
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURÁZSIAI 
HÍRSZEMLE 
(2022. október 15 - 22.) 

 Készítette: 

Horváth Levente 
Klemensits Péter 

Tárik Meszár 
Veres Szabolcs 

Zoltai Alexandra 



 
 

 
 

2 

Tartalomjegyzék: 

„Nem csak Kínának van szüksége a világra, de a világnak is Kínára”, 
avagy a Kínai Kommunista Párt 20. Pártkongresszusa ........................... 3 

Kelet-Ázsia ................................................................................................ 5 

Dél-Ázsia ................................................................................................... 9 

Délkelet-Ázsia .......................................................................................... 11 

Közel-Kelet .............................................................................................. 14 

Oroszország és a posztszovjet térség ...................................................... 19 

Impresszum ............................................................................................ 24 

 

  



 
 

 
 

3 

„Nem csak Kínának van szüksége a világra, de a világnak is 
Kínára”, avagy a Kínai Kommunista Párt 20. Pártkongresszusa 

2022. október 16-án vette kezdetét a Kínai Kommunista Párt (KKP) 20. Pártkongresszusa. Az 
öt évente megrendezésre kerülő, egy hetes eseményen többek között a KKP felső vezetésének 
– az Állandó Bizottság, a kínai pártállam legfelsőbb hatalmi szerve – összetételéről is döntenek. 
Amióta Kína gazdasági nagysága mellett, komoly geopolitikai befolyásra is szert tett, azóta ezt 
az eseményt nem csak Kínában követik árgus szemekkel, hanem az egész világon, hiszen annak 
eredményei és változásai jelentős kihatással vannak ma már az egész világra nézve. 

A 20. Pártkongresszust is hatalmas figyelem övezte, hiszen egyfelől mindenki azt találgatta, 
hogy Xi Jinping addigi kínai elnök vajon valóban szakít-e a hagyományokkal és a harmadik 
ötéves ciklusban is a Kínai Népköztársaság elnöke marad – de valójában a fő kérdés nem is Xi 
Jinping újraválasztása, hanem inkább a Politikai Bizottság összetétele volt a kérdés –, másfelől 
pedig a zéró-Covid politika eltörlésének reménye is lázban tartotta a közvéleményt. 

Xi Jinping kínai elnök 2012-től tölti be hivatalát, amely mandátum eredetileg maximum kétszer 
öt évre szól, vagyis két ciklusra. Azonban a 2018 márciusában megrendezett 13. Országos Népi 
Gyűlés és a 13. Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület ülésén, amelyeket együttesen „Két 
ülésszaknak” (lianghui) neveznek, megszavazták az alkotmánymódosítást. A módosítási 
javaslat több pontot is tartalmazott, de a legnagyobb jelentősége az elnöki ciklusra vonatkozó 
időbeni korlátozás eltörlése volt. 

Október 23-án, a 20. Pártkongresszus első plénumán végül Xi Jinpinget választották a Kínai 
Kommunista Párt (KKP) főtitkárává, az államfő így várhatóan harmadik ötéves ciklusát 
kezdheti meg, valamint újraválasztották a KKP katonai bizottságának elnökévé is. A 
megválasztott főtitkárt elnöki tisztségébe várhatóan a 2023 márciusában tartandó Országos 
Népi Gyűlésen iktatják be. Xi Jinping ezután bemutatta a párt új központi vezetését, a KKP 
Politikai Bizottság (PB) Állandó Bizottságának tagjait. A KKP legfontosabb szervének számító 
testület újonnan megválasztott tagjai: Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang 
és Li Xi. 

Xi Jinping elnök, Kína évtizedek óta volt leghatalmasabb vezetője ezzel növelte dominanciáját, 
amikor a tradíciókkal szakítva újabb ciklusra nevezték ki a kormányzó Kommunista Párt élére, 
és olyan szövetségeseket léptetett elő, akik támogatják a társadalom és a küszködő gazdaság 
szigorúbb ellenőrzéséről szóló elképzelését. A párt héttagú Állandó Bizottságába kinevezett 
tagok is Xi belső hatalmi körébe tartoznak, főleg miután Li Keqiang miniszterelnök, az eddigi 
második számú vezető, a piaci reformok és a magánvállalkozások szószólója kikerült a 
vezetésből. Ez ráadásul annak ellenére volt így, hogy Li egy évvel fiatalabb volt a párt informális 
nyugdíjkorhatáránál (68 éves). 

A Kínai Kommunista Párt a 20. Pártkongresszuson megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a 
19. Központi Bizottság által javasolt "Kínai Kommunista Párt alkotmányát (módosítás)", és úgy 
döntött, hogy a módosítás az elfogadás napján lép hatályba, valamint elfogadta Xi Jinping 
jelentését, melyet a Központi Bizottság nevében tartott. 

A KKP kétlépcsős stratégiai tervében alapvetően a szocialista modernizáció megvalósítását 
tűzték ki célul 2020-tól 2035-ig, és Kínát egy nagyszerű modern szocialista országgá kívánják 
építeni, amely virágzó, erős, demokratikus, kulturálisan fejlett és harmonikus. Xi Jinping 
emellett hangsúlyozta, hogy Kína fejlődése nem választható el a világtól, és a világ 

http://www.geopolitika.hu/hu/2018/05/28/xi-jinping-egy-ciklus-utan-orok-hatalom/
http://cpc.people.com.cn/20th/n1/2022/1023/c448334-32549799.html
http://cpc.people.com.cn/20th/n1/2022/1023/c448334-32549799.html
http://20th.cpcnews.cn/n101/2022/1022/c98-833.html
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fejlődésének is szüksége van Kínára. Hozzátette, hogy a több mint 40 évnyi szakadatlan 
erőfeszítéssel, amellyel a reformokat és a nyitást támogatták, olyan két csodát tudtak elérni, 
mint a gyors gazdasági fejlődés és a hosszú távú társadalmi stabilitás. Ennek hatására pedig 
Kína gazdasága jelenleg rugalmas, bőséges potenciállal és mozgástérrel rendelkezik. A hosszú 
távú tervek alapjai nem változnak és Kína továbbra is „nyíló ajtaja” egyre csak nagyobb lesz 
tette hozzá a pártfőtitkár. Xi Jinping tehát jelenleg a reformok elmélyítésére törekszik és a 
mindenre kiterjedő gazdasági nyitásra, amellyel elő kívánják segíteni a magas színvonalú 
fejlődést, és saját fejlődésükön keresztül pedig több lehetőséget teremteni a világ számára. 

A most zárult 20. Pártkongresszusra olyan időszakban került sor, amikor a világ egy évszázada 
nem látott változásokon megy keresztül, és a bizonytalanság, valamint az átalakulás egy új 
szakaszába lép. Kína ezzel egyidejűleg pedig a fejlődésének egy olyan időszakába került, 
amelyben a stratégiai lehetőségek, kockázatok és kihívások párhuzamosak, a 
bizonytalanságok és az előre nem látható tényezők pedig nőnek. Ez mindenképp erős 
országvezetést kíván meg, hogy az akadályokat megfelelően tudják venni. Azonban azoknak 
csalódniuk kellett, akik változást vártak a politikai irányban, vagy a zéró-Covid politikában. Az 
állami vezetés várhatóan nem fogja elkapkodni a politikának a lazítását. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
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Kelet-Ázsia 

Átadták Európa legnagyobb szárazföldi intermodális logisztikai terminálját 

Fényeslitkén 

ChinaCham, 2022. október 21. 

