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Véres tüntetések januárban, elnökválasztás novemberben. 
Előrehozott elnökválasztás Kazahsztánban 

Kazahsztánban a véres januári zavargások az ország vezetése, számára rámutattak a 
Nazarbajev-korszakból származó rendszerszintű egyenlőtlenségre, a korrupcióra és az 
elnyomó kazah politikai környezetre. 

A közép-ázsiai országban a januári tüntetések eredményeként módosításra került a kazah 
alkotmány, valamint kezdetét vette egy átfogó társadalmi, gazdasági és politikai reform is, 
mely intézkedéseknek két célja volt. Az egyik, hogy a tüntetéseket „túlélő” és hatalmon 
maradó tokajevi kormány jelzést adjon a kazah társadalom irányába, hogy az ország 
alkotmányának a megváltoztatásával lezárult a majd három évtizedes Nazarbajev-korszak, 
amely a kazah társadalmi elégedetlenségek egyik kiváltó oka volt. Másik, hogy Kaszim-Zsomart 
Tokajev alkotmánymódosításra tett ígéretével képes legyen elérni azt, hogy újra indulhasson 
a kazah elnöki székért. 

Alkotmánymódosítás, reform, Asztana 

A januári eseményeket követően a regnáló kormány az országban uralkodó hangulat 
megnyugtatására a „változásban és egy új kezdetben” látta a megoldást. Február közepétől 
kezdve Tokajev egyfajta „reformerként” próbálta beállítani magát, amihez a Kazahsztánt 
előtérbe helyező, független, tekintélyelvű, ám „puha” modernizáció modelljét választotta. 

Az új reformok keretében Tokajev elnök 2022. június 5-re kiírt egy alkotmánymódosító 
népszavazást, melyre a kazah állampolgárok 77,18%-a igennel szavazott. Tokajev elnök már az 
alkotmánymódosítással kapcsolatos beszédeiben is egy „Új Kazahsztán”, egy „Második 
Köztársaság” felépítését vázolta fel, melyek célja a demokratizálódás és a hatalom 
decentralizálása és egy erős parlamenttel rendelkező elnöki köztársaság. Ehhez az 
elképzeléshez társítva olyan intézkedéseket hajtott végre, mint Kazahsztán fővárosának 
Nurszultánnak az Asztanára történő át(vissza)nevezése. 

Bár Tokajev hívei megpróbálták éreztetni, hogy az elnök nagyobb nyitottságra és 
demokratizálódásra törekszik, ezzel kapcsolatban azonban sokan szkeptikusak voltak. Az „új 
kezdet” bizonyítására (és saját politikai céljainak elérése érdekében) Tokajev 2022. 
szeptember 1-jén előrehozott választásokat hirdetett meg, melyen ő is a jelöltek között 
szerepelt. 

A választási kampány során Tokajevnek azonban a közép-ázsiai ország gazdasági, társadalmi 
és politikai instabilitása mellett Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának Kazahsztánra 
gyakorolt hatásaival is szembe kellett néznie. Az orosz gazdaságot sújtó nemzetközi 
szankcióknak ugyanis erős másodlagos hatásai lettek a kazah gazdaságban. A kazah nemzeti 
fizetőeszköz, a tenge, 20%-ot gyengült (augusztusban), az élelmiszerárak pedig jelentősen 
megnőttek. Emellett pedig a kazah gazdaság alapjának számító kőolaj exportot maga Tokajev 
elnök is nehéz helyzetbe hozta azáltal, hogy a Szentpétervári Gazdasági Fórum plenáris ülésén 
felszólalásában nem ismerte el a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok (DNR és LNR) 
szuverenitását. 

  

https://www.nytimes.com/2022/01/05/world/asia/kazakhstan-protests.html
https://www.akorda.kz/ru/o-provedenii-5-iyunya-2022-goda-respublikanskogo-referenduma-545131
https://www.ankasam.org/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B4/?lang=ru
https://informburo.kz/stati/cto-takoe-vtoraya-respublika
https://informburo.kz/stati/cto-takoe-vtoraya-respublika
https://www.akorda.kz/ru/o-pereimenovanii-goroda-nur-sultana-stolicy-respubliki-kazahstan-v-gorod-astanu-stolicu-respubliki-kazahstan-1782457
https://meduza.io/news/2022/09/01/tokaev-ob-yavil-dosrochnye-vybory-prezidenta-kazahstana-i-poobeschal-amnistiyu-uchastnikam-yanvarskih-protestov
https://kz.kursiv.media/2022-08-11/pochemu-v-kazahstane-poyavilis-ozhidaniya-po-obesceneniju-tenge/
https://vlast.kz/novosti/50787-inflacia-v-kazahstane-prevysila-uroven-2015-goda-tokaev.html
https://vlast.kz/novosti/50787-inflacia-v-kazahstane-prevysila-uroven-2015-goda-tokaev.html
https://www.dw.com/ru/kazahstan-ne-sobiraetsja-priznavat-kvazigosudarstvennye-dnr-i-lnr/a-62175405
https://www.dw.com/ru/kazahstan-ne-sobiraetsja-priznavat-kvazigosudarstvennye-dnr-i-lnr/a-62175405
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2022. november 20. 

