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Diplomáciai találkozók Pekingben 

A Kínai Kommunista Párt 20. Pártkongresszusa után Xi Jinping maradt a pártfőtitkár és a 
katonai bizottság elnöke. Ez pedig azt feltételezi, hogy elnöki tisztségében is tovább marad a 
2023 márciusában tartandó Országos Népi Gyűlés után és harmadik ötéves ciklusát kezdheti 
meg. A kongresszus lezárása után, Xi Jinping legújabb érájában rögtön meg is kezdődtek a 
diplomáciai látogatások és néhány nap leforgása alatt háromra is sor került: Vietnam, 
Pakisztán és Németország vezetői tárgyaltak a kínai államfővel. 

2022. október 31-én Xi Jinping kínai elnök megbeszélést folytatott a Vietnámi Kommunista 
Párt Központi Bizottságának főtitkárával, Nguyen Phu Tronggal Pekingben. A két fél 
megállapodott abban, hogy megszilárdítják a hagyományos barátságot, erősítik a stratégiai 
kommunikációt, erősítik a politikai kölcsönös bizalmat és megfelelően kezelik a 
nézeteltéréseket, hogy a kínai-vietnámi kapcsolatokat előmozdítsák a stratégiai 
együttműködés új szintjére egy megváltozott korszakban. Sőt még aznap Xi Jinping "barátság-
éremmel" tüntette ki Nguyen Phu Trongot, amelyet olyan külföldieknek adományoznak, akik 
kiemelkedően hozzájárultak Kína szocialista modernizációjához, a csere és együttműködés 
előmozdításához Kína és a külföldi országok között. Nem mellesleg Trong az első külföldi 
vezető, aki meglátogatta Xi Jinpinget, mióta a Kínai Kommunista Párt 20. Kongresszusán 
hatalmon maradt. A két pártvezető utoljára 2017 novemberében találkozott egymással, 
amikor Xi Vietnámba látogatott, hogy részt vegyen az APEC danangi csúcstalálkozóján. 
Elemzők szerint a Trongot kísérő vietnami delegáció  szokatlanul nagy volt. A hírek szerint jelen 
volt To Lam közbiztonsági miniszter és Phan Van Giang védelmi miniszter is. A kínai állami 
média úgy számolt be a látogatásról, hogy a két országnak különleges kapcsolata van, amely a 
pártok közötti kapcsolatokban gyökerezik, és „meghaladja bizonyos országok felfogását”, ami 
nyilvánvaló burkolt utalás volt az Egyesült Államokra, amelyet azzal vádol Kína, hogy 
megpróbál "éket verni Kína és Vietnám közé", hozzátéve, hogy ez az erőfeszítés "nem tudta 
akadályozni a kölcsönösen előnyös együttműködést Kína és Vietnám között". 

2022. november 2-án Xi Jinping Muhammad Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnököt 
fogadta Pekingben. Xi hangsúlyozta, hogy Kína nagyra értékeli Pakisztánnak a Kínával való 
baráti együttműködés előmozdítását, köszönetet mond Pakisztánnak Kína alapvető és főbb 
aggályait érintő kérdésekben nyújtott támogatásáért, és határozottan támogatja Pakisztánt a 
nemzeti szuverenitás, a területi integritás és a nemzeti méltóság megőrzésében. Sharif a 
találkozón kijelentette, hogy "a világ nem működhet Kína nélkül, és Kína fejlődését nem lehet 
elszigetelni vagy megfékezni semmilyen erővel". Sharif pekingi látogatása során a két ország 
számos területre kiterjedő megállapodásokat írt alá. Többek között abban is megállapodtak, 
hogy fokozzák a Kína-Pakisztán Gazdasági Folyosóval (China-Pakistan Economic Corridor, CPEC) 
kapcsolatos együttműködést, ideértve az afganisztáni terjeszkedést is. Emellett úgy döntöttek, 
hogy elindítanak egy 10 milliárd dolláros nagysebességű vasúti projektet, amely Karacsit 
Pesawarral köti össze. Ez az első alkalom, hogy Kína ezt a technológiát bármely országba 
exportálja. Sharif ez év áprilisi hatalomra kerülése óta láthatóan sürgető volt Pakisztánban a 
CPEC körüli rend helyreállítása. Erőfeszítéseket tettek a projektvégrehajtás késedelmeivel, a 
hitelek visszafizetésével és a pakisztáni biztonsági problémákkal kapcsolatos kínai aggályok 
kezelésére. Többek között Sharif kínai látogatása megerősíti azt a benyomást, hogy Peking 
továbbra is elkötelezett a pakisztáni befektetések mellett. Iszlámábádnak azonban sok 
mindent meg kell tennie adminisztratív és pénzügyi kérdésekben, hogy megfeleljen a kínai 
elvárásoknak és a munkatempónak. 

https://eurasiacenter.hu/2022/10/26/nem-csak-kinanak-van-szuksege-a-vilagra-de-a-vilagnak-is-kinara-avagy-a-kinai-kommunista-part-20-partkongresszusa/
https://eurasiacenter.hu/2022/10/26/nem-csak-kinanak-van-szuksege-a-vilagra-de-a-vilagnak-is-kinara-avagy-a-kinai-kommunista-part-20-partkongresszusa/
https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202210/t20221031_10794835.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202210/t20221031_10794844.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202210/t20221031_10794844.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1278424.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1278424.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1278424.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202211/t20221102_10797342.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202211/t20221102_10797342.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1278489.shtml
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2022. november 4-én Xi Jinping kínai elnök Olaf Scholz német kancellárt fogadta Pekingben. 
Xi rámutatott, hogy Scholz az első európai vezető, aki a Kínai Kommunista Párt 20. 
Kongresszusa után ellátogatott Kínába, valamint az első G7-es ország vezető, aki Kínába 
utazott a Covid-19 járvány kezdete óta. Xi elmondta, hogy a látogatás erősíti a kölcsönös 
megértést és a kölcsönös bizalmat, elmélyíti a gyakorlati együttműködést különböző 
területeken, és további tervek születését teszi lehetővé a kínai-német kapcsolatok 
fejlesztésére az elkövetkezendő időkre. A mindössze 11 órás villámlátogatás kevés konkrét 
eredményt hozott, de Peking reménykedik, hogy ez azt jelzi, hogy Németország kimozdul az 
Egyesült Államok Kínával kapcsolatos megközelítéséből. Az utazást vitatták a német koalíciós 
partnerek és a többi európai kormány is aggodalmát fejezte ki a Merkel-korszakba való 
visszatérés miatt, amikor Németország a Kínával fenntartott gazdasági kapcsolatokat helyezte 
előtérbe. Az effajta nyugati félelmek már október végén kezdődtek, amikor Scholz jóváhagyta 
azt a megállapodást, hogy Kína részesedést vásárol a hamburgi kikötőben. Annak ellenére, 
hogy Kína és az európai országok között egyre növekszik a feszültség az ukrajnai háborúhoz 
való pekingi hozzáállás miatt, Kína szeretné elkerülni az Egyesült Államok és Európa 
egységfrontját. A kínai vezetők azt remélik, hogy Európa semleges marad, egy alternatív 
„pólus” abban a többpólusú rendben, amelyet Peking ki akar alakítani. Ennek megfelelően Xi 
sürgette Scholzot, hogy „álljon ellen a blokkok konfrontációjából fakadó zavaroknak és 
azoknak a kísérleteknek, amelyek mindent az ideológia prizmáján keresztül akarnak látni”, 
ugyanakkor felszólította „Kínát és Németországot, hogy tiszteljék egymást és vegyék 
figyelembe egymás alapvető érdekeit”. 