Rekordidő alatt, több mint 40 milliárd forintos magánberuházásból épült meg Európa 

legnagyobb és legmodernebb, zöld koncepciójú szárazföldi intermodális terminálja 

Fényeslitkén, a magyar-ukrán határ közvetlen közelében. A széles és normál vasúti nyomtáv 

találkozásánál fekvő East-West Gate (EWG) évente akár egymillió darab húszlábas konténert 

is át tud rakni, és alkalmas kamionok, illetve hagyományos közúti félpótkocsik vasútra rakására. 

Az EWG jelentős kapacitással rendelkezik mezőgazdasági termékek átrakására is, így 

hamarosan az ukrán élelmiszerexport legnagyobb vasúti központja lehet. Az átadón begördült 

a terminálra az első ukrán mezőgazdasági árukat szállító szerelvény. 

Forrás: Átadták Európa legnagyobb szárazföldi intermodális logisztikai terminálját 

Fényeslitkén 

Kína elhalasztotta a GDP adatok közzétételét 

Thomas Hale et al., The Financial Times, 2022. október 17. 

Kína az utolsó pillanatban elhalasztotta a várva várt harmadik negyedéves gazdasági adatok 

nyilvánosságra hozatalát, beleértve a szorosan figyelt bruttó hazai termék növekedési ütemét, 

amelyeket a Kínai Kommunista Párt 20. Kongresszusának közepén kellett volna közzétenni. A 

Kínai Statisztikai Hivatal egyelőre nem reagált a hírre és nem tűzött ki új dátumot. A gazdasági 

adatok várhatóan rávilágítanak Kína tartós gazdasági gyengeségeire, ideértve a súlyosbodó 

ingatlanválságot és a több tucat nagyvárosban bekövetkezett Covid-zárlatokat, amelyek 

elfojtották a fogyasztást, és gyakorlatilag elzárták az országot a világ többi részétől. A 

Bloomberg által megkérdezett közgazdászok 3,3%-os GDP-növekedést prognosztizáltak a 

harmadik negyedévben éves összevetésben, szemben az 5,5 százalékos teljes éves növekedési 

céllal, amely már három évtizede a legalacsonyabb volt. 

Forrás: China delays GDP data release in middle of Communist party congress 

  

https://www.chinacham.hu/hu/2-uncategorised/1997-atadtak-europa-legnagyobb-szarazfoldi-intermodalis-logisztikai-terminaljat-fenyeslitken
https://www.chinacham.hu/hu/2-uncategorised/1997-atadtak-europa-legnagyobb-szarazfoldi-intermodalis-logisztikai-terminaljat-fenyeslitken
https://www.ft.com/content/7fde9d30-0754-48cd-8502-658c175cd99b
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A kínai monetáris kiigazítások fokozzák a növekedést és a foglalkoztatást 

Zhou Lanxu & Ouyang Shijia, China Daily, 2022. október 21. 

Kína meg fogja erősíteni a politikai kiigazításokat annak érdekében, hogy olyan monetáris és 

pénzügyi feltételeket teremtsen, amelyek alkalmasak a gazdasági növekedés fellendítésére, a 

foglalkoztatás bővítésére, az árszint stabilizálására és a nemzetközi fizetési mérleg 

fenntartására – mondta a kínai jegybank alelnöke. A reálgazdaságot szolgáló pénzügyi 

tevékenység elvéhez ragaszkodva a People's Bank of China, az ország központi bankja szilárd 

monetáris politikát fog végrehajtani, és fokozza a kiigazításokat – mondta Pan Gongsheng, a 

PBOC alelnöke. A központi bank megkönnyíti a pénzügyi forrásokhoz való hozzáférést, hogy 

jobban támogassa a gazdasági és társadalmi fejlődés kulcsfontosságú területeit és gyenge 

láncszemeit, magas színvonalú pénzügyi szolgáltatásokkal elősegítve Kína magas színvonalú 

gazdasági fejlődését – mondta Pan a Kínai Kommunista Párt 20. Nemzeti Kongresszusán. Pan 

szerint az ország pénzügyi rendszere jelentős eredményeket ért el az elmúlt évtizedben: a zöld, 

inkluzív és digitális pénzügyek terén az élen áll, és a renminbi globális státusza jelentősen 

emelkedett. 

Forrás: Monetary adjustments step up to support growth, employment 

Az RMB kiterjesztett használata stabilizálja a globális pénzügyi piacot 

Shi Jing, Xinhua, 2022. október 21. 

Szakértők szerint folyamatos erőfeszítéseket tesznek a renminbi nemzetközi profiljának 

növelésére, mivel egyre fontosabb szerepet tölt be a globális piacon. Ez különösen kedvez a 

nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásának és a gazdasági növekedésnek, mivel az amerikai 

Federal Reserve egymást követő kamatemelései súlyosbítják a globális volatilitást. Az RMB a 

globális fizetések 2,44%-át tette ki szeptemberben, így növekedést ért el az egy hónappal 

korábbi 2,31%-hoz képest – közölte csütörtökön a Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication nevű globális bankok közötti üzenetküldő rendszer. A kínai deviza így 

megőrizte augusztusban megszerzett pozícióját, mint az ötödik legaktívabb deviza a globális 

fizetéseknél értékben mérve. Kína határozott lépéseket tett az RMB folyamatos nemzetközivé 

tételének előmozdítása érdekében. A People's Bank of China, az ország központi bankja 

október 10-én jelentette be, hogy megújította az Európai Központi Bankkal kötött kétoldalú 

devizacsere-megállapodást, amelynek összege nem változott, 350 milliárd jüan (48 milliárd 

dollár), azaz 45 milliárd euró. A megállapodás így még három évig érvényes. 

Forrás: Expanded use of RMB may stabilize global financial market 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/21/WS6352369ea310fd2b29e7dd11.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/21/WS63516a25a310fd2b29e7da6d.html
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Kína előmozdítja az innovációt 

Fan Feifei, China Daily, 2022. október 21. 

Iparági szakértők szerint Kína elkötelezettsége innováció-vezérelt fejlesztési stratégiája 

megvalósítása, valamint a tudományos és technológiai innovációs rendszerek fejlesztése 

mellett várhatóan növeli az ország technológiai függetlenségét és önellátását, elősegítve az új 

iparosítás előrehaladását és új versenyerősségeket. Azt is hozzátették, hogy a kínai 

csúcstechnológiai vállalkozásoknak nagyobb szerepet kellene játszaniuk az alapvető 

technológiák áttörésében a kulcsfontosságú területeken a hazai innováció révén, valamint az 

ipari és ellátási láncok stabilitásának és biztonságának biztosításában, a protekcionizmus 

erősödő hulláma közepette egyes országokban. Mindezek azután hangzottak el, hogy a Kínai 

Kommunista Párt 20. Pártkongresszusának vasárnapi nyitóülésén elhangzott jelentés szerint 

az innováció továbbra is Kína modernizációs törekvéseinek középpontjában áll, és rávilágított, 

hogy javítani kell az erőforrások országos mobilizálásának új rendszerét. 

Forrás: Sci-tech, innovation seen advancing modernization 

Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán legfőbb parancsnokai szoros 

biztonsági kapcsolatokat ígérnek az észak-koreai fenyegetésekkel szemben 

The Korea Herald, 2022. október 21. 