Nurlan Abdirov, a Kazah Központi Választási Bizottság elnöke hivatalosan is bejelentette, hogy 
Kasszim-Zsomart Tokajev lett Kazahsztán elnöke. A 2022. november 20-án lezajlott 
előrehozott választást követően a Kazah Központi Választási Bizottság adatai szerint a 
választásra jogosult 8 300 046 kazah polgárból 6 456 393 (69,44%) járult az urnákhoz. Az elnöki 
székért indulók közül pedig az érvényes szavaztok 81,31%-t Kasszim-Zsomart Tokajev szerezte 
meg, ami egyben azt is jelentette, hogy az év eleji eseményeket követően Tokajev további hét 
évig maradhat Kazahsztán elnöke. 

A többi elnökjelöltnél a szavazatok százalékos aránya a következőképp oszlott meg: Zsiguli 
Dajrabajev 3,42%; Karakat Abden 2,6%; Meiram Kazhiken 2,53%; Nurlan Auesbaev 2,22%; 
Saltanat Turszinbekov 2,12%. 

Külföldi visszhangok 

A kazahsztáni előrehozott elnökválasztáson megfigyelőként jelenlévő EBESZ misszió vezetője 
Ursula Gacek a választások másnapján, egy asztanai sajtótájékoztató során erősen bírálta a 
kazah elnökválasztások előtti kampányt, valamint a szavazatszámlálási folyamatot. Elmondása 
szerint a Kazahsztán által vállalt nemzetközi kötelezettségek ellenére a kazah állampolgárok 
részvétele az ország politikai életében korlátozott maradt. Emellett Ursula Gacek arra is 
felhívta a figyelmet, hogy az EBESZ misszió meglátása az, hogy Kazahsztán de facto megtiltotta 
a független jelöltek indulását az elnökválasztáson, ami ellentétes a nemzetközi normákkal. 

A választásokkal kapcsolatos vádakra reagálva a kazah külügyminisztérium „sztereotip és 
elfogult következtetésnek” nevezte az EBESZ jelentését. 

Míg az ázsiai országok többsége már gratulált is Kazahsztán régi-új elnökének a választáson 
elért sikeréhez, addig az európai országok jelentős része nem reagált, vagy mint a német 
külügyminisztérium is tett egyszerűen elzárkózott a kazah választások értékelésétől. 

Az elnökválasztást követően milyen kihívások előtt áll Kazahsztán? 

A Tokajevi kormány azon lépése, hogy eltávolította Nazarbajevet és környezetét a közszféra 
minden pozíciójából és alkotmányreformot hajtott végre, azt eredményezte, hogy a jelenlegi 
kormány támogatottsága erősebb lett, ám az ország gyenge gazdasági helyzete, a magas 
infláció ezt a támogatottságot a jövőben meggyengítheti. 

Az elnök az év eleji véres események után megígérte, hogy „kiszabadítja” a gazdaságot az 
oligarchák befolyása alól, ehhez viszont merész fellépésre van szükség, amelynek egyelőre 
semmi jele. A gazdasági nehézségek mellett azonban a kazah társadalomban a nemzet alapú 
nacionalizmus mellett – ezt egészíti ki a Törökország által a Türk Államok Szervezetén keresztül 
meghirdetett Türk Világ koncepciója is – jelen van az úgynevezett Oroszország és a Kína ellenes 
vektor is. 

Többen úgy gondolják, hogy a kazah elnöknek felül kell vizsgálnia az ország korábbi 
külpolitikáját. Viszont azzal, hogy Tokajev maradt Kazahsztán elnöke a közép-ázsiai ország 
várhatóan a korábban megkezdett többvektoros politika folytatására készül, ahogy azt a 
választások előtt maga Tokajev is többször megerősítette. Azonban hiába a győzelem, Tokajev 
politikai mozgástere egyszerre nagyon szűkülő és táguló. 

Kazahsztánnak évtizedeken keresztül sikerült egyensúlyt teremtenie a két szomszéd 
Oroszország és Kína között. Emellett az ország a Nyugattal is jó kapcsolatokat ápolt, amely 
kapcsolatok az Európai Unióban tapasztalható energiaválság miatt egyre jobban 

https://www.inform.kz/ru/cik-podvela-okonchatel-nye-itogi-vyborov-prezidenta-rk_a4004705
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/tokayev-wins-kazakh-presidential-election-with-813-vote-2022-11-21/
https://www.dw.com/ru/missia-obse-raskritikovala-prosedsie-v-kazahstane-vybory-prezidenta/a-63833411
https://www.dw.com/ru/missia-obse-raskritikovala-prosedsie-v-kazahstane-vybory-prezidenta/a-63833411
https://kz.kursiv.media/2022-11-21/mid-rk-schitaet-zayavlenie-missii-obse-o-provedenii-prezidentskih-vyborov-goloslovnym-i-predvzyatym/
https://www.turkkon.org/en/turk-konseyi-hakkinda
https://ecfr.eu/article/commentary_the_turkish_sonderweg_the_new_turkeys_role_in_the_global_order/
https://www.intellinews.com/pannier-russia-will-be-the-elephant-in-the-intray-for-kazakhstan-s-re-elected-tokayev-262739/?source=kazakhstan
https://rus.azattyq.org/a/32102887.html
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felértékelődnek. A kazah külpolitika – akaratán kívül – nehéz helyzetbe került. A kérdés az, 
hogy a végrehajtott alkotmányreform, és a reformeri önkép mennyire képes stabilizálni a 
kazah társadalmat és a belpolitikai helyzetet, illetve Tokajev valóban megmarad-e a korábbi 
kazah többvektoros külpolitika mellett. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 
  

https://rus.azattyq.org/a/32102887.html
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Kelet-Ázsia 

Az űrkutatás és a technológia nagy nyertesei voltak Kína 20. 

Pártkongresszusának 

Namrata Goswani, The Diplomat, 2022. november 23. 

Kína számára az űrtechnológia belföldi fejlesztésébe, valamint az általánosabb tudományba 

és technológiába való befektetés prioritást élvez néhány évtizede. A tudomány és technológia 

(S&T) területén való önellátás azt jelenti, hogy vezető pozíciót kell betölteni, amely – amint 

azt Xi Jinping kínai elnök is leszögezte a 2021-ben mondott beszédében, Kína legfontosabb 

stratégiai célja a következő két évtizedben. A prioritásváltás kulcsfontosságú eleme az a 

kritikus stratégiai hozzájárulás, amelyet az S&T a nemzeti fejlődéshez tud adni. Valójában Xi 

világossá tette, hogy az S&T Kína „alapvető” érdeke. Ez az elmozdulás a Kínai Kommunista Párt 

(KKP) 2017. évi 19. Nemzeti Kongresszusa során következett be, és az ez év októberében 

megtartott 20. Nemzeti Kongresszuson is megismétlődött. A KKP által jelenleg „mag”-ként 

azonosított területek: a kvantuminformáció, az őssejtkutatás, az agytudomány, a Hold- és a 

Mars-missziók, a mesterséges intelligencia, a műholdas internet és a robotika.  

Forrás: Space and Technology Were Big Winners at China’s 20th Party Congress 

A japán jen történelmi leértékelődése 

Daisuke Akimotot, The Diplomat, 2022. november 22. 

A globális infláció közepedte a japán jen folyamatosan gyengült. 2021 elején a jen 104 dollár 

volt, 2022 márciusában a jen a dollárhoz viszonyítva 115 volt, majd áprilisban már 130 jent 

kellett fizetni egy dollárért. Október 20-án a jen 150 alá gyengült a dollárhoz viszonyítva, új 32 

éves mélypontot érve el ezzel. A jen leértékelődésének fő oka a japán és az amerikai 

kamatlábak közötti szakadék növekedése. Sőt, a jen jelenlegi gyengülését felgyorsították az 

orosz-ukrán háború után megugrott üzemanyagárak is. Ennek ellenére a Bank of Japan 

nehezen tudja emelni a kamatlábat, mivel az súlyos hatással lenne a japán gazdaságra. 

Szeptember 22-én a Kishida adminisztráció végül 24 év után először jen vásárlásával 

beavatkozott a devizapiacon. A japán kormány 1998-ban avatkozott be ily módon, miután a 

fogyasztási adó 3%-ról 5%-ra emelése következtében a japán gazdaság depresszióba esett. A 

további beavatkozás lehetőségével kapcsolatban Kishida kijelentette, hogy Tokió „továbbra is 

határozott lépéseket tesz a túlzott árfolyammozgások ellen”. 

Forrás: Japan’s Historic Yen Depreciation 

  

https://thediplomat.com/2022/11/space-and-technology-were-big-winners-at-chinas-20th-party-congress/
https://thediplomat.com/2022/11/japans-historic-yen-depreciation/
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Ez a vég kezdete Kishida számára? 

Jio Kamata, The Diplomat, 2022. november 24. 

A szakértők úgy tartják, hogy a Liberális Demokrata Párt győzelme a felsőházi választáson az 

megnyitja az utat Fumio Kishida japán miniszterelnök számára a „három aranyévhez”. Ahogy 

a kifejezés is sugallja, a következő évek zökkenőmentesek lennének, mivel a Kishida-

kormányzat olyan időszakba lépett, amelyben nem kell országos választást tartani, hacsak 

nem indokolt. Azonban az Egyesítő Egyház kérdése Kishida politikai hanyatlását hozta. Abe 

merényletének nyomán több tucat jelentés került a figyelem középpontjába az egyház 

áldozatairól és az egyháznak az LDP-re gyakorolt feltételezett befolyásáról. Ez megrendítette 

a japán nemzetet, és hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság 69%-a valamifajta ellenintézkedést 

vár az egyházzal szemben. Amíg az egyház vitája országos figyelmet nem kapott, Kishida 

viszonylag magas elismerést ért el közelmúltbeli elődjéhez képest. Mandátuma elején 

dicsérték, amiért vezető szerepet mutatott, különösen Japán COVID-19-politikájával 

kapcsolatban. A felmerülő problémák – nemcsak az egyházkérdés, hanem Abe állami 

temetése és kabinettagjainak lemondása – hatékony kezelésének és reagálásának 

képtelensége azonban sarokba szorította. A Morning Consult legutóbbi közvélemény-kutatása 

szerint július óta Kishida támogatottsága szabadesésbe kezdett, és 22%-ra esett vissza az 

egykori 69%-ról. 

Forrás: Is This The Beginning of the End for Kishida? 

A Kínai Kereskedelmi Minisztérium a külföldi feldolgozóipari beruházások jobb 

támogatását ígéri 

Xinhua, 2022. november 24. 

A Kínai Kereskedelmi Minisztérium ígéretet tett arra, hogy jobban támogatja a multinacionális 

vállalatokat a kínai feldolgozóiparba történő befektetésben. A külföldi befektetések jelentősek 

Kína gyártási fejlesztése és a globális ipari és ellátási láncokba való integrálása szempontjából 

– mondta a minisztérium szóvivője, Shu Jueting egy sajtótájékoztatón. A minisztérium a 

közelmúltban olyan szakpolitikai dokumentumokat tett közzé, amelyek 15 konkrét 

intézkedést tartalmaznak a külföldi feldolgozóipari beruházások ösztönzésére, beleértve a 

megalakulás utáni nemzeti elbánást, valamint a jobb pénzügyi szolgáltatásokat és 

finanszírozási támogatást. Az ország középső és nyugati régióiban egyes feldolgozóipari 

ágazatok, valamint a high-tech feldolgozóipari ágazatok is felkerültek a listára. A minisztérium 

fokozni fogja erőfeszítéseit a kedvező politikák precíz végrehajtása érdekében, és a külföldi 

vállalkozások számára jobb szolgáltatást fog nyújtani – mondta Shu. 

Forrás: China's commerce ministry vows better support for foreign manufacturing investment 

  

https://thediplomat.com/2022/11/is-this-the-beginning-of-the-end-for-kishida/
https://english.news.cn/20221124/5fb1bf01752b487fafc3d9c1112b6ab1/c.html
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Kína élen az elektromos autók exportjában 

Xinhua, 2022. november 25. 

Kína elektromos autó (new-energy vehicles – NEV) exportja 96,7%-kal, 499 000 darabra nőtt 

2022 első 10 hónapjában, ami az iparág eddigi erőteljes növekedését mutatja, amelyet az 

ellátási láncok rugalmassága és a támogató politikák ösztönöztek. A Kínai Autógyártók 

Szövetségének (China Association of Automobile Manufacturers -CAAM) adatai szerint az 

ország NEV-eladásai a globális összforgalom 62,9%-át tették ki az idei év első három 

negyedévében. Európa a kínai NEV-ek egyik legnagyobb vásárlója lett az elmúlt években, 

miközben az alacsony szén-dioxid-kibocsátású célokra törekedett. 2022 első felében a kínai 

NEV-export 34%-át Nyugat-Európába szállították – mutatják a hivatalos adatok. A kínai NEV-

ek népszerűsége az európai piacon és azon túl is nem kis részben annak köszönhető, hogy 

Kínában szilárd alapjai vannak az akkumulátorok gyártásának és összeszerelésének – mondta 

Shi Jianhua, a CAAM főtitkár-helyettese. A Kínai Ipari és Informatikai Minisztérium szerint az 

ellátási lánc stabilan tartása érdekében az ország korai figyelmeztető rendszert vezetett be az 

alacsony autóalkatrész-készletekre vonatkozóan, és szorosan figyelemmel kísérte 19 fő 

árucikk keresleti és kínálati dinamikáját. Kína továbbra is áttörést fog elérni a NEV szektorban, 

és szorosan együttműködik a gazdaságokkal világszerte, annak részeként, hogy elősegítse a 

globális alacsony szén-dioxid-kibocsátású átállást, mondta Bai. 

Forrás: China's NEV exports rise on supply chain strengths, policy incentives 

A tokiói fogyasztói árak 3,6%-kal emelkedtek novemberben; a legnagyobb 

növekedés az elmúlt 4 évtizedben  

The Japan Today, 2022. november 25. 

A tokiói fogyasztói árak 3,6%-kal emelkedtek novemberben az egy évvel korábbihoz képest, 

ami 1982 óta a legmeredekebb emelkedést jelenti, miközben a magasabb energia- és 

élelmiszerárak egyre jobban megszorítják a háztartások költségvetését – mutatták ki 

kormányzati adatok. A Japán Belügy- és Kommunikációs Minisztérium szerint a jen meredek 

leértékelődése megemeli az importköltségeket az erőforrásokban szegény Japánban, az 

ingadozó friss élelmiszerek nélkül számított fogyasztói árindex immár 15. hónapja emelkedik. 

Az emelkedés üteme az októberi 3,4%-ról felgyorsult, a novemberi CPI alapérték a 

legmagasabb az 1982. áprilisi 4,2% óta. A megélhetési költségek emelkedése arra késztette a 

kormányt, hogy inflációt enyhítő intézkedéseket dolgozzon ki a nehézségekkel küzdő 

háztartások és vállalkozások számára. Az országos CPI-érték már októberben elérte a 3,6%-ot, 

és a közgazdászok további növekedésre számítanak az év végére. 

Forrás: Tokyo consumer prices rise 3.6% in November; biggest increase in 4 decades 

  

https://english.news.cn/20221125/a54036392b8444dd994db01804c83096/c.html
https://japantoday.com/category/business/tokyo-consumer-prices-rise-3.6-in-nov.-biggest-gain-in-4-decades
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Dél-Korea és Kanada megállapodást írt alá a kulcsfontosságú ásványok ellátási 

láncairól 

The Korea Herald, 2022. november 25. 

Dél-Korea és Kanada megállapodott abban, hogy felgyorsítják a kulcsfontosságú ásványokról 

szóló szándéknyilatkozat aláírására irányuló erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy fokozzák 

az együttműködést a másodlagos cellák, az elektromos járművek ellátási láncaiban és a 

szélesebb ipari területeken – közölte a Dél-Koreai Ipari Minisztérium. A két fél ígéretet tett 

arra, hogy aktívan szorgalmazza az együttműködést iparági értékláncaikban az ásványoktól és 

anyagoktól a másodlagos cellákig és az elektromos járművekig. Ennek érdekében „gyorsan” 

aláírnak egy memorandumot, hogy kiterjesszék ásványkereskedelmét különféle fajtákra, 

beleértve a nikkelt és a kobaltot is. Jelenleg a fő együttműködési tételek a lágyszénre és a 

vasércre korlátozódnak – közölte a minisztérium. 

Forrás: S. Korea, Canada to sign agreement on supply chains of key minerals 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221125000437
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Dél-Ázsia 

Mi történt a nyersolajárakkal és ez milyen hatást gyakorol Pakisztánra? 

Shahnawaz Ali, Pakistan Today, 2022. november 22. 

A Wall Street Journal jelentése szerint az OPEC-országok növelni fogják nyersolaj-

kibocsátásukat, ami a nyersolaj globális kínálatának növekedését jelentené. Ezzel 

párhuzamosan egyre nagyobb aggodalomra ad okot a kínai kereslet csökkenése. A kereslet 

csökkenésére és a termelés várható növekedésére számítva a Brent és a WTI ára hétfőn 

mintegy 6%-kal csökkent. Az OPEC-országok képviselői azonban cáfolták az ilyen állításokat. A 

szaúdi olajminiszter kijelentette, hogy az OPEC+ ragaszkodik a termeléscsökkentéshez, és 

szükség esetén további lépéseket tesz a piaci árak kiegyensúlyozása érdekében. Ezt követően 

a nyersolaj referenciaértékek kedden visszanyerték értéküket. Pakisztán, mint 

nyersolajimportőr, rendkívül érzékeny a globális ársokkokra. Az IMF kibővített alapeszközének 

újraindítása után Pakisztán ígéretet tett arra, hogy emeli a beszedett kőolajat terhelő adó 

szintjét. Tekintettel arra, hogy ezt az adót magasabb nyersolajár mellett vezették be, az árak 

csökkenése jó hír az ország számára. Ez nemcsak a kormány számára jelent nagyobb bevételt, 

hanem az emberek számára is könnyebbséget jelenthet. Jelenleg az árak 81 dolláron (WTI), 

88 dolláron (Brent) és 86 dolláron (Arab Light) állnak. A dollár árfolyamától függően a kőolaj 

ára a közeljövőben nagy valószínűséggel csökkenni fog, ami egybeesik a kormány céljaival. 

Forrás:  What happened to the crude oil price and how does it affect Pakistan? 

Július-szeptember folyamán javult a városi munkanélküliség aránya Indiában 

Abhisek, Jha, Hindustan Times, 2022. november 25. 

India városi munkanélküliségi rátája minden idők legalacsonyabb szintjét érte el a 2022 

szeptemberével zárult negyedévben – derül ki a Nemzeti Statisztikai Hivatal (NSO) által 

november 24-én közzétett időszakos munkaerő-felmérés (PLFS) negyedéves jelentéséből. 

India városi munkanélküliségi rátája 7,2% volt a 2022 szeptemberével végződő negyedévben, 

ami 40 bázisponttal alacsonyabb, mint a korábbi, 2022 április-júniusában mért 7,6%-os 

mélypont. A javulás még nagyobb volt, ha csak a szeptemberi negyedév munkanélküliségi 

rátáit vesszük figyelembe. A bulletin adatai azonban arra is utalnak, hogy a javulás legalább 

részben a rossz minőségű munkahelyek számának növekedése miatt következhetett be, ami 

a Covid-19 járvány óta rendszeresen megfigyelhető tendencia. Mivel a negyedéves PLFS-

jelentések nem terjednek ki a vidéki munkaerőpiacokra, csak részleges képet adnak a gazdaság 

foglalkoztatási forgatókönyvéről. 

Forrás:  Urban unemployment improved to best level in July-September 

 

  

https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/11/22/what-happened-to-the-crude-oil-price-and-how-does-it-affect-pakistan/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/11/22/what-happened-to-the-crude-oil-price-and-how-does-it-affect-pakistan/
https://www.hindustantimes.com/india-news/urban-unemployment-improved-to-best-level-in-julyseptember-101669349695663.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/urban-unemployment-improved-to-best-level-in-julyseptember-101669349695663.html
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Indiában az IDFC First Bank bevezeti a matricás bankkártyát, a FIRSTAP-et 

Business Today Desk, Business Today, 2022. november 24. 

Az IDFC First Bank a National Payments Corporation of India (NPCI) együttműködésével 

bevezeti a matricás bankkártyát, a FIRSTAP-et. Ennek célja, hogy megkönnyítse a 

tranzakciókat a matrica egyszerű megérintésével egy NFC-képes (Near Field Communication) 

terminálon. A matrica alapú bankkártya egyharmad akkora, mint egy hagyományos 

bankkártya, így a matrica számos eszközön és tárgyon alkalmazható, és jelentősen növeli az 

ügyfelek kényelmét – áll a vállalat közleményében. Az ügyfelek a matrica alapú bankkártyát 

tetszőleges felületre, például mobiltelefonokra, személyi igazolványokra, pénztárcákra, 

fülesekre, airpod tokokra, stb. ragaszthatják fel. A tárgyat használhatják fizetésre, így 

megszűnik a bankkártya magunknál tartásának szükségessége. Az IDFC First bank matricás 

bankkártyája ingyenes személyes baleseti fedezetet és 24/7 concierge szolgáltatásokat kínál, 

valamint számos RuPay ajánlatot. Az érintésmentes fizetési mód másodpercek alatt lehetővé 

teszi a fizetést 5 000 rúpiáig PIN-kód nélkül, az ezen felüli tranzakciók pedig PIN-kóddal és 

érintéssel. 

Forrás: IDFC First Bank launches sticker-based debit card, FIRSTAP 

  

https://www.businesstoday.in/industry/banks/story/idfc-first-bank-launches-sticker-based-debit-card-firstap-354008-2022-11-24
https://www.businesstoday.in/industry/banks/story/idfc-first-bank-launches-sticker-based-debit-card-firstap-354008-2022-11-24
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Délkelet-Ázsia 

Az USA-ASEAN elektromos járművekre vonatkozó kezdeményezés indoklása 

Xirui Li, The Diplomat, 2022. november 24. 

Joe Biden elnök az év eleji USA-ASEAN csúcstalálkozón tett ígéretének megfelelően az USA-

ASEAN elektromos járművekre vonatkozó kezdeményezés létrehozását javasolta az e 

hónapban Kambodzsában megrendezett USA-ASEAN csúcstalálkozón. A kezdeményezés 

bejelentésével, Biden azt reméli, hogy az ASEAN-partnerekkel együttműködve integrált 

elektromosjármű-ökoszisztémát hozhat létre Délkelet-Ázsiában. Konkrétan a kezdeményezés 

a régió EV-infrastruktúrájának fejlesztésére, az EV-k elfogadására a régióban, valamint a régió 

EV-megoldásainak és -technológiáinak fejlesztésére fog összpontosítani. Ezen túlmenően az 

Egyesült Államok segíteni fogja az ASEAN-t abban is, hogy létrehozza az ASEAN útitervét az 

EV-k bevezetésére. Biden döntését részben belpolitikai okok motiválták, hiszen szerinte az 

amerikai autógyártásban az elektromos járműveké a jövő, ezért gyárak létesítésével új 

munkahelyeket kíván létrehozni az államokban. Másrészről a kezdeményezés részét képezi az 

Egyesült Államok azon stratégiájának is, hogy Kínával versenyezzen a globális EV-vezetői 

pozícióért. 

Forrás: The Rationale Behind the US-ASEAN Electric Vehicle Initiativ 

Szakmai díjat nyert a vietnámi VinCSS vállalat úttörő, jelszó nélküli hitelesítési 

megoldása 

Phong Van, VnExpress, 2022. november 23. 

A VinCSS JSC elnyerte a technológiai szakmai körökben széles körben elismert „Best Practice” 

díjat a Frost&Sullivan vezető piackutató cégtől. A VinCSS az egyetlen szervezet, amely 

Vietnámot képviseli a 2012-ben a világ vezető technológiai vállalatai által alapított Fast 

IDentity Online (FIDO) Alliance-ben. Az elmúlt három évben sikeresen indította el a jelszó 

nélküli hitelesítési ökoszisztémáját, a VinCSS FIDO2 Ecosystem-et, amiért a piackutató 

szervezet a jelszó nélküli hitelesítési iparág vezető délkelet-ázsiai vállalkozásának ismerte el 

céget. A Security Insider szerint a jelszó nélküli hitelesítés a személyazonosság-lopási 

incidensek akár 91%-át is megelőzi, 14%-kal csökkenti a vállalatok működési költségeit, 64%-

kal növeli a felhasználók hatékonyságélményét, és 21%-kal növeli a sikeres digitális konverziós 

arányt. 

Forrás: VinCSS pioneers passwordless authentication solutions in Southeast Asia 
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Az ASEAN fenntarthatósági kötvényekre vonatkozó szabványokat vezet be 

Kelvin Lester K. Lee, The Manila Times, 2022. november 23. 

A fenntartható finanszírozás növekvő jelentőségével összhangban a nemrégiben befejeződött 

37. ASEAN Tőkepiaci Fórumon (ACMF) elfogadták a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (ICMA) 

releváns elvein alapuló Ázsiai Fenntarthatósághoz Kapcsolódó Kötvényszabványokat (SLBS). A 

tőkepiaci kezdeményezés végrehajtásához a tagországok önként csatlakozhatnak. Az SLBS 

kifejlesztése az ASEAN-zöldkötvények átláthatóságát, következetességét és egységességét 

kívánja emelni, miközben hozzájárul egy új eszközosztály kialakulásához, csökkenti az 

átvilágítási költségeket és segíti a befektetőket abban, hogy megalapozott befektetési 

döntéseket hozzanak. 

Forrás: Asean launches sustainability-linked bond standards 

A thai MICE-ágazat 12 milliárd dollár értékű forgalmat generálhat 2027-re 

Suchit Leese-Nguansuk, Bangkok Post, 2022. november 19. 

Az RX globális rendezvényszervező cég szerint Thaiföld kedvező helyzetben van ahhoz, hogy 

az ASEAN MICE-központjává (üzleti találkozók, üzleti jutalomutak, kongresszusok, kiállítások) 

váljon, mivel az ország iparága világszínvonalú helyszíneket biztosít és kiemelten kezeli a 

digitális rendezvénytechnológiát. A cég vezérigazgatója szerint Thaiföld különösen a kiállítási 

szegmensben rendelkezik potenciális versenyelőnnyel, köszönhetően a turisták és az üzleti 

tevékenységek növekvő számának, a jó infrastruktúrának, a közbiztonságnak, a multikulturális 

atmoszférának és az emberek felkészültségének. Az Allied Market Research piackutató cég 

szerint az ország MICE-iparága 2021 és 2027 között 11,6%-os összetett éves növekedési 

rátával fog bővülni. 

Forrás: Thai Mice sector forecast to generate $12bn by 2027 

Indonézia karbonsemlegessé válásának költségei óriásiak 

Ilyas Fadilah, DetikFinance, 2022. november 23. 

Indonézia 2060-ra tűzte ki a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátás elérésének határidejét. Ám az 

ezen cél teljesítéséhez szükséges energiaátállás beruházási költsége a jelenlegi becslések 

szerint elérheti – a mai árfolyamon átszámítva – 700 milliárd USD-t, nyilatkozta az állami 

áramszolgáltató (PLN) pénzügyi igazgatója. A vállalat nem tudja egyedül előkészíteni és 

finanszírozni a programot, ahhoz magánvállalatok és magántőke bevonását tartja 

elengedhetetlennek, a Világbank, az Ázsiai Fejlesztési Bank és a kormányzat aktív részvétele 

mellett. 

Forrás: Biaya Capai Nol Emisi Karbon 2060 Ternyata Segini, Luar Biasa Besar! 

  

https://www.manilatimes.net/2022/11/23/business/top-business/asean-launches-sustainability-linked-bond-standards/1867372
https://www.bangkokpost.com/business/2441264/thai-mice-sector-forecast-to-generate-12bn-by-2027
https://finance.detik.com/energi/d-6422955/biaya-capai-nol-emisi-karbon-2060-ternyata-segini-luar-biasa-besar
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Közel-Kelet 

Az Éghajlat-változási Konferencia résztvevői a kibocsátáscsökkentést sürgetik 

 .Al Arabiya, 2022. november 20 ,العربية

A Sarm es-Sejkben tartott COP27 konferencia zárónyilatkozatát egyhangúlag fogadták el a 

maratoni tárgyalások utolsó napját követően, miután egyes felek bírálták, hogy az nem elég 

ambiciózus. A zárónyilatkozatban sürgetik az üvegházhatású gázok kibocsátásának „gyors” 

csökkentését, és megerősítették azt a célt, hogy a felmelegedést 1,5 Celsius-fokra kell 

korlátozni. Emellett jóváhagyták egy olyan alap létrehozását, amely a „nagyon sérülékeny” 

országok éghajlati kárainak finanszírozására szolgál. Az állásfoglalást egyhangúlag fogadták el 

a záró plenáris ülésen, és egyúttal lezárták a fejlődő országokról folytatott kimerítő kéthetes 

tárgyalásokat, amelyek során deklarálták, hogy kártérítést fognak követelni a szennyező 

gazdag országoktól az általuk okozott károkért. Az állásfoglalás hangsúlyozta, hogy „sürgősen 

szükség van megfelelő új és kiegészítő pénzügyi forrásokra a legkiszolgáltatottabb fejlődő 

országok megsegítése”, valamint az éghajlatváltozás „gazdasági és nem gazdasági” 

következményeinek kezelése érdekében. 

Forrás:  يحث عىل خفض "رسي    ع" لالنبعاثات 
ً
 ختاميا

ً
 مؤتمر المناخ يقر نصا

A szaúd-arábiai „Dar Al Arkan” és a „The Trump Organization” megállapodást 

írtak alá egy 4 milliárd dolláros ománi ingatlanprojekt megvalósítására 

 .Al Hurra, 2022. november 20 ,الحرة

A szaúd-arábiai „Dar Al Arkan” ingatlantársaság megállapodást írt alá a „The Trump 

Organization” vállalattal egy 4 milliárd dollár értékű ingatlanprojektről az ománi Maszkatban. 

A 100 méter magas dombtetőn épült fejlesztés a világ egyik legnagyobb vegyes felhasználású 

ingatlanprojektje lesz, közvetlenül a tenger mellett – áll a társaság vasárnapi közleményében. 

Az ún. AIDA projekt, amely az Ománi Turisztikai Fejlesztési Vállalattal (OMRAN Group) közös 

vállalkozás, villákat, egy szállodát és egy Maszkat közelében megépülő golfpályát foglal 

magában. A projekt fejlesztése jövőre kezdődik, és várhatóan több mint egy évtizedet vesz 

igénybe. „A The Trump Organization exkluzív, világszínvonalú fejlesztéseiről ismert. A kiváló 

minőség, a részletek és a tökéletesség azok a szabványok, amelyeket Trump a projektjei során 

megkövetