbegisztán 

voltak. 

Forrás: Таджикистан увеличил объемы торговли с Туркменистаном более чем в 6 раз 

Türkmenisztán jelentősen hozzájárul a TRACECA közlekedési folyosó 

fejlesztéséhez 

Turkmenportal, 2022. március 28. 

Geostratégiai elhelyezkedéséből adódóan több nemzetközi közlekedési folyosó is áthalad 

Türkmenisztánon. Az egyik ilyen a TRACECA folyosó. Annak ellenére, hogy Türkmenisztán nem 

írta alá az Európa-Kaukázus-Ázsia kereskedelmi és gazdasági folyosó fejlesztését célzó 

nemzetközi szállításról szóló többoldalú alapegyezményt, az ország jelentős partnere ennek a 

programnak. A TRACECA egy Európa-Kaukázus-Ázsia közlekedési folyosó. A program 1993 

májusában alakult meg. Jelenleg 13 ország tagja a TRACECA-nak. Meghatározó szállítási és 

logisztikai útvonalként Türkmenisztán jelentősen hozzájárul a TRACECA fejlesztéséhez és a 

tranzit teherszállítás volumenének növekedéséhez. Ezt segíti elő az a célirányos türkmén 

politika is, amely az ország társadalmi-gazdasági fejlődésének legfontosabb tényezőjeként 

kiterjedt közlekedési infrastruktúrát hoz létre az országban, ami segítségével Türkmenisztán 

nemzetközi együttműködést épít ki a szállítási ágazatokban. Türkmenisztánnak, mint a 

TRACECA partnerének hosszú távú céljai között szerepel a TRACECA kormányközi bizottsághoz 

való csatlakozás. Ezért Türkmenisztán kész folytatni a vonatkozó TRACECA-dokumentumok 

közös megvalósítását, amelyek célja az Ázsia-Európa, Európa-Közel-Kelet vonalak mentén a 

közlekedési és tranzitfolyosók beruházási lehetőségeinek bővítése, különös tekintettel az 

Afganisztán-Türkmenisztán-Azerbajdzsán-Grúzia-Törökország közlekedési folyosóra és a 

Kaszpi-tenger – Fekete-tenger kereskedelmi útvonalra. Emellett a TRACECA-program 

képviselői érdeklődésüket fejezik ki Türkmenisztán mielőbbi csatlakozása iránt az Európa-

Kaukázus-Ázsia folyosó fejlesztését célzó nemzetközi szállításról szóló többoldalú 

alapmegállapodáshoz. 

Forrás: Туркменистан вносит значительный вклад в развитие транспортного коридора 

ТРАСЕКА 

https://turkmenportal.com/blog/45581/tadzhikistan-uvelichil-obemy-torgovli-s-turkmenistanom-bolee-chem-v-6-raz
https://turkmenportal.com/blog/45601/turkmenistan-vnosit-znachitelnyi-vklad-v-razvitie-transportnogo-koridora-traseka
https://turkmenportal.com/blog/45601/turkmenistan-vnosit-znachitelnyi-vklad-v-razvitie-transportnogo-koridora-traseka
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7,8 milliárd dollár értékű megállapodást írtak alá a Taskent Nemzetközi 

Befektetési Fórumon 

Gazeta, 2022. március 28. 

Az Első Taskent Nemzetközi Befektetési Fórum eredményeként 7,8 milliárd dollár értékben 

írtak alá cégszerződéseket és befektetési megállapodásokat, jelentette az üzbég Beruházási és 

Külkereskedelmi Minisztérium sajtószolgálata. Emellett egy 3,5 milliárd dollár értékű 

projektek megvalósításáról is előzetes megállapodás születtek. A taskenti fórumon több mint 

2000 résztvevő – befektetők és vendégek – a világ 56 országából gyűlt össze. A fórum 

panelülései és eseményei keretében szó esett Üzbegisztán társadalmi-gazdasági reformjának 

eredményeiről és kiemelt területeiről, a regionális és globális kereskedelmi kapcsolatok 

fejlesztésének kilátásairól, a befektetések vonzásának mechanizmusairól és az energiaszektor 

átalakítását és az alternatív energiaforrásokra való átállást célzó intézkedésekről. 

Forrás: На Ташкентском международном инвестфоруме подписаны соглашения на 

сумму $7,8 млрд 

A Világbank 200 millió dolláros kölcsönt nyújtott Üzbegisztánnak 

UzDaily, 2022. március 28. 

A Világbank ügyvezető igazgatósága 200 millió dolláros finanszírozási csomagot hagyott jóvá 

az üzbég második vidéki vállalkozásfejlesztési projekt (REDP) számára. A projekt célja a vidéki 

vállalkozások és kisebb gazdaságok létrehozásának és bővítésének támogatása 

Üzbegisztánban. A finanszírozás magában foglalja a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

(IBRD) 180 millió dolláros, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Szövetség (IDA) 20 millió dolláros 

kölcsönét is. A projekt keretében nyújtott banki finanszírozás a vidéki szektor növekedését 

ösztönző intézkedésekre, valamint a szolgáltatásnyújtás és a vidéki vállalkozók technológiához 

való hozzáférésének hiányosságainak kezelésére összpontosít. A Világbank szerint a REDP 

segít új munkahelyek teremtésében és finanszírozásban részesíti a mikro-, kis- és 

középvállalkozásokat, valamint a pénzintézeteket, emellett pedig támogatja az üzbég 

kormánynak Üzbegisztán 2020-2030 közötti mezőgazdasági fejlesztési stratégiáját is. 

Forrás: Всемирный банк предоставил Узбекистану кредит на $200 млн 

  

https://www.gazeta.uz/ru/2022/03/28/agreements/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/03/28/agreements/
https://www.uzdaily.uz/ru/post/67910
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Arzibek Kozsosev, a Miniszteri Kabinet első alelnöke találkozott az Egyesült 

Arab Emírségek energiaügyi és infrastrukturális miniszterével Szuheil Al-

Mazruival 

Vesti, 2022. március 29. 

Arzibek Kozsosev, a kirgiz Miniszteri Kabinet első alelnöke a Dubaiban tett munkalátogatása 

során, a Kormányok Világcsúcstalálkozójának 8. ülésén való részvétele keretében találkozott 

Szuheil Al-Mazrui-val, az Egyesült Arab Emírségek energiaügyi és infrastrukturális 

miniszterével. A megbeszélésen a felek a kétoldalú együttműködés több kérdésében 

egyeztettek. A találkozót követően Arzibek Kozsosev kiemelte a két állam közötti politikai és 

gazdasági partnerség fokozatos fejlődését és reményét fejezte ki a két testvérország közötti 

kétoldalú kapcsolatok további fejlődésében. A tárgyalások kiemelt témája volt az energetika, 

a mezőgazdaság, a turizmus és az infrastrukturális projektek fejlesztése, valamint a bányászati 

beruházások megvalósítása. 

Forrás: Первый зампред кабмина Арзыбек Кожошев встретился с министром энергетики 

и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи 

Türkmenisztán és Dél-Korea bővíti a közlekedés területén való 

együttműködést 

Central Asia, 2022. március 29. 

A türkmén Türkmendemiryollary tárgyalásokat folytatott a dél-koreai Föld-, Infrastruktúra- és 

Közlekedési Minisztérium vezetésével és a Korail vasúttársasággal. A tárgyalás során a felek 

megvitatták a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi állását, valamint a kölcsönösen előnyös 

partnerségek kérdéseit. A megbeszélés során a türkmén fél tájékoztatást adott a türkmén 

közlekedési rendszerben betöltött dél-észak és a kelet-nyugati folyosót összekötő fő 

közlekedési útvonalak egyesítését célzó tervekről. Ezen kívül a találkozó résztvevői 

egyeztetéseket folytattak olyan projektekről, mint a Kazahsztán-Türkmenisztán-Irán, 

Szerhetabat-Turgundi, Kerki-Imamnazar-Akina, Türkmenisztán-Afganisztán-Tádzsikisztán 

vasútvonalak megépítése és a felsorolt vasútvonalak dél-koreai segítséggel történő 

modernizációja. 

Forrás: Туркменистан и Южная Корея расширят сотрудничество в сфере транспорта 

  

https://vesti.kg/zxc/item/98215-pervyj-zampred-kabmina-arzybek-kozhoshev-vstretilsya-s-ministrom-energetiki-i-infrastruktury-oae-sukhejlem-al-mazrui.html
https://vesti.kg/zxc/item/98215-pervyj-zampred-kabmina-arzybek-kozhoshev-vstretilsya-s-ministrom-energetiki-i-infrastruktury-oae-sukhejlem-al-mazrui.html
https://centralasia.news/14465-turkmenstan-i-juzhnaja-koreja-rasshirjat-sotrudnichestvo-v-sfere-transporta.html
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Üzbegisztán és Törökország úgy döntött, hogy egy átfogó stratégiai partnerség 

keretében a kétoldalú kapcsolatokat új szintre emeli 

Podrobno, 2022. március 29. 

Az elmúlt években az Üzbegisztán és Törökország közötti kereskedelem 2,5-szeresére nőtt, 

meghaladva a 3,6 milliárd dollárt. A vegyes vállalatok száma pedig elérte a 2000-et. A 

befektetési együttműködési mutatók is 70-szeresére nőttek. Ezért Üzbegisztán és Törökország 

vezetése úgy döntött, hogy egy átfogó stratégiai partnerség keretében új szintre emeli a 

kétoldalú kapcsolatait. Ez az elhatározás az üzbég-török stratégiai együttműködési tanács 

második ülésén vált ismertté, amelyet Taskentben tartottak. A rendezvény eredményeként 

Üzbegisztán és Törökország megállapodást kötöttek a két ország közötti együttműködés 

megerősítéséről és az üzbég reformok végrehajtásáról. Emellett olyan egyezményeket is 

aláírtak, amelyek új szintre emelik az üzbég-török kapcsolatokat a kereskedelem, a gazdaság, 

az építőipar, az egészségügy és az igazságszolgáltatás területén. Az üzbég-török stratégiai 

együttműködési tanács ülésén hozott határozatok gyakorlati végrehajtására a felek egy közös 

cselekvési tervet is elfogadtak. 

Forrás: Узбекистан и Турция приняли решение поднять двусторонние отношения на 

новый уровень – всеобъемлющего стратегического партнерства 

Türkmenisztán és Irán külügyminiszterei megvitatták a tunxi együttműködés 

további erősítésének feltételeit 

SNG Today, 2022. március 31. 

A türkmén diplomáciai delegáció a Kínában (Tunxi tartomány) tett munkaútja során Rashid 

Meredov, türkmén külügyminiszter találkozott iráni kollégájával, Hossein Amir 

Abdollahiannal. A tárgyaláson az iráni és türkmén diplomaták több fontos kérdésben 

mérlegelték a kétoldalú partnerségek lehetőségeit. A megbeszélés fő témái a türkmén-iráni 

kereskedelmi és gazdasági együttműködés jelenlegi helyzete, valamint az ezen ágazatok 

együttműködésének hatékony fejlesztésének lehetősége voltak. Ezzel párhuzamosan szóba 

került még a kölcsönös áruforgalom volumenének növelése, az energetikai szektorban 

kölcsönösen előnyös kapcsolatok lehetősége, valamint a közlekedési irányú együttműködés 

elmélyítése is. Emellett a miniszterek olyan aktuális, regionális és nemzetközi jellegű témákat 

is érintettek, amelyek mindkét fél számára előnyösek. 

Forrás: Главы МИД Туркменистана и Ирана обсудили в Туньси пути дальнейшего 

укрепления взаимодействия 

  

https://podrobno.uz/cat/politic/uzbekistan-i-turtsiya-prinyali-reshenie-podnyat-dvustoronnie-otnosheniya-na-novyy-uroven-vseobemlyushch/
https://podrobno.uz/cat/politic/uzbekistan-i-turtsiya-prinyali-reshenie-podnyat-dvustoronnie-otnosheniya-na-novyy-uroven-vseobemlyushch/
https://sng.today/ashkhabad/22203-glavy-mid-turkmenistana-i-irana-obsudili-v-tunsi-puti-dalnejshego-ukreplenija-vzaimodejstvija.html
https://sng.today/ashkhabad/22203-glavy-mid-turkmenistana-i-irana-obsudili-v-tunsi-puti-dalnejshego-ukreplenija-vzaimodejstvija.html
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