Dél-Korea, az Egyesült Államok és Japán legmagasabb rangú katonatisztjei a Pentagonban 

tartott találkozójukon hangsúlyozták az észak-koreai fenyegetésekkel szembeni háromoldalú 

biztonsági együttműködés fontosságát, miközben Washington megerősítette 

elkötelezettségét a regionális szövetségesek védelme mellett – áll a közös közleményben. A 

dél-koreai vezérkari főnökök Egyesített Bizottságának elnöke, Kim Seung-kyum tábornok, 

amerikai és japán kollégáival – Mark Milley tábornokkal és Koji Yamazaki tábornokkal – részt 

vett a háromoldalú védelmi főnöki találkozón. A három fél hangsúlyozta a két-, három- és 

többoldalú együttműködés és koordináció fontosságát a Koreai-félsziget és a régió 

biztonságának fokozása érdekében.  

Forrás: Top commanders of S. Korea, US, Japan vow close security ties to counter N. Korean 

threats 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/21/WS6351ef56a310fd2b29e7db64.html
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221021000184&np=1&mp=1
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221021000184&np=1&mp=1
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Az ázsiai részvények többnyire esnek, mivel a befektetők az inflációra figyelnek 

The Japan Today, 2022. október 14. 

Az ázsiai részvények többnyire alacsonyabbak voltak és visszafogottabb volt irántuk a kereslet, 

mivel a befektetők folyamatosan figyelték az inflációt, és várták a Kínai Kommunista Párt 

kongresszusának eredményét. Egyéb fejlemények szerint Japán alapvető fogyasztói árai 3,0%-

kal emelkedtek szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest a pénteken közzétett 

kormányzati adatok szerint. Ez volt a legmagasabb növekedés nyolc év óta. A Bank of Japan 

(BOJ) továbbra is rendkívül alacsony kamatpolitikát folytat, míg a Federal Reserve és más 

központi bankok kamatemeléseket tettek, hogy ellensúlyozzák a dráguló árakat. A japán 

jegybank egészen a közelmúltig a defláció, illetve az árak folyamatos lefelé ívelő spiráljának 

kivédésére fordította erőfeszítéseit. A devizakereskedelemben az USA-dollár 150,09 jenről 

150,38 japán jenre emelkedett, ami növelte a BOJ-ra nehezedő nyomást monetáris politikája 

megváltoztatására, mivel a gyengébb jen felerősítette az árak emelkedését az importköltségek 

növekedése miatt. Az euró alig változott, 97,76 cent, 97,87 centről. A kincstári hozamok 

többéves csúcsra emelkedtek, ez a tendencia hozzájárult a jelzálog- és egyéb hitelek 

kamatlábának emelkedéséhez. A 10 éves állampapír hozama 4,23%-ra emelkedett a szerda 

késői 4,14%-ról, és 14 éve a legmagasabb szinten van. A kétéves állampapírhozama, amely 

általában követi a Federal Reserve jövőbeli lépéseire vonatkozó várakozásokat, 4,56%-ról 

4,61%-ra emelkedett. A befektetőket továbbra is aggasztja az infláció, mivel a magasabb 

kamatlábak általában elriasztják a hitelfelvételt és a beruházásokat, lassítva a gazdasági 

aktivitást. Ez pedig recesszióba sodorhatja a gazdaságokat. 

Forrás: Asian shares mostly fall as investors watch for inflation 

  

https://japantoday.com/category/business/asian-shares-mostly-fall-as-investors-watch-for-inflation
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Dél-Ázsia 

Az indiai miniszterelnök a védelmi expón arról beszélt, hogy az ország, amely 

egykor galambokat engedett szabadon, ma gepárdokkal teheti meg ugyanezt 

HT Correspondent, Hindustan Times, 2022. október 19. 

A Gujarat-ban kezdődött védelmi expón Narendra Modi miniszterelnök kiemelte, hogy India 

védelmi exportja az elmúlt nyolc évben nyolcszorosára nőtt, és jelenleg a dél-ázsiai állam a 

világ több mint 75 országába exportál hadiipari felszereléseket. Ez az első olyan DefExpo, 

amely kizárólag indiai vállalatoknak szól, hogy bemutassa a hazai védelmi ipar növekvő erejét, 

amely ma az egyik fő mozgatórugója a nemzet azon elhatározásának, hogy megvalósítsa Modi 

miniszterelnök "Make in India, Make for the World" vízióját. A DefExpo 2022 12. kiadása, 

amelynek témája az "Út a büszkeséghez", az eddigi legnagyobb ilyen rendezvény, amelynek 

teljes területe több mint 100 000 négyzetméter (a korábbinál még 76 000 négyzetméter volt), 

és több mint 1300 kiállítóval rendelkezik. Ezek között van az indiai védelmi ipar, az indiai 

védelmi iparhoz kapcsolódó egyes vegyesvállalatok, KKV-k és több mint 100 start up.  

Forrás: Country that once released pigeons is releasing cheetahs today: PM at defence expo 

Az áradásokat követően Pakisztán több milliárd dollárnyi hitelt szeretne 

felvenni 

Reuters, Pakistan Today, 2022. október 19. 

Pakisztán több milliárd dollárnyi kölcsönt fog kérni a nemzetközi hitelezőktől, miután a 

pusztító áradások súlyosbították az ország gazdasági válságát – jelentette szerdán a Financial 

Times. "Nem kérünk semmiféle intézkedést [például] átütemezést vagy moratóriumot" - 

nyilatkozta Shehbaz Sharif miniszterelnök a Financial Timesnak. "További pénzeszközöket 

kérünk". Az országnak "hatalmas összegekre" van szüksége "mega-vállalkozásokhoz", például 

az utak, hidak és más megrongálódott vagy elmosott infrastruktúra újjáépítéséhez – idézte 

Shehbaz szavait az FT. A miniszterelnök pontosan nem közölte, hogy mekkora összeget kér 

Pakisztán, de megismételte az árvízkárok 30 milliárd dollárra vonatkozó becslését. A hónap 

elején az ENSZ ötszörösére, 160 millió dollárról 816 millió dollárra emelte a Pakisztánnak szánt 

humanitárius segélyét, mivel a víz által terjesztett betegségek  és a növekvő éhínségtől való 

félelem új veszélyeket jelent a példátlan áradások után. Az Európai Unió szintén 30 millió 

euróra emelte árvízi támogatását. A pakisztáni rúpia árfolyamának csökkenése az import, a 

hitelfelvétel és az adósságszolgálat költségeit is növeli, és tovább súlyosbítja a már most is 

több évtizedes csúcson lévő inflációt. 

Forrás:  Pakistan seeks billions of dollars in new loans after floods: report 

 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/country-that-once-released-pigeons-is-releasing-cheetahs-today-pm-at-defence-expo-101666166324688.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/country-that-once-released-pigeons-is-releasing-cheetahs-today-pm-at-defence-expo-101666166324688.html
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/10/19/pakistan-seeks-billions-of-dollars-in-new-loans-after-floods-report/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/10/19/pakistan-seeks-billions-of-dollars-in-new-loans-after-floods-report/
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Modi miniszterelnök szerint India megújuló energia kapacitása 290%-kal nőtt 

az elmúlt 7-8 évben 

Nidhi Singal, Business Today, 2022. október 21. 