A jelenlegi, nagy bizonytalansággal és turbulenciával járó nemzetközi helyzet kihívások elé 
állítja a nemzetközi közösség minden tagját, és Kína, mint nagyhatalom, amely nagyobb 
biztonságot tud adni a világnak, tovább erősíti az együttműködést partnereivel, hogy 
modernizációs folyamataik ellenálljanak bármilyen hatásnak és kihívásnak. A külföldi vezetők, 
kínai látogatásai, nemcsak azt bizonyítják, hogy a felek között egyre szorosabb a kapcsolat, de 
ismét alátámasztja, hogy a nemzetközi közösség optimista Kína jövőbeli fejlődését illetően, és 
hajlandó megerősíteni együttműködését Kínával. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 

  

https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202211/t20221104_10800441.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202211/t20221104_10800441.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202211/t20221104_10800441.shtml
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Kelet-Ázsia 

Hogyan látja Kína a nemzetközi és a regionális rendet 

The Korea Herald, 2022. november 3. 

A nemzetközi közösségben sokan úgy vélik, hogy a nemzetközi rend már belépett az Egyesült 

Államok és Kína közötti új hidegháborúba. Tényleg az új hidegháborúban vagyunk? Változott 

a nemzetközi rend, vagy még mindig változik? Míg az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti 

hidegháború nyilvánvalóan ideológiai és katonai konfrontáció volt, addig az USA és Kína 

közötti kapcsolatok politikailag és gazdaságilag is összefonódtak. Ez még nem civilizációk 

konfliktusa, hanem a nemzeti érdekek és a kölcsönös bizalmatlanságé. Kína még nem hirdette 

ki az új hidegháborút, bár úgy véli, hogy a jelenlegi nemzetközi rend egyre instabilabb az 

Egyesült Államok egyoldalúsága miatt. Továbbá sok vita folyik a harmadik ciklusában is 

hatalmon maradt Xi Jinping diplomáciájának irányáról és politikájáról. Hogyan látja Kína a 

jelenlegi nemzetközi rendet és a regionális rendet? Többek között ezekre a kérdésekre keresik 

a választ az interjúban, melyet Zhang Tuoshenggel készítettek, aki a Tsinghua Egyetem 

Nemzetközi Biztonsági és Stratégiai Központjának tudományos bizottságának tagja, valamint 

a Kínai Nemzetközi és Stratégiai Tanulmányok Alapítvány tudományos főmunkatársa. 

Forrás: How China views the international and regional order 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa megbeszélést folytatott Észak-Korea kapcsán 

Shin Ji-hye, The Korea Herald, 2022. november 4. 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa bejelentette, hogy ülést tart az észak-koreai kérdés megvitatására 

az ENSZ New York-i központjában, a fokozódó észak-koreai provokációk közepette. Észak-

Korea a közelmúltban fokozta provokációinak intenzitását, összesen hat ballisztikus rakétát, 

köztük egy interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki. Észak-Korea, amely határozottan 

ellenezte a dél-koreai-amerikai közös, "Vigilant Storm" légigyakorlatot, ballisztikus rakétát lőtt 

ki a Keleti-tenger északi határvonalától délre. Az ilyen ballisztikus rakétakilövések sértik a 

Biztonsági Tanács szankciós határozatait. „Határozottan elítéljük Észak-Korea 

interkontinentális ballisztikus rakétakísérletét, amely aláássa a globális non-proliferációs 

rendszert, és megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának több határozatát” – mondta Linda 

Thomas-Greenfield, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete a Twitteren. "Felszólítjuk Észak-

Koreát, hogy haladéktalanul hagyjon fel destabilizáló akcióival." Ezeket a megjegyzéseket úgy 

értelmezik, hogy a Biztonsági Tanács szorgalmazni fogja az észak-koreai provokációkat elítélő 

nyilatkozatot vagy az Észak-Korea elleni további szankciók bevezetéséről szóló határozatot. 

Forrás: UN Security Council to convene over NK provocations 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221102000787&np=3&mp=1
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221104000336&np=3&mp=1
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Japán villamosenergia-megtakarítást kér december 1-től március végéig, hogy 

elkerülhessék az áramszünetet 

Japan Today, 2022. november 2. 

A japán kormány kedden hivatalosan is úgy döntött, hogy Japán-szerte megkéri a 

háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy takarékoskodjanak az elektromos árammal ezen a 

télen. Ez december 1-től március végéig lesz érvényben, mivel Oroszország ukrajnai 

inváziójából adódó piaci zavarok miatt továbbra is bizonytalan a cseppfolyósított földgáz 

ellátás. Japán a téli szezonra várhatóan 3%-os tartalékkapacitást biztosít a stabil ellátás 

biztosításához minimálisan szükségesnek ítélt szinten, de a kormány gondoskodni akar arról, 

hogy legyen elegendő áram az otthonok fűtésére és a vállalkozások fenntartására. Az 

energiatakarékos időszak alatt arra kérik az embereket, hogy több ruhát viseljenek beltéren, 

állítsák alacsonyabb hőmérsékletre a klímaberendezést, és kapcsolják le a világítást, ha nincs 

rá szükség. A kormány azt tervezi, hogy a közszolgáltatók jutalmazási pontrendszerével 

összehangolva pontokat adnak azoknak a háztartásoknak, amelyek az előző évhez képest 

legalább 3%-kal csökkentették a havi áramfogyasztást. 

Forrás: Japan to ask for electricity saving from Dec 1 to end of March to avoid power crunch 

A Kínai Külügyminisztérium szóvivője bírálta az Egyesült Államokat 

Mo Jingxi, China Daily, 2022. november 2. 