Narendra Modi miniszterelnök a tavalyi COP 26-on tett ígéretével, miszerint 2070-re India 

nettó nullára csökkenti károsanyag kibocsátását, a LiFE (Életmód a környezetért) misszió 

elindításakor, António Guterres ENSZ-főtitkár jelenlétében, a gudzsaráti Ekta Nagarban 

található Egységszobornál elmondta, hogy India megújulóenergia-kapacitása az elmúlt 7-8 

évben mintegy 290 százalékkal nőtt. Mivel a megújuló energia nagymértékben hozzájárul az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, India már most a negyedik legnagyobb 

megújulóenergia-kapacitással rendelkezik a világon – jelentette ki Modi miniszterelnök. Majd 

azt is hozzátette, hogy "ma a szélenergia terén a negyedik, a napenergia terén pedig az ötödik 

helyen állunk. India megújulóenergia-kapacitása az elmúlt 7-8 évben mintegy 290 százalékkal 

nőtt.” A politikus kihangsúlyozta, hogy „India kiváló példája lett annak, hogy a haladás és a 

természet hogyan járhat kéz a kézben. Most, hogy India is a világ ötödik legnagyobb 

gazdaságává vált, az erdőterületeink is egyre nagyobbak, és a vadon élő állatok száma is 

növekszik." Emellett az Egy nap, egy világ, egy hálózat globális kampányt is megemlítette, és 

kijelentette, hogy India még inkább növelni kívánja együttműködését a világ többi részével, 

miközben megerősíti az ilyen célok iránti elkötelezettségét.  

Forrás: India's renewable energy capacity increased 290% in last 7-8 yrs: PM Modi 

  

https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/indias-renewable-energy-capacity-increased-290-in-last-7-8-yrs-pm-modi-350486-2022-10-21
https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/indias-renewable-energy-capacity-increased-290-in-last-7-8-yrs-pm-modi-350486-2022-10-21
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Délkelet-Ázsia 

Indonézia készen áll az első nagysebességű vasútvonal elindítására 

Dita Alangkara, The Diplomat, 2022. október 14. 

Indonézia Délkelet-Ázsia első nagysebességű vasúti szolgáltatásának beindítására készül, 

amely a jelenlegi három óráról 40 percre fogja csökkenteni a Jakarta és Bandung közötti 

utazási időt. A vasútvonal része Kína Övezet és út elnevezésű infrastrukturális 

kezdeményezésének. A 7,8 milliárd dollár értékű, 142,3 kilométer hosszú vasútvonalat a PT 

Kereta Cepat Indonesia-China, azaz a PT KCIC építi, amely egy négy állami vállalatból álló 

indonéz konzorcium és a China Railway International Co. közös vállalkozása.  A közös vállalat 

szerint a vonatok a leggyorsabbak lesznek Délkelet-Ázsiában. A CRRC azt állította, hogy a 

KCIC400AF vonat akár 350 kilométer/órás sebességre is képes, legalább 150 méter sugarú 

kanyarokat tud leküzdeni, és egyenként 625 000 watt teljesítményű villanymotorokkal van 

felszerelve. A kocsikat három osztályba osztják majd: VIP, első és második osztályba, de több 

kocsi igénybe vehető lesz a mozgáskorlátozott utasok számára is. 

Forrás: Indonesia Gears Up to Start its First High-Speed Rail Line 

Az EPMB és a SAEAN csoport közösen fog gyártani elektromos autókat 

Malajziában, céljuk évi 20 000 elektromos autó legyártása 

Asila Jail, The New Straits Times, 2022. október 17. 

Az EP Manufacturing Bhd (EPMB) és a kaliforniai székhelyű SAEAN Group Inc. megállapodást 

írt alá a négyüléses, ötajtós elektromos autók (EV-k) közös fejlesztéséről és gyártásáról. 

Mindkét vállalat célja évi 20 000 elektromos autó gyártása a délkelet-ázsiai piacra. A 

partnerség keretében a SAEAN technikai és tervezési know-how-t kínál az EPMB-vel közösen 

kifejlesztendő elektromos járművekhez, míg az EPMB az EV-k fejlesztéséhez szükséges 

erőforrások és piaci információk tekintetében nyújt támogatást, és aktívan törekszik a 

tömegtermelésre, a szállításra és az értékesítésre. A 2013-ban alapított SAEAN jelenleg több 

mint 120 EV-vel kapcsolatos szabadalommal rendelkezik. Terjeszkedési terve keretében 

jövőre egy sportos EV-modell gyártását kezdi meg az Egyesült Államok (USA) piacára. A vállalat 

a Nasdaq-ra történő bevezetés felé is tett lépéseket. 

Forrás: EPMB, SAEAN Group to jointly manufacture EVs, aims 20,000 electric cars annually 

  

https://thediplomat.com/2022/10/indonesia-gears-up-to-start-its-first-high-speed-rail-line/
https://www.nst.com.my/business/2022/10/841394/epmb-saean-group-jointly-manufacture-evs-aims-20000-electric-cars-annually
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A szingapúri dollár a világ másik biztonságos menedéke 

Nile Bowie, Asia Times, 2022. október 14. 

Az infláció elleni küzdelem legújabb lépéseként a szingapúri központi bank pénteken (október 

14-én) szigorította monetáris politikáját, és a belföldi költségnyomás megfékezése érdekében 

engedélyezte a nemzeti dollár felértékelődését, ami valószínűleg erősíti a valuta egyre 

kedvezőbb státuszát, mivel az ellenálló képességét mutatja a gyorsan erősödő amerikai 

dollárral szemben. A Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) közleményben közölte, hogy a 

szingapúri dollár irányadó sávjának középső értékét "a mindenkori szintre" emeli, ami kevésbé 

agresszív lépés, mint amire egyes megfigyelők számítottak. A MAS a főbb szingapúri 

kereskedelmi partnerek valutáinak kereskedelmi súlyozású, nyilvánosságra nem hozott 

kosarához viszonyított árfolyamokat használja elsődleges monetáris politikai eszközként az 

importköltségek enyhítésére, ami az infláció fő tényezője egy olyan városállamban, amely 

szinte mindent importál, amit fogyaszt, így a hazai kamatlábak az amerikai jegybank 

kamatlábait követik. Bár a szingapúri dollár valóban gyengült az amerikai dollárral szemben, 

és az év elejétől október 13-ig mintegy 5,7%-kal értékelődött le az amerikai fizetőeszközzel 

szemben, mégis jobban teljesített, mint a regionális versenytársak, akiknek valutája 

ugyanebben az időszakban kétszámjegyű zuhanást ért meg. 

Forrás: Singapore dollar the world’s other safe haven 

Vietnám számára újra elérkezett a doi moi ideje 

Guanie Lim, East Asia Forum, 2022. október 18. 

Az 1986-os doi moi reformok óta a vietnámi gazdaság jelentős fejlődésen ment át, manapság 

pedig az amerikai-kínai gazdasági versengésből is profitál. Ennek ellenére sokan újabb 

reformokat szorgalmaznak. Mivel a növekedés lelassult, ezért hangsúlyt kell helyezni Vietnam 

termelési szerkezetének átalakítására. Az új doi moi egyik fő eleme az ország állami tulajdonú 

vállalatainak (SOE-k) drasztikusabb átalakítása lenne. Vietnám szocialista gyökereinek 

részeként széles körben elvárják, hogy ezek álljanak az ország iparosítási erőfeszítéseinek 

élére, különösen a stratégiai ágazatokban. Teljesítményük azonban még az 1986 utáni 

korszakban sem lenyűgöző. Ahogy az átmeneti gazdaságok esetében gyakran előfordul, a 

mélyebb és fenntarthatóbb növekedés attól függ, hogy a kormány mennyire tudja érdemben 

átszervezni ezeket az állami vállalatokat, hogy szembe tudjanak nézni a globalizáció 

kihívásaival. Ez alól Vietnám sem kivétel, ahol a vállalatokat nagyobb nyilvános ellenőrzésnek 

kell alávetni. A fokozott átláthatóság elősegíti a működésük jobb megértését, és korlátozza a 

haszonszerzést. A szilárdabb vállalatirányítás valószínűleg a befektetők bizalmát is erősíti, ami 

segít a kormánynak magasabb árakat elérni, amikor privatizálja ezeket az állami vállalatokat. 

A kapcsolódó szakpolitikai intézkedés a vietnami kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára 

több pénzügyi és technikai segítséget nyújtana. Az állami vállalatokkal ellentétben ezeket nem 

terhelik adminisztratív előjogok és egyéb "társadalmi funkciók", ami mozgékonyabbá és a piaci 

erőkre jobban reagálóvá teszi őket. A kkv-knak azonban jellemzően nincs tőkéjük és 

technológiájuk, ezért támogatásra van szükségük az életképességük biztosításához. 

Forrás: Doi moi’s time comes again for Vietnam 

https://asiatimes.com/2022/10/singapore-dollar-the-worlds-other-safe-haven/
https://www.eastasiaforum.org/2022/10/18/doi-mois-time-comes-again-for-vietnam/
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Három stratégia a "turizmus új szintre emeléséhez” a Fülöp-szigeteken 

Ed Paolo Salting, The Manila Times, 2022. október 21. 

A fülöp-szigeteki Turisztikai Minisztérium (DoT) az összeköttetést, a kényelmet és az 

egyenlőséget fogja felhasználni a Marcos-kormányzat ágazati programjának megvalósításához 

– közölte a minisztérium csütörtökön. Az összeköttetéssel kapcsolatban Shereen Gail 

Pamintuan turisztikai államtitkár kifejtette, hogy a DoT azon dolgozik, hogy a turisztikai 

célpontok könnyebben elérhetők legyenek a jobb közlekedési hálózatok és a megfizethető 

utazási költségek révén. Ami a kényelmet illeti, a hangsúly a turisztikai élményeken és a 

könnyű mozgathatóságon lesz, ami magában foglalja a turisztikai központok építését az egész 

országban. A cél az, hogy az év végéig 10 központ épüljön, melyek közül kettő már elkészült a 

Cebuban található Carmen Medellinben, további hat engedélyezésre vár, az utolsó kettő 

helyszínének véglegesítése pedig folyamatban van. A DoT új turisztikai körutak kialakításán is 

dolgozik, amelyek olyan úti célokat és termékeket emelnek ki, mint az élelmiszer és 

gasztronómia, kulturális örökség, művészetek, sport, egészség és wellness, oktatás, 

mezőgazdasági és agrárturizmus. 

Forrás: Three strategies to take 'tourism to the next level' 

  

https://www.manilatimes.net/2022/10/21/business/top-business/three-strategies-to-take-tourism-to-the-next-level/1863103
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Közel-Kelet 

Emirátusi-koreai találkozó 

 .Al Khaleej, 2022. október 16 ,الخليج

Mohammed bin Zayed Al Nahjan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke fogadta Kim Jin-pyót, a 

Dél-Koreai Köztársaság Nemzetgyűlésének elnökét. Al Nahjan üdvözölte vendégét a 

tengerparti palotában lezajlott találkozón, és gratulált a Koreai Nemzetgyűlés elnökévé való 

megválasztásához, egyúttal sok sikert kívánva neki feladatai ellátásához, valamint népe és 

hazája szolgálatához. A koreai tisztviselő átadta a koreai köztársasági elnök, Jun Szogjol 

üdvözletét, valamint az Egyesült Arab Emírségeknek és népének további fejlődést és jólétet 

kívánt. A megbeszélésen a két fél az Egyesült Arab Emírségek és Dél-Korea közötti stratégiai 

partnerség keretein belül megvitatta a két ország közötti kapcsolatokat, valamint az 

együttműködés és a közös munka útjait, különös tekintettel a közös érdekekre, hogy a jövőre 

vonatkozó törekvéseiket horizontjukat tágítva tudják fejleszteni. Al Nahjan és a Koreai 

Nemzetgyűlés elnöke számos közös érdeklődésre számot tartó regionális és nemzetközi 

kérdés fejleményét is megvitatta, valamint véleményt cserélt azokról. 

Forrás: محمد بن زايد يستعرض مع رئيس الجمعية الكورية الصداقة العميقة 

Iránban 233-ra nőtt a halálos áldozatok száma 

The Times of Israel, 2022. október 16. 

A tüntetők Irán egyes városaiban a főutcák mentén és az egyetemeken fokozták a 

kormányellenes demonstrációikat. Az emberi jogi megfigyelők arról számoltak be, hogy a 

mozgalom ötödik hetének kezdetére több százan haltak meg, köztük gyerekek is. A tüntetők 

a „Le a diktátorral” mondatot skandálták az ország északnyugati részén fekvő Ardabil utcáin. 

A közösségi médiában található videók szerint Kermanshah, Rasht és Teherán egyetemein 

kívül hallgatók gyülekeztek, hogy nemtetszésüknek adjanak hangot. Sanandaj városában, az 

északi kurd régió demonstrációinak gócterületén iskolás lányok azt skandálták: „Nő, élet, 

szabadság”. A tiltakozások a 22 éves Mahsza Amini halála miatti közfelháborodás 

következtében robbantak ki, és futótűzként terjedtek tovább egész Irán területén. 

Forrás: Iran death toll climbs to 233, rights group says, as protests enter fifth week 

  

https://www.alkhaleej.ae/2022-10-15/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.timesofisrael.com/iran-death-toll-climbs-to-233-rights-group-says-as-protests-enter-fifth-week/
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A török és ukrán külügyminiszterek megvitatták az orosz-ukrán háború 

fejleményeit 

 .Anadolu Agency, 2022. október 15 ,وكالة االناضول

Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter telefonon tárgyalt ukrán kollégájával, Dmytro 

Kulebával az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeiről. Emellett a Török 

Külügyminisztérium szombati közleménye szerint Kuleba részvétét fejezte ki Çavuşoğlunak az 

északi Bartin államban történt bányabaleset áldozatai miatt. Ezzel összefüggésben Çavuşoğlu 

a Twitteren köszönetét fejezte ki a brit, a francia, a spanyol, a holland, a görög, a svéd, a 

lengyel, az azerbajdzsáni, a grúz és a Maldív-szigeteki kollégáinak a bányarobbanás áldozatai 

iránt kifejezett részvétükért. Korábban Recep Tayyip Erdoğan török elnök bejelentette, hogy 

a bartini bányarobbanás áldozatainak száma 41-re emelkedett. Fatih Dönmez energiaügyi 

miniszter jelentése szerint az előzetes vizsgálatok kimutatták, hogy a pénteken történt 

robbanást gázszivárgás okozta. 