Zhao Lijian, a külügyminisztérium szóvivője bírálta Kína Washington általi gazdasági 

visszaszorítását, és kijelentette, hogy Kína továbbra is együttműködik a nemzetközi 

közösséggel a gazdasági kényszer és korlátozások ellen, valamint a világgazdaság szabályainak 

védelme érdekében. Zhao azután tette ezt a megjegyzést, hogy az Egyesült Államok állítólag 

sürgette szövetségeseit, köztük Japánt, hogy kövessék példáját a fejlett félvezetők és 

kapcsolódó technológiák Kínába irányuló exportjának korlátozásában. Zhao elmondta, hogy 

az Egyesült Államok jó ideje visszaél az exportellenőrzési intézkedéseivel, hogy 

rosszindulatúan blokkolja és elnyomja a kínai vállalatokat, és szövetségeseit arra 

kényszerítette, hogy csatlakozzanak gazdasági visszaszorítási erőfeszítéseihez. Kína reméli, 

hogy az országok figyelembe veszik saját országuk hosszú távú érdekeit, valamint a nemzetközi 

közösség alapvető érdekeit, és önállóan hozzák meg a helyes döntést. 

Forrás: FM spokesman criticizes US containment efforts 

  

https://japantoday.com/category/national/japan-to-ask-for-electricity-saving-this-winter-to-avoid-power-crunch
https://www.chinadaily.com.cn/a/202211/02/WS63622bcea310fd2b29e7fea8.html
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Dél-Ázsia 

A pakisztáni miniszterelnök kínai látogatása újra sínre tette a CPEC-et 

Aniruddha Dhar, The Diplomat, 2022. november 03. 

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök kínai látogatása, amelynek célja a pekingi Övezet és 

Út kezdeményezés (BRI) egyik zászlóshajójának, a Kína-Pakisztán Gazdasági Folyosónak (CPEC) 

a helyreállítása volt, elérte célját. A látogatás során Xi Jinping kínai elnök biztosította Sharifot, 

hogy Kína "új lendületet" fog adni a partnerségnek. Sharif útjának egyik legfontosabb 

fénypontjaként Xi Pakisztán pénzügyi helyzetének stabilizálásához is támogatást ígért. A kínai 

elnök szavai azért bíztatóak, mert Pakisztán arra kérte Kínát, hogy ütemezze át 6,3 milliárd 

dollárnyi, a következő hónapokban lejáró adósságát. Ez nagy könnyebbséget jelentene a 

súlyos gazdasági válsággal küzdő Pakisztánnak. Sharif pekingi látogatása során a két ország 

több fontos megállapodást is aláírt. Megállapodtak abban, hogy fokozzák az együttműködést 

a CPEC terén, beleértve annak Afganisztánra való kiterjesztését is. Ezen túlmenően úgy 

döntöttek, hogy elindítják a Karacsi és Pesavar közötti 10 milliárd dolláros nagysebességű 

vasúti projektet. Sharif hivatala ezt "stratégiai fontosságú projektnek" nevezte a CPEC 

keretében. Peking beleegyezett abba is, hogy "egy 160 km/órás nagysebességű vasúti vonat 

technológiáját exportálja Pakisztánba", aminek a jelentőségét az adja, hogy ez az első alkalom, 

hogy Kína ilyen technológiát exportál külföldre. 

Forrás:  Pakistani PM’s Visit to China Puts CPEC Back on Track 

Modi miniszterelnök szerint India célja, hogy 2047-re fejlett országgá váljon 

Bhavya Kaushal, Business Today, 2022. november 02. 

Narendra Modi miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy India azt tűzte ki célul, hogy 2047-

re fejlett országgá váljon, miközben a bengalurui Globális Befektetői Találkozó közönségéhez 

szólt. Azt is mondta, hogy ennek megvalósításában a beruházásoknak fontos szerepük lesz. 

"Indiába befektetni azt jelenti, hogy befektetni a befogadásba, befektetni a demokráciába, 

befektetni a világba, és befektetni egy jobb, tisztább és biztonságosabb bolygóért" jelentette 

ki a kormányfő. Modi rávilágított India virágzó start-up ökoszisztémájára is, pontosabban arra, 

hogy Karnataka milyen szerepet játszik ennek fellendítésében. Karnataka start-up 

ökoszisztémája egy kettős motor erejével bír – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy 

az Indiában található 100 unikornis közül 40 székhelye Karnatakában van. India start-up 

ökoszisztémája az USA és Kína után a harmadik legnagyobb a világon. Számos kiemelkedő 

startup, mint például az Ola, a BYJU'S, a Zerodha, a Cred, a Razorpay és még sok más cég 

székhelye található a városban, amelyet gyakran "India Szilícium-völgyének" is neveznek. A 

miniszterelnök szerint Karnataka a hagyomány és a technológia, a természet és a kultúra, a 

csodálatos építészet és a vibráló startupok ötvözete. 

Forrás:  India is targeting to become a developed nation by 2047: PM Modi 

  

https://thediplomat.com/2022/11/pakistani-pms-visit-to-china-puts-cpec-back-on-track/
https://thediplomat.com/2022/11/pakistani-pms-visit-to-china-puts-cpec-back-on-track/
https://www.businesstoday.in/latest/story/india-is-targeting-to-become-a-developed-nation-by-2047-pm-modi-351551-2022-11-02
https://www.businesstoday.in/latest/story/india-is-targeting-to-become-a-developed-nation-by-2047-pm-modi-351551-2022-11-02
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Délkelet-Ázsia 

Aláírhatja-e az EU és Indonézia a bizonytalan szabadkereskedelmi 

megállapodást? 

William Yuen Yee, The Diplomat, 2022. november 02. 

Az Ukrajnában dúló és a globális ellátási láncokat akadályozó háború miatt az Európai Unió 

igyekezett felgyorsítani a szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalásokat más 

országokkal. Az egyik legnagyobb potenciális partnerország azonban továbbra is a 

legnehezebben elérhetőek közé tartozik: Indonézia, Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdasága. A 

275 millió lakosú ország GDP-je közel 1,2 billió dollár, és egyes előrejelzések szerint 2030-ra a 

világ hetedik legnagyobb gazdasága lesz. A 2016 júliusában megkezdett hivatalos 

egyeztetések óta 11 tárgyalási fordulóra került sor, de a tárgyalások azóta megrekedtek, mivel 

az EU pálmaolajra vonatkozó tilalma és Indonézia nikkelkivitelének tilalma miatt továbbra is 

komoly viták vannak. Viszont az EU és Indonézia közötti szabadkereskedelmi megállapodás 

elérése érdekében Brüsszelnek prioritásként kell kezelnie a kereskedelmi igényeket és a 

Kínával való versenyben az Indo-csendes-óceáni térségben fennálló geostratégiai érdekeket. 

A blokknak olyan megállapodás megkötésére kell törekednie, mint amilyet Szingapúrral és 

Vietnámmal is aláírt, amelyek a gyakorlati kereskedelmi érdekek érvényesítése érdekében 

szívesebben lazítottak a fejlesztési és környezetvédelmi előírásokon. Ez alól Indonézia sem 

lehet kivétel. 

Forrás: Can the EU and Indonesia Sign Their Elusive Free Trade Agreement? 

A Vietnámi pártfőtitkár hivatalos látogatást tett Kínában 

Rosy Huong, Vietnam Times, 2022. november 02. 

Az október 30. és november 1. közötti látogatása során Nguyen Phu Trong vietnámi 

pártfőtitkár megbeszéléseket folytatott Xi Jinpinggel Kína elnökével, találkozott Li Keqiang 

kínai miniszterelnökkel, Li Zhanshu-val, a Kínai Népi Kongresszus Állandó Bizottságának (NPC) 

elnökével és Wang Yanggal, a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Konferencia (CPPCC) Nemzeti 

Bizottságának elnökével. Az esemény alkalmával 13 együttműködési dokumentumot írtak alá 

az országok minisztériumai, ágazatai és települései között. A látogatás végén a két fél közös 

nyilatkozatot adott ki a vietnámi-kínai átfogó stratégiai együttműködési partnerség további 

előmozdításáról és elmélyítéséről. Ebben megerősítették, hogy a két ország kitart a "baráti 

szomszédság, átfogó együttműködés, hosszú távú stabilitás és előretekintés" mottó mellett a 

"jó szomszédok, jó barátok és jó partnerek" szellemében. A látogatás során megállapodás 

született a "Két folyosó, egy övezet" keretrendszer és az "Övezet és út" kezdeményezés közötti 

kapcsolat felgyorsításáról, az egyenlőtlen kereskedelem csökkentéséről és a határokon 

átnyúló infrastruktúrafejlesztés felgyorsításáról is. 

Forrás: Party General Secretary Concludes Official Visit to China 

  

https://thediplomat.com/2022/11/can-the-eu-and-indonesia-sign-their-elusive-free-trade-agreement/
https://vietnamtimes.org.vn/party-general-secretary-concludes-official-visit-to-china-49666.html
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Novemberben megkezdi működését Laosz magyarországi nagykövetsége 

Phontham Visapra, The Laotian Times, 2022. november 02. 

A laoszi külügyminisztérium közleményt adott ki arról, hogy novemberben új laoszi 

nagykövetség nyílik Budapesten. A közlemény szerint a döntést a Laosz és Magyarország 

között fenntartott jó kapcsolat, valamint a 2019-es kétoldalú stratégiai megállapodások miatt 

hozták meg, amelyek nagyban előmozdították a két ország közötti kapcsolatot. A minisztérium 

által szeptember 28-án kiadott iránymutatások szerint Laosz ausztriai nagykövetsége fogja 

felügyelni az Ausztriában, Horvátországban, Grúziában, Szlovéniában és Szlovákiában 

folytatott műveleteket, beleértve az ENSZ-hez kapcsolódó nemzetközi szervezeteket is. Laosz 

magyarországi nagykövetsége viszont Magyarország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-

Macedónia, Szerbia és Montenegró területéért lesz felelős. Magyarország nagyon népszerű 

oktatási célpont, mivel évente 100 ösztöndíjat biztosít laoszi diákoknak, hogy az ország 

egyetemein tanulhassanak a kívánt szakterületeken. A magyarországi laoszi nagykövetség 

megnyitása várhatóan segíteni fogja a fiatal ösztöndíjasok itt tartózkodását is. 

Forrás: Lao Embassy in Hungary to Start Operations in November 

Marcos fülöp-szigeteki elnök szerint a nagy infrastrukturális projektek jót 

tesznek a gazdaságnak 

Catherine S. Valente, The Manila Times, 2022. november 04. 

A manilai metró építéséről szóló szerződés aláírásakor csütörtökön Ifjabb Ferdinand Marcos 

elnök fogadkozott, hogy az ország gazdaságának fellendítése érdekében nagyszabású 

infrastrukturális projekteket fog indítani, hogy újjáélessze az ország gazdaságát. Marcos 

szerint a manilai metró mellett más kulcsfontosságú vasúti projektek is sorra kerülnek, mint 

például a Metro Rail Transit-7, a Light Rail Transit-1 Cavite irányába történő meghosszabbítása 

és a Philippine National Railway Clark 1. és 2. szakasza. Marcos köszönetet mondott egyúttal 

a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökségnek a pénzügyi támogatásért. A manilai 

metróha elkészül, a Quezon City és Pasay City közötti utazási időt jelentősen, egy óra 30 

percről mindössze 35 percre fogja lerövidíteni, ami várhatóan naponta több mint félmillió 

utasnak kedvez majd a Valenzuela City és Parañaque City közötti szakaszon. 

Forrás: Marcos: Big infra projects good for economy 

  

https://laotiantimes.com/2022/11/02/lao-embassy-in-hungary-to-start-operations-in-november/
https://www.manilatimes.net/2022/11/04/news/national/marcos-big-infra-projects-good-for-economy/1864933
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Közel-Kelet 

„Dollárválság” Egyiptomban 

 .Al Arabiya, 2022. október 30 ,العربية

Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hangsúlyozta, hogy a „dollárválság” miatt növelni kell 

a termelést a belső kereslet fedezése érdekében. Erre a kijelentésére az első nemzetközi 

iparági fórumon és kiállításon elmondott beszédében került sor. Szíszi azt az utasítást adta, 

hogy a következő három hónapban adják ki az aranylicencet minden jelentkezőnek, majd azt 

követően értékeljék újra a helyzetet. A dollár a múlt héten történelmi csúcsra, 23 egyiptomi 

font körüli szintre emelkedett, miután a jegybank úgy döntött, hogy 200 bázisponttal 

megemeli az irányadó kamatokat. A jegybank kifejtette, hogy az árfolyam a „rugalmas” 

árfolyamrendszer keretében a kereslet és a kínálat ereje által az egyiptomi font más devizákkal 

szembeni értékét fogja tükrözni, miután reformintézkedéseket hozott a makrogazdasági 

stabilitás biztosítása, valamint a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés elérése 

érdekében. A múlt hétvégén Egyiptom megállapodást kötött a Nemzetközi Valutaalappal egy 

3 milliárd dolláros reformprogramról. 