Forrás:  ي يبحثان تطورات الحرب مع روسيا
ه األوكران   تشاووش أوغلو ونظير

A recessziótól való félelem miatt nagyot zuhant az olaj ára az elmúlt egy hétben 

 .Al Arabiya, 2022. október 16 ,العربية

Több mint 3%-ot esett az olaj ára a pénteki kereskedés során, amit a szakértők szerint a 

globális recessziótól való félelem és a gyenge kínai olajkereslet okozott. A Brent nyersolaj 

határidős jegyzése 2,94 dollárral, 3,1%-kal esett hordónként (91,63 dollárra), míg az amerikai 

West Texas Intermediate nyersolaj határidős jegyzése 3,50 dollárral, 3,9%-kal esett 

hordónként (85,61 dollárra). Az Egyesült Államokban a maginfláció az elmúlt 40 év legnagyobb 

éves növekedését érte el, megerősítve azt a nézetet, hogy a kamatlábak hosszabb ideig 

magasabbak maradnak a globális recesszió kockázatával. A következő amerikai kamatdöntés 

november elején esedékes. Egy felmérés kimutatta, hogy októberben is folyamatosan javult a 

fogyasztói hangulat az Egyesült Államokban, és a háztartások inflációs várakozásai is kissé 

mérséklődtek. Eközben Szaúd-Arábia csökkenteni kívánja az olajkitermelést, amit élesen bírál 

az Egyesült Államok vezetése. 

Forrás:  ي أسبوع مع "تفاقم" مخاوف الركود
 أسعار النفط تهبط أكير من 6% ف 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/2712706
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/10/15/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%B7-6-4-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF
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Törökország 3 millió COVID-19 vakcinát állít elő havonta 

Hürriyet Daily News, 2022. október 16. 

Törökország elérte a havi 3 milliós kapacitást a 2021 decemberében bevezetett hazai 

fejlesztésű Covid-19 vakcina, a Turkovac gyártásában – mondta Aykut Özdarendeli, a vakcina 

előállítását vezető professzor. „Ez a szám sokkal magasabb lesz, és ez egy hatalmas 

fegyverünk” – mondta Özdarendeli a fővárosban, Ankarában a „Jövő Világjárványai” néven 

megtartott szimpóziumon. „Még mindig folyik a munka. Mind a képzett emberek, mind az 

oltástudomány területén nagyon komoly tudásfelhalmozást sikerült elérni” – tette hozzá. A 

szakértő szerint Törökország a világjárvány során szerzett tapasztalatai alapján számos 

különböző platformon képes vakcinákat gyártani, és felkészültebb lesz a következő 

járványokra. Hangsúlyozták, hogy a Turkovac számára pozitív visszajelzések érkeztek 

világszerte, és Özdarendeli arra buzdította a polgárokat, különösen a kockázati csoportba 

tartozókat, hogy adassák be maguknak a védőoltást, mivel „a járvány még nem ért véget”. Bár 

az oltások már könnyen elérhetők világszerte, azok beadásának aránya még mindig nagyon 

alacsony egyes afrikai országokban – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a Recep Tayyip Erdoğan 

elnök által kezdeményezett afrikai oltási segélyek folytatódnak. 

Forrás: Türkiye produces 3 mln COVID vaccine doses per month, says expert 

Kuvait új kabinetet nevezett ki  

Asharq Al Awsat English, 2022. október 17. 

Kuvaitban változások álltak be a kabinet összetételében. Bader al Mullát nevezték ki 

olajminiszternek az új kabinetben – közölte vasárnap az Információs Minisztérium. Emellett 

Abd al-Waháb ar-Rasíd lett a pénzügyminiszter, Szálim asz-Szabáh pedig a külügyminiszter – 

tette hozzá a minisztérium. A hónap elején Mes'al al-Ahmad asz-Szabáh kuvaiti koronaherceg 

újra kinevezte Ahmad Nawáf asz-Szabáh sejket miniszterelnöknek. 

Forrás: Kuwait Appoints New Cabinet 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkiye-produces-3-mln-covid-vaccine-doses-per-month-says-expert-177708
https://english.aawsat.com/home/article/3934541/kuwait-appoints-new-cabinet
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Irak az első az arab világban: a világ 10 leggyorsabban növekvő gazdasága 

2022-ben 

 .Sotaliraq, 2022. október 17 ,صوت العراق

2022-ben az arab országok uralták a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai listájának 

mintegy felét. Ez azért is meglepő, mert az év során sok országnak nehézségekkel kellett 

szembenéznie a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt. Az olajárak azonban jelentős 

mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy három arab ország is előkelő helyen végezzen a listán. 

Azonban a világ leggyorsabban növekvő gazdasága nem egy közel-keleti állam, hanem Guyana 

volt, amelynek GDP-je 57,6%-os növekedést ért el 2022-ben. A gyéren lakott ország az új 

olajkitermelési projekteknek köszönhetően növekszik. Ami az arab országokat illeti, Irak volt a 

leggyorsabban növekvő közöttük, mivel bruttó hazai terméke 9,3%-kal növekedett, amivel 

2022-ben a második helyen áll a világon. Globálisan a negyedik és ötödik helyen Kuvait és 

Szaúd-Arábia követte 8,7%, illetve 7,6%-os növekedési rátával az idei évben. A tizedik helyen 

pedig Egyiptom végzett 6,6%-os bruttó hazai termék növekedésével. A nagy képet nézve India 

GDP-növekedése globálisan továbbra is jól halad, és az ország várhatóan 2030-ra Japán 

helyébe lép Ázsia második legnagyobb gazdaságaként. 

Forrás: 2022 ي العالم خالل
 ف 
ً
.. أرسع 10 اقتصادات نموا

ً
 العراق األول عربيا

Törökország exportja a közel-keleti régióba és az Öböl-menti országokba eléri 

a 25 milliárd dollárt  

Daily Sabah, 2022. október 18. 

Törökországnak a Közel-Keletre és az Öböl-menti országokba irányuló exportja 24,8%-kal nőtt 

az idei év első kilenc hónapjában. A török export számos közel-keleti országba, köztük 

Jordániába, Jemenbe, Bahreinbe, az Egyesült Arab Emírségekbe (EAE), Palesztinába, Irakba, 

Iránba, Izraelbe, Katarba, Kuvaitba, az Északi-ciprusi Török Köztársaságba (TRNC), Libanonba, 

Szíriába, Szaúd-Arábiába és Ománba irányult. Az Anadolu Hírügynökség (AA) vasárnap 

közzétett jelentése szerint – amely a török exportőrök közgyűlésének (TİM) adatait gyűjtötte 

össze – a közel-keleti török export értéke elérte a 24,6 milliárd dollárt ebben az időszakban. 

Ez a szám 19,7 milliárd dollár volt az előző év azonos időszakában. A kilenc hónapos 

periódusban Irak oroszlánrészt vállalt Törökország régióba irányuló exportjában 7,5 milliárd 

dollárral. Irakot Izrael követi 5,1, az Egyesült Arab Emírségek 2,5, Irán 1,7 és Libanon 1,7 

milliárd dollárral. 

Forrás: https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiyes-exports-to-middle-east-

gulf-countries-reach-25b 

  

https://www.sotaliraq.com/2022/10/17/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%b9-10-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85/
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiyes-exports-to-middle-east-gulf-countries-reach-25b
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiyes-exports-to-middle-east-gulf-countries-reach-25b
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Gazdasági konferencia Egyiptomban: A befektetők és a szakértők gyakorlati 

javaslatokat és megoldásokat fogalmaznak meg a siker érdekében 

 .Al Jazeera, 2022. október 18 ,الجزيرة

Musztafa Madbúli miniszterelnök kormánya intenzíven készül egy hatalmas gazdasági 

konferenciára, amelyet Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hívott össze október 23-25-e 

között az új közigazgatási fővárosban. A konferencia szlogenje az „Útiterv egy 

versenyképesebb gazdasághoz” lesz. A konferencia megrendezése az egyiptomi gazdaság 

előtt álló példátlan kihívások fényében történik, a fejlődő országok gazdaságait érintő globális 

válságok közepette, és fő célja az egyiptomi gazdaság versenyképességének és 

rugalmasságának növelése lesz. 

Forrás: حات وحلوال عملية إلنجاحه اء يحددون مقير  مؤتمر مرص االقتصادي.. مستثمرون وخير

  

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/10/17/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Magyar küldöttség Üzbegisztánban 

UzDaily, 2022. október 17. 

Az üzbég Stratégiai és Interregionális Tanulmányok Intézete és a magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium megbeszélést tartott, melynek témája a Magyarország és Üzbegisztán 

közötti kapcsolatok aktuális kérdései voltak. A megbeszélésen a magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztériumot Baranyi Péter Tamás intézetigazgató-helyettes és Vasa László 

főtanácsadó, tudományos főmunkatárs képviselte. A találkozó fő témái az üzbég-magyar 

kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei, Magyarországnak és Üzbegisztánnak a Türk Államok 

Szervezetén belüli együttműködése, valamint a két ország gazdasági kapcsolatainak erősítése 

volt. A megbeszélés résztvevői nagyra értékelték az üzbég-magyar kapcsolatok jelenlegi 

állapotát, amely 2021-ben a stratégiai partnerség szintjére emelkedett. A találkozón a magyar 

fél hangsúlyozta, hogy a türk nyelvű országok fontos szerepet töltenek be Magyarország „Keleti 

Nyitás” stratégiájában, Budapest pedig megfigyelő országként kiemelt figyelmet fordít a Türk 

Államok Szervezetének valamennyi államával történő eredményes együttműködésre. A 

megbeszélés végén mindkét fél egyetértett abban, hogy a magyar-üzbég kapcsolatok erősítése 

érdekében továbbra is szükséges a rendszeres párbeszédek kialakítása, amely lehetővé teszi a 

kétoldalú kapcsolatokban rejlő lehetőségek kiaknázását. 

Forrás: Делегация экспертов Венгрии посетила ИСМИ 

Üzbegisztán és Szaúd-Arábia folytatja a befektetési együttműködéseket 

Central Asia News, 2022. október 18. 

Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi miniszterének első helyettese, Laziz Kudratov 

online formában tárgyalást folytatott Szaúd-Arábia befektetési miniszter helyettesével, Badr 

al-Badrral, adta hírül a közép-ázsiai ország minisztériumának sajtószolgálata. Az online 

találkozó fő témája az Üzbegisztán és Szaúd-Arábia közötti befektetési, energetikai, 

kereskedelmi és gazdasági partnerségek fejlesztése volt. Üzbegisztán és Szaúd-Arábia régóta 

ápol egymással kiváló kapcsolatokat az energetika területén. Ennek egyik példája a szaúdi 

ACWA Power cég nap- és szélerőművek építésével kapcsolatos több mint 4 milliárd dollár 

értékű üzbegisztáni projektje is. Emellett Üzbegisztánban jelenleg is 38 szaúdi vállalkozás 

működik. Ezen kívül a két ország több területen is ― mint a vegyipar, a gyógyszeripar, az 

orvostudomány, a mezőgazdaság és a kereskedelem ― széleskörű együttműködéseket folytat 

olyan cégek bevonásával, mint a Sabic, Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Group, Al Rajhi 

International, Ajlan & Bros, Al Hokair Group vagy a Jamjoom Pharma. 

Forrás: Узбекистан и Саудовская Аравия продолжат курс на инвестиционное 

сотрудничество 

  

https://uzdaily.uz/ru/post/72520
https://centralasia.news/17637-uzbekistan-i-saudovskaja-aravija-prodolzhat-kurs-na-investicionnoe-sotrudnichestvo.html
https://centralasia.news/17637-uzbekistan-i-saudovskaja-aravija-prodolzhat-kurs-na-investicionnoe-sotrudnichestvo.html
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A magyar-üzbég együttműködések fejlesztési irányairól egyeztettek 

UzDaily, 2022. október 18. 

Dzsamshid Khodjaev üzbég miniszterelnök-helyettes, Üzbegisztán befektetési és 

külkereskedelmi minisztere videokonferencia keretében tárgyalást folytatott Nagy Márton 

magyar gazdaságfejlesztési miniszterrel. A beszélgetés során szó esett a két ország közötti 

kétoldalú kapcsolatok fejlődésének pozitív dinamikájáról, amit nagyban elősegített 

Üzbegisztán elnökének október eleji Magyarországra történő látogatása is. A videókonferencia 

keretében a résztvevők megvitatták a meglévő kétoldalú magyar-üzbég megállapodások 

végrehajtásának gyakorlati szempontjait, kiemelt figyelmet fordítva az Üzbegisztán és 

Magyarország között összesen 1,2 milliárd dollár értékben aláírt 42 dokumentum gyorsított 

végrehajtását szolgáló intézkedések kidolgozására. Megállapodás született a magyar Bona 

Farm, Master Good és Kite cégek képviselőinek üzbegisztáni látogatásának megszervezéséről. 

A banki és pénzügyi együttműködési lehetőségek megvitatását követően mindkét fél fontolóra 

vette egy közös Üzbég-Magyar Befektetési Alap létrehozásának lehetőségét. A megbeszélést 

követően Nagy Márton és Dzsamshid Khodjaev is kifejezték elkötelezettségüket a közös munka 

folytatására. 

Forrás: Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и 

Венгрией 

Türkmenisztán és Japán új infrastrukturális projektekről tárgyalt 

Kronika Turkmenistana, 2022. október 19. 

Türkmenisztán és Japán frissíti az infrastrukturális együttműködés ütemtervét, derült ki a két 

ország gazdasági együttműködési bizottságának találkozóját követően, melyen részt vett Rasid 

Meredov Türkmenisztán külügyminisztere és a japán Itochu Corporation ügyvezető igazgatója, 

Hiroyuki Tsubaiya is. A találkozó résztvevői kihangsúlyozták, hogy a türkmén-japán gazdasági 

együttműködési bizottság aktív munkája  stratégiai és hosszú távú gazdasági együttműködést 

jelent mindkét ország számára. A találkozón ezen kívül szóba került még a türkmén-japán 

együttműködési bizottság ez év decemberében megrendezésre kerülő 14. ülésének 

előkészítésével kapcsolatos kérdések megvitatása, valamint a Türkmenisztán által javasolt 

beruházásokkal kapcsolatos kérdések megvalósításának gyakorlati kérdése is. 

Forrás: Туркменистан и Япония обсудили новые проекты в сфере инфраструктуры 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/72559
https://www.uzdaily.uz/ru/post/72559
https://www.hronikatm.com/2022/10/jp-infrastructure-projects/
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Bővülő üzbég-iráni együttműködés 

UzDaily, 2022. október 19. 

Vezetői szintű találkozóra került sor az üzbég Uzcharmsanoat és az Iráni Poliuretángyártók 

Szövetsége, valamint az Iráni Poliuretán Csoport képviselői között. A megbeszélés során 

megvitatták az Irán és Üzbegisztán közötti kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének, illetve a két 

ország közötti vegyipari alapanyagokkal kapcsolatos export-import gyakorlatok bevezetésének 

kérdéseit. Ezen kívül a tárgyalások másik fő témája Irán poliuretán szükségleteinek 

Üzbegisztánból történő beszerzése volt. A megbeszélésen szóba került még az Uzcharmsanoat 

és az Iráni Poliuretán Termelők Szövetségének közös raktárépítési projektjének kérdése is. 

Forrás: Узбекистан-Иран: экспортно-импортное взаимодействие 

Bővülő türkmén-katari kereskedelmi és pénzügyi együttműködések 

Business Turkmenistan, 2022. október 19. 

Berdiniyaz Myatiev külügyminiszter helyettes vezetésével türkmén delegáció érkezett Katarba, 

hogy tárgyalásokat folytasson a katari Nemzeti Bank Fejlesztési Alapjának vezetőivel. A 

találkozó témája a két ország együttműködéseinek áttekintése és aktualizálása, valamint a 

Katar és Türkmenisztán közötti kereskedelmi és a pénzügyi kapcsolatok bővítésének 

lehetősége volt. A tárgyalás során mindkét fél érdeklődést mutatott a kölcsönös befektetési 

együttműködések elmélyítése iránt. A türkmén delegáció látogatása során Berdiniyaz Myatiev 

türkmén  külügyminiszter-helyettes külön tárgyalásokat folytatott a Perzsa-öböl menti ország 

külügyminisztériumának főtitkárával, Ahmed bin Hassan Al Hamadival is, mely találkozót 

mindkét diplomata eredményesnek ítélte. 

Forrás: Туркменистан и Катар развивают торгово-финансовые отношения 

Türkmenisztán részvételével elkezdődik az Észak-Dél kereskedelmi folyosó 

működése 

Financial One, 2022. október 19. 

Oroszország és Türkmenisztán állandó jellegű vasúti teherforgalmi konténerjárat indítását 

tervezi az Észak-Dél nemzetközi közlekedési folyosó keleti útvonalán, jelentette be az Orosz 

Vasutak sajtószolgálata, azt követően, hogy Asgabatban a vasúti szállítások fejlesztéséről 

folytatott tárgyalásokat Oleg Belozerov, az Orosz Vasutak vezetője. A tervek szerint a 

hamarosan elindításra kerülő Észak-Dél közlekedési folyosó vasútvonala Oroszországból 

indulva Kazahsztánon és Türkmenisztánon keresztül érkezik meg Iránba, majd onnan tovább a 

Perzsa-öböl és Dél-Ázsia országaiba. Belozerov kiemelte, hogy az első szállítmányok már 

elindultak Oroszországból, melynek a célállomása Bandar Abbas (Irán) tengeri kikötőn 

keresztül India lesz. Az előzetes becslések szerint 2025-re az Észak-Dél kereskedelmi útvonal 

exportforgaloma elérheti az évi 5 millió tonnát. 

Forrás: РЖД планируют перевозить некоторые грузы в ОАЭ и Турцию через Туркмению и 

Иран 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/72588
https://business.com.tm/ru/post/9311/turkmenistan-i-katar-razvivayut-torgovofinansovye-otnosheniya
https://fomag.ru/news-streem/rzhd-planiruyut-perevozit-nekotorye-gruzy-v-oae-i-turtsiyu-cherez-turkmeniyu-i-iran/
https://fomag.ru/news-streem/rzhd-planiruyut-perevozit-nekotorye-gruzy-v-oae-i-turtsiyu-cherez-turkmeniyu-i-iran/
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Előzetes megállapodás született a türkmén energiaforrások szállításáról 

Business Turkmenistan, 2022. október 19. 

A Georgiai Olaj- és Gázipari Vállalat (JSC Georgian Oil and Gas Corporation, GOGC) és a 

Türkmengaz (türkmén állami gázipari és gázszolgáltató vállalat) türkmén állami konszern 

előzetes megállapodást kötött a türkmén földgáz és kőolaj Grúziába történő szállításáról, 

melyet a Georgiai Olaj- és Gázipari Vállalat vezérigazgatója, Georgij Chikovani asgati látogatása 

során jelentette be. Chikovani a megállapodással kapcsolatban kiemelte, hogy a Türkmengaz 

képviselőivel folytatott megbeszélések során megvitatták a grúz-türkmén közös energia 

stratégia részleteivel kapcsolatos kérdéseket, amelyek előirányozzák a türkmén földgáznak a 

dél-kaukázusi energiafolyosón keresztül történő nyugati irányba történő exportját, valamint 

grúz energiapiac biztosításának lehetőségeit. Ezenkívül megállapodás kötöttek a türkmén 

kőolaj és kőolajtermékek Grúziába irányuló exportjának növeléséről, valamint a fekete-tengeri 

kikötőbe történő szállításuk megszervezéséről is, tette hozzá Chikovani. 

Forrás: Достигнута предварительная договоренность о поставках туркменских 

энергоресурсов в Грузию 

Jelentősen növekedett az Azerbajdzsán és Türkmenisztán közötti kereskedelmi 

forgalom 

Business Turkmenistan, 2022. október 20. 

Az Azerbajdzsán és Türkmenisztán közötti kereskedelmi forgalom 2022. január-szeptember 

folyamán 6,2-szeresére nőtt 2021 azonos időszakához képest és elérte a 305,5 millió dollárt, 

jelentette be az Azerbajdzsáni Állami Vámbizottság. A jelentés szerint Türkmenisztán 

Azerbajdzsánba irányuló exportja 2022 első kilenc hónapjában 292,4 millió dollárt tett ki, ami 

több mint 13,6-szorosa a 2021-es mutatóknak. 

Forrás: Товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном вырос в 6,2 раза 

  

https://business.com.tm/ru/post/9313/dostignuta-predvaritelnaya-dogovorennost-o-postavkah-turkmenskih-energoresursov-v-gruziyu
https://business.com.tm/ru/post/9313/dostignuta-predvaritelnaya-dogovorennost-o-postavkah-turkmenskih-energoresursov-v-gruziyu
https://business.com.tm/ru/post/9316/turkmenistan-i-rossiya-planiruyut-zapustit-konteinernyi-servis-po-koridoru-severyug
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Azerbajdzsán és Grúzia bővíti az energetika területén meglévő együttműködést 

N. Abbasova, Interfax Azerbaijan, 2022. október 20. 

A tervek szerint 2025-re üzembe helyezik azt az új, nagyfeszültségű elektromos hálózatot, mely 

összeköti Azerbajdzsánt, Grúziát és Törökországot, jelentette ki Parviz Shahbazov azeri 

energiaügyi miniszter. Shahbazov hozzátette, hogy míg 2021-ben az Azerbajdzsánból exportált 

villamos energia 1,67 milliárd kWh-t tett ki, addig 2022 első kilenc hónapjában az 

Azerbajdzsánból exportált villamos energia mennyisége elérte az 1 milliárd 805,8 millió kWh-

t, ami annak köszönhető, hogy 2022. január-szeptemberben Azerbajdzsán 940,5 millió kWh 

áramot szállított Törökországba, 694,1 millió kWh-t Grúziába, 95,6 millió kWh-t Iránba és 75,6 

millió kWh-t Oroszországba. Az azeri energiaügyi miniszter szerint az így elért mennyiségek 

jelentős mértékben fognak hozzájárulni Azerbajdzsán GDP növekedéséhez. Az új hálózat 

kiépítésével kapcsolatban Shahbazov hozzátette, hogy a Grúziába irányuló hálózat 

teljesítménye 1400 MW, míg Törökországba irányuló villamosenergiahálózat kapacitása 1050 

MW lesz. 

Forrás: Азербайджан и Грузия планируют до 2025г построить новую ЛЭП для 
увеличения поставок э/э  

http://interfax.az/view/878990
http://interfax.az/view/878990
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