Forrás:  السيسي متحدثا عن نقص الدوالر: أزمة كاشفة تتطلب التحرك الفعلي 

Törökország az első hazai autó gyártását ünnepli 

 .Anadolu Agency, 2022. október 30 ,وكالة االناضول

Törökország gyári munkások tapsa közepette ünnepelte első hazai autójának gyártását, amely 

a „Togg” elektromos autó sorozatgyártásának kezdetét jelenti. A helyi autógyár megnyitó 

ünnepségét az északnyugat-törökországi Bursa állam Gemlik kerületében tartották, nagy 

hivatalos jelenlét közepette. A legyártott autó egy kompakt családi C SUV (középkategória), 

amelyet Recep Tayyip Erdoğan elnök vezetett az ünnepség pódiumára. Ankara 100%-os 

tulajdonosa az autó szellemi és ipari jogainak, amely révén globális márkát kíván felépíteni, és 

egy integrált török közlekedési rendszer magját megalkotni. 2019 végén Törökország felfedte 

az első hazai nemzeti autó születését, ma pedig a köztársaság alapításának 99. évfordulója 

alkalmából (1923. október 29.) avatják fel a gyárat. 

Forrás:  تركيا تحتفل بإنتاج أول سيارة محلية 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/10/29/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/2724441
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Szakértők arra figyelmeztetik Izraelt, hogy a szavazás előtt online 

fenyegetéseknek van kitéve 

The Times of Israel, 2022. október 30. 

Napokkal a knesszeti választások előtt Izrael felkészült a külföldi ellenségek, különösen Irán 

esetleges kibertámadásaira, amelyek célja, hogy további feszültségeket szítson a megosztott 

lakosság köreiben. A keddi választás napja „kívánatos célpontja a befolyásolási 

kampányoknak” – mondta Yoaz Hendel kommunikációs miniszter hivatala, mielőtt Izrael 

kevesebb mint négy éven belül az ötödik szavazását tartja, mivel az országban példátlan 

politikai patthelyzet alakult ki. A minisztérium és a Nemzeti Kiberigazgatóság felkészült a 

szavazási infrastruktúra elleni közvetlen támadásokra, beleértve a Központi Választási 

Bizottság szervereit és webhelyeit célzó hackelési erőfeszítéseket is. Azonban ezek az 

aggodalmak csak másodlagosak, részben azért, mert az izraeliek papíralapon szavaznak. 

Súlyosabbak azok az online kampányok, amelyek célja az izraeli demokratikus folyamatokba 

vetett bizalom aláásása – mondták tisztviselők és szakértők. Ofir Barel, a Tel Avivi Egyetem 

kutatója szerint bizonyítékok vannak arra, hogy Irán „politikai tartalmú hazugságok 

terjesztésével próbálja befolyásolni az izraeli társadalmat”. „Sok esetben hamis iráni fiókokat 

látunk, amelyek megosztó és uszító üzeneteket vagy hazugságokat terjesztenek, hogy 

ártsanak egy bizonyos politikus imázsának” – mondta Barel, az egyetem tudományos, 

technológiai és biztonsági műhelyének munkatársa. 

Forrás: Experts warn Israel vulnerable to online threats, including from Iran, ahead of vote 

Az Állami Befektetési Alap arra összpontosít, hogy „hatást” érjen el a szaúdi 

gazdaság fejlődésére 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. október 30 ,الشر

Abdalláh al-Szálim, a Szaúdi Állami Befektetési Alap stratégiai és tervezési osztályának 

igazgatója közölte, hogy az Alap stratégiája azon nyugszik, hogy „hatást” szeretne elérni a 

különböző gazdasági ágazatokban. Al-Szálim az Asharq Al-Awsatnak adott interjújában azt 

mondta, hogy az ágazatokat általában pénzügyi és gazdasági szempontból tanulmányozzák, 

és külön kiemelte a katonai iparágat, amely elmondása szerint nem növekszik jelentősen, 

azonban Szaúd-Arábia számára prioritást élvez. Azzal kapcsolatban, hogy miképpen lehet 

egyensúlyba hozni a gazdasági hatás elérését és a megtérülést, kifejtette: Ha a beruházási 

módszertan fejlődésre törekszik, akkor gazdasági hatásokat fog elérni. Példának okán új 

vállalatok alapítása – a gyárak építésére vonatkozó helyi vállalatokkal kötött szerződések 

birtokában – munkahelyek építéséhez és a GDP növeléséhez vezetnek. Al-Szálim 

hangsúlyozta, hogy a szaúdi magánszektor az Alap kulcsfontosságú partnere az ország 

gazdaságának fejlesztése felé vezető úton. 

Forrás:  صندوق االستثمارات العامة يركز عل تحقيق »األثر« لتنمية االقتصاد السعودي 

  

https://www.timesofisrael.com/experts-warn-israel-vulnerable-to-online-threats-including-from-iran-ahead-of-vote/
https://aawsat.com/home/article/3959026/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
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Törökország: Az idegenforgalmi bevételi célt 44 milliárd dollárra módosították 

Hürriyet Daily News, 2022. október 31. 

Mehmet Nuri Ersoy kulturális és turisztikai miniszter bejelentette, hogy Törökország a 2022-

es turisztikai bevételi célokat 44 milliárd dollárra emelte. Ersoy egy isztambuli rendezvényen 

elmondta, hogy az idei adatok közel állnak a 2019-es adatokhoz. Tudvalevő ugyanis, hogy 

2019-ben Törökország 51,7 millió látogatót fogadott, és 34,5 milliárd dollár idegenforgalmi 

bevételt generált. Az év elején az ország 42 millió turistát és 34 milliárd dolláros bevételt tűzött 

ki célul 2022-re, de a turisztikai tevékenység erőteljes fellendülése közepette Ersoy júliusban 

bejelentette, hogy ezeket a célokat 47 millió látogatóra és 37 milliárd dollár bevételre 

módosították. A decemberi adatoktól függően a 2023-as 50 milliárd dolláros bevételi cél is 

felülvizsgálható – mondta a miniszter október 27-én. Ersoy szerint Törökország jobban teljesít, 

mint versenytársai a mediterrán térségben. Spanyolországba és Olaszországba a turisták 

száma 18 és 29%-kal csökkent 2022 első hét hónapjában 2019 azonos időszakához képest. A 

miniszter szerint ezekben az országokban az idegenforgalmi bevételek is csökkentek 

ugyanebben az időszakban, de Törökország 12%-os növekedést ért el a 2019. január-júliusi 

időszakhoz képest. Törökország kiterjedt promóciós tevékenységet folytatott 2022-ben – 

mondta Ersoy, utalva a Törökország Turizmusfejlesztési és Promóciós Ügynökség (TGA) 

munkájára. „Több mint 200 országban tartottak promóciós kampányokat” – nyilatkozta a 

miniszter. 

Forrás: Tourism revenue target revised to $44 billion 

A „Dubai Future Labs” új logisztikai robotokat mutat be Japánban 

 .Al Khaleej, 2022. október 31 ,الخليج

A „Dubai Future Labs” bemutatta legújabb technológiai innovációit a robotika és az 

automatizálás területén, a japán Kiotó városa által rendezett Robotika és Intelligens 

Rendszerek Világkongresszusán. A dubaji technológiai újításokat egy kutatókból és 

mérnökökből álló műszaki csapat fejlesztette ki, és ezek javarésze az automatizált működésre 

fókuszál. A Japánban rendezett esemény több mint 4,000 globális szakértő részvételével 

zajlott, akik a világ minden tájáról érkeztek. A „Dubai Future Labs” feltárta az 

akadémikusokkal, szakértőkkel, tehetségekkel, számos egyetemmel, nemzetközi 

intézményekkel és nemzetközi vállalatokkal való együttműködésének kilátásait, amely 

hozzájárul a kutatási és fejlesztési folyamat javításához világszínvonalú létesítményeiben, 

hogy olyan testreszabott megoldásokat fejlesszen ki, amelyek lépést tartanak a különböző 

ágazatok követelményeivel és igényeivel helyi és globális szinten. 

Forrás: «ي اليابان
ي للمستقبل« تعرض روبوتات لوجستية جديدة ف  ات دبر  مختبر

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/tourism-revenue-target-revised-to-44-billion-178075
https://www.alkhaleej.ae/2022-10-30/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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A gabona-megállapodás felfüggesztése miatt újabb áremelési hullámra, 

inflációra és az élelmiszerválság súlyosbodására vár a világ 

 .Sotaliraq, 2022. november 01 ,صوت العراق

Az ukrán gabonaexportról szóló nemzetközi megállapodás végrehajtásával megbízott Közös 

Koordinációs Központ felfedte, hogy az ukrán gabonaszállító hajók mozgása leállt a Fekete-

tengeren. Az Orosz Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy Moszkva felfüggeszti részvételét 

az ukrán gabonaszállítási megállapodásban, miután a Krím-félszigeten hajók ellen 

támadásokat hajtottak végre, amelyekért Vlagyimir Putyin elnök az ukrán biztonsági 

szolgálatot tette felelőssé. A felfüggesztés nemzetközi ellenérzést és aggodalmat váltott ki, 

mert az az élelmiszerválság fokozódásával fenyeget. A hónap eleje óta Ukrajna kritizálta a 

hajók lassú ellenőrzését, azzal vádolva Oroszországot, hogy akadályozza a rakományok útnak 

indítását. A Központ a múlt héten úgy becsülte, hogy több mint 170 teherhajó áll készen az 

ellenőrzésre Isztambul partjainál. Putyin azt mondta, hogy a gabonamegállapodást eredetileg 

a globális élelmiszerválság következményeinek enyhítésére tervezték, de figyelmeztetett arra, 

hogy ha kiderül, hogy a humanitárius folyosókat terrorcselekményekkel fenyegetik, az 

megkérdőjelezi azok létjogosultságát. Az Európai Unió vasárnap felszólította Oroszországot, 

hogy vonja vissza a megállapodásból való kilépésre vonatkozó döntését. Josep Borrell, az EU 

külpolitikai koordinátora a Twitteren kijelentette: „Oroszország azon döntése, hogy 

felfüggeszti a fekete-tengeri megállapodásban való részvételt, veszélyezteti a gabona és a 

műtrágyák fő exportútvonalát, amelyekre égető szükség van az Ukrajna elleni háború okozta 

globális élelmiszerválsággal való szembenézéshez.” Stéphane Dujarric, az ENSZ szóvivője 

hozzátette: „Alapvető fontosságú, hogy mindenki tartózkodjon az olyan intézkedésektől, 

amelyek veszélyeztethetik a gabonamegállapodást, hangsúlyozva, hogy a paktum 

egyértelműen pozitív hatással van milliók élelmiszerhez való hozzáférésére világszinten.” 

Forrás: بسبب إيقاف اتفاق “الحبوب”  .. العالم ينتظر موجة جديدة من ارتفاع األسعار والتضخم وتفاقم ألزمة الغذاء 

! 

Izraeli választások: Szinte biztos Netanjahu győzelme 

The Jerusalem Post, 2022. november 03. 

A Központi Választási Bizottság adatai szerint a Likud vezetője, Benjamin Netanjahu lesz Izrael 

következő miniszterelnöke, miután a szavazatok 90%-át összeszámolták. A következő 

eredmények születtek: a Likud 32, a Jes Atid 24, a Vallásos Cionizmus Párt (RZP) 14, a Nemzeti 

Egység 12, a Sasz 11, az Egyesült Tóra Judaizmus (UTJ) nyolc, a Jiszrael Bejtenu 5, a Ra'am 5, a 

Hadas -Ta'al öt és a Munkapárt négy mandátumot szerzett. Az izraeli törvények szerint a 

hivatalos eredményeket nyolc nappal a választás után, azaz november 9-ig kell átadni Isaac 

Herzog elnöknek. Ekkor ez utóbbinak egy hét fog a rendelkezésére állni, azaz november 16-ig 

kell egyeztetnie a pártok vezetőivel arról, hogy ki kapja meg a kormányalakítási mandátumot. 

Ezt követően feltehetően Netanjahunak 28 napja lesz kormányalakításra. A dátumok 

maximum intervallumokat jelentenek, mivel a folyamat gyorsabban is végbemehet. 

Forrás: Netanyahu assured with near-certain victory as almost 90% votes counted 

https://www.sotaliraq.com/2022/10/31/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%86%d8%aa/
https://www.sotaliraq.com/2022/10/31/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a5%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%8a%d9%86%d8%aa/
https://m.jpost.com/israel-elections/article-721318
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az év első kilenc hónapjában jelentősen bővült a Kazahsztán és Kína közötti 

kereskedelmi forgalom 

Ruslan Sulejmenov, Kazinform, 2022. október 28. 

A Kazahsztán és Kína közötti kereskedelmi forgalom 2022 első kilenc hónapjában 22,5%-kal 

bővült az előző év azonos időszakához képest, ezzel elérve a 23,2 milliárd dollárt, jelentette be 

Shakhrat Nuryshev, Kazahsztán kínai nagykövete. Nuryshev emellett kiemelte a Kazahsztán és 

Kína közötti együttműködések és kereskedelmi kapcsolatok kiváló egyensúlyát, rámutatva a két 

ország közötti mezőgazdasági projektek fontos szerepére. Kazahsztán kínai nagykövetének 

elmondása szerint Kína és Kazahsztán között a mezőgazdasági termékek kereskedelmének 

volumene a jövőben is folyamatosan növekedni fog. 

Forrás: Товарооборот между Казахстаном и Китаем за девять месяцев вырос на 22,5% 

Kazahsztán és Üzbegisztán megállapodott a két ország közötti kereskedelmi és 

gazdasági együttműködések fejlesztéséről 

Safargalieva Malika, Kazinform, 2022. október 28. 

Alikhan Szmailov kazah és Abdulla Aripov üzbég miniszterelnök a Független Államok Közössége 

kormányfői tanácsának asztanai ülésén tárgyalásokat folytatott a két ország közötti kétoldalú, 

kazah-üzbég együttműködések további bővítéséről. A zártkörű megbeszélést követően Abdulla 

Aripov megerősítette Üzbegisztán készségét a Kazahsztánnal korábban megkezdett 

beruházásokkal kapcsolatban, kiemelve, hogy Kazahsztán Üzbegisztán egyik legnagyobb 

kereskedelmi partnere. Hozzátéve, hogy a két ország jelenlegi célja, Kazahsztán és Üzbegisztán 

közötti kereskedelem mértékét a közeljövőben 10 milliárd dollárra növelje. A találkozót 

követően a kormányfők aláírták a Kazahsztán és Üzbegisztán közötti kereskedelmi, gazdasági 

és befektetési együttműködés fejlesztésének ütemtervét, amely magába foglalja az 

adószabályozás, az árutranzit és a vámszolgáltatások egyszerűsítésével kapcsolatos kérdéseket 

is. 

Forrás: Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту по развитию торгово-

экономического сотрудничества 

  

https://www.inform.kz/ru/tovarooborot-mezhdu-kazahstanom-i-kitaem-za-devyat-mesyacev-vyros-na-22-5_a3995538
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-uzbekistan-podpisali-dorozhnuyu-kartu-po-razvitiyu-torgovo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva_a3995562
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-uzbekistan-podpisali-dorozhnuyu-kartu-po-razvitiyu-torgovo-ekonomicheskogo-sotrudnichestva_a3995562
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Megalakult az Azerbajdzsán-Katar Üzleti Tanács 

Day.Az, 2022. október 31. 

Katarban egy közös azeri-katari üzleti tanács létrehozásáról írt alá megállapodást az azeri Kis- 

és Középvállalkozások Fejlesztési Ügynöksége és a Katari Kereskedelmi és Iparkamara. A 

dokumentumot Azerbajdzsán részéről az ország Fejlesztési Ügynökség igazgatótanácsának 

elnöke, Orkhan Mammadov, katari részről pedig a katari Kereskedelmi és Iparkamara 

igazgatósági tagja, Ali bin Abdullatif al Mesned írta alá. A tervek szerint az Azerbajdzsán-Katar 

Üzleti Tanács olyan platformmá kíván válni, amelyen megvitatják a két ország közötti kétoldalú 

kereskedelmi és gazdasági együttműködések általános helyzetét és jövőbeli irányait, valamint 

elősegítik a vállalkozók közötti üzleti kapcsolatokat. Azerbajdzsán és Katar kétoldalú 

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatainak továbbfejlesztése érdekében az üzleti tanács 

támogatja a vállalkozói kezdeményezéseket, elősegíti a közvetlen kapcsolatok kialakítását a két 

ország vállalkozásai között, beleértve a kis- és közepes vállalkozásokat is. 

Forrás: Создан бизнес-совет Азербайджан-Катар 

Kazahsztán 1 milliárd dollárral bővíti a Németországba irányuló termékek 

exportját 

Zhanara Mukhamediyarova, Kazinform, 2022. október 31. 

Roman Sklyar, Kazahsztán első miniszterelnök-helyettese azzal az Asztanába érkezett német 

gazdasági kapcsolatokért felelős delegációjával folytatott tárgyalást, amely német 

külügyminiszter, Annalena Baerbock, munkalátogatása keretében érkezett Kazahsztánba. A 

Német Külügyminisztérium Gazdasági és Fenntartható Fejlődési Főosztályának vezetője, Oliver 

Rentschler által vezetett delegációban több német cég is képviseltette magát, köztük a Svevind 

Group, a Knauf, a Lufthansa és a Goldbeck Solar is. A megbeszélésen a kazah-német 

kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködések elmélyítésének, a „zöld” gazdaság 

fejlesztésének, valamint a közös német-kazah projektek megvalósításának kérdései kerültek 

szóba. A tárgyalást követően Sklyar beszédében megjegyezte, hogy Németország 

hagyományosan Kazahsztán legfontosabb partnereinek egyike az Európai Unióban, majd 

kifejezte országa érdeklődését a német piacok iránt és bejelentette, hogy Kazahsztán mintegy 

1 milliárd dollárral fogja növelni a Németországba irányuló exportját. Ezt követően a német 

delegáció képviselői kifejezték készségüket azzal kapcsolatban, hogy a jövőben szorosabb 

együttműködés alakuljon ki a Németország és a Kazahsztán között az energetikai és a 

közlekedési ágazatban. 

Forrás: Казахстан может нарастить поставки в ФРГ 100 наименований обработанных 

товаров на $1 млрд 

 

  

https://news.day.az/economy/1507662.html
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-mozhet-narastit-postavki-v-frg-100-naimenovaniy-obrabotannyh-tovarov-na-1-mlrd_a3996298
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-mozhet-narastit-postavki-v-frg-100-naimenovaniy-obrabotannyh-tovarov-na-1-mlrd_a3996298
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Törökország és Türkmenisztán növeli a két ország kereskedelmi forgalmát 

Business Turkmenistan, 2022. október 31. 

Törökország és Türkmenisztán azt tervezi, hogy 2,5-szeresére, azaz 5 milliárd dollárra növeli a 

két ország közötti kereskedelmi forgalmat, jelentette ki egy vele készült interjúban Törökország 

asgabati nagykövete, Togan Oral. Véleménye szerint Törökország továbbra is Türkmenisztán 

egyik legnagyobb kereskedelmi partnere. A világjárvány következményei ellenére pedig a 

Törökország és Türkmenisztán közötti külkereskedelem volumene 2021-ben 41%-kal nőtt az 

előző évhez képest, ami így meghaladta a 2 milliárd dollárt. Az interjúban a török nagykövet 

kiemelte országa elkötelezettségét a Türkmenisztán és Törökország közötti kereskedelmi 

forgalom 5 milliárd dollárra történő növelésében. A két ország közötti kapcsolatról a nagykövet 

azt is megjegyezte, hogy az építőiparban, az energetikában, a textiliparban, a pénzügyi 

szektorban és más területeken működő török cégeknek eddig több mint 50 milliárd dollár 

értékben hajtottak végre különböző projekteket Türkmenisztánban. 

Forrás: Турция и Туркменистан планируют нарастить товарооборот в 2,5 раза 

Oroszország kész folytatni az együttműködés fejlesztését az Arab Liga 

országaival 

Tass, 2022. november 1. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök szorosabb kapcsolatokat sürgetett az Arab Ligával, valamint annak 

tagjaival és szorosabb együttműködést javasol a regionális biztonság fenntartásának 

kérdésében. Az Arab Liga tagjaihoz intézett beszédében a testület Algírban tartandó 31. 

csúcstalálkozója előtt az orosz elnök azt mondta, hogy a nemzetközi kapcsolatok többpólusú 

rendszerének kialakulása egyre nagyobb lendületet vesz így a Közel-Kelet és Észak-Afrika 

országai egyre jelentősebb szerepet fognak játszani ebben a folyamatban. 

Forrás: Путин: Россия готова продолжать развивать взаимодействие с Лигой арабских 

государств 

  

https://business.com.tm/ru/post/9366/turciya-i-turkmenistan-planiruyut-narastit-tovarooborot-v-25-raza
https://tass.ru/politika/16212423
https://tass.ru/politika/16212423
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Kirgizisztán és az Egyesült Arab Emírségek felső vezetése 

megállapodáscsomagot írt alá 

Atavatan Türkmenistan, 2022. november 2. 

Kirgizisztán és az Egyesült Arab Emírségek megállapodást írt alá, amelynek célja a két ország 

közötti államközi együttműködések fejlesztése, jelentette be a kirgiz elnöki iroda 

sajtószolgálata. Az aláírt dokumentum értelmében Kirgizisztán és az Egyesült Arab Emírségek 

egy közös 100 millió dollárral rendelkező holding alapítását tervezi, melyek székhelye 

Kirgizisztánban lenne. A közös vállalat irányításában az emírségek már korábban, más 

területeken alkalmazott üzleti gyakorlatait szeretnék majd alkalmazni. Ezen túlmenően egy 

jegyzék aláírására is sor került, mely a diplomata útlevéllel rendelkezők vízummentességéről 

szóló egyetértési nyilatkozat módosítását tartalmazza a Kirgiz Köztársaság és az Egyesült Arab 

Emírségek kormánya között. A találkozó végén pedig megállapodás született egy Biškek és Abu-

Dzabi közötti testvérvárosi kapcsolatok létrehozásáról is, mely dokumentum az államközi 

partnerség elmélyítését célozza meg. 

Forrás: Высшее руководство Киргизии и ОАЭ подписали пакет соглашений 

Üzbegisztán és Kína a gyógyszeriparban történő együttműködésről tárgyalt 

UzDaily, 2022. november 2. 

Üzbegisztán és Kína, a Jafron Biomedical kínai gyógyszergyártó vállalat közreműködésével 

tárgyalásokat kezdett a két ország közötti gyógyszeriparban történő együttműködések 

elmélyítése érdekében. A tárgyalások során megvitatásra kerültek az üzbég egészségügyi 

szolgáltatások aktuális helyzetével kapcsolatos kérdések, valamint az üzbég gyógyszeripar 

területén a külföldi cégek számára teremtett feltételek egyszerűsítésének kérdése is. A 

tárgyalások eredményeként megállapodás született a szakértői szintű egyeztetések 

lebonyolításáról és a két ország gyógyszeripari vállalatai közötti interakciós területek 

kialakításáról is. 

Forrás: Узбекистан и Китай обсуждают перспективные направления сотрудничества в 

сфере фармацевтики 

Türkmenisztán nem mond le a Kaszpi-tengeren át Európába vezető gázvezeték 

építéséről 

Caspian Barrel, 2022. november 2. 

Türkmenisztán továbbra is érdekelt a Kaszpi-tengeren és Azerbajdzsánon keresztül Grúziába, 

onnan pedig a kelet-európai országokba vezető gázvezeték megépítésében, jelentette ki 

Shahym Abdrahmanov, türkmén miniszterelnök helyettes. Szerinte Türkmenisztán potenciális 

erőforrásai óriásiak, a világ legnagyobb földgáztartalékával rendelkező Galkynysh mező 

kitermelése pedig még el sem kezdődött. A türkmén gazdaság fellendítése érdekében pedig 

elengedhetetlen az ország energiaforrásainak a külső piacokra történő eljuttatása, vélekedett 

Abdrahmanov. 

Forrás: Туркменистан сохраняет планы строительства газопровода через Каспий в Европу 

https://www.atavatan-turkmenistan.com/ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B0%D1%8D-%D0%BF%D0%BE%D0%B4/
https://www.uzdaily.uz/ru/post/72969
https://www.uzdaily.uz/ru/post/72969
http://caspianbarrel.org/ru/2022/11/turkmenistan-sohranyaet-plany-stroitelstva-gazoprovoda-cherez-kaspij-v-evropu/
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Kazahsztán és Türkmenisztán ratifikálta a Kaszpi-tengeri határról szóló 

megállapodást 

Vesti Kavkaza, 2022. november 2. 

Kasszim-Zsomart Tokajev kazah államfő aláírta a Kaszpi-tengeren található kazah-türkmén 

államhatár ratifikálásáról szóló megállapodást. A kazah elnök által most aláírt dokumentumot 

még 2021 októberében írták alá Ahgabatban, melynek célja a két ország közötti államhatár 

vonalának meghatározása volt a Kaszpi-tengeren, lehatárolva felségvizeiket és a halászati 

övezetek szakaszait. Asztana szerint a megállapodás ratifikálása kedvező feltételeket biztosít az 

altalajhasználat és a vízi és biológiai erőforrások halászatával kapcsolatos szuverén jogok 

gyakorlásához, valamint bővíti a Kazahsztán és Türkmenisztán közötti jószomszédi 

kapcsolatokat, biztosítva a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködéseket. A 

megállapodás egyben lezárja Kazahsztán államhatárainak deklarációs folyamatát az ország déli 

határszakaszain. Ezen kívül lett a közép-ázsiai régió első olyan dokumentuma, amely 

hivatalosan is rögzíti a Kaszpi-tengeren a parti államok közötti államhatárokat. 

Forrás: Казахстан ратифицировал договор с Туркменистаном о границе на Каспийском 

море 

 

  

https://vestikavkaza.ru/news/kazahstan-ratificiroval-dogovor-s-turkmenistanom-o-granice-na-kaspijskom-more.html
https://vestikavkaza.ru/news/kazahstan-ratificiroval-dogovor-s-turkmenistanom-o-granice-na-kaspijskom-more.html


 
 

 
 

19 

Impresszum 

Szerzők: 

Horváth Levente 

Moldicz Csaba 

Klemensits Péter 

Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 

Zoltai Alexandra 

Szerkesztő: 

Horváth Levente 

A kiadó elérhetősége: 
Eurázsia Központ 

1117 Budapest, Infopark sétány 1i 
eurasiacenter@uni-neumann.hu 

https://eurasiacenter.hu/ 
A kiadásért felelős személy: Dr. Horváth Levente, igazgató 

 
 
 
 

EURÁZSIA KÖZPONT 
Budapest 2022. 

 

 

 

© Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem 

ISSN 2939-5720 

https://eurasiacenter.hu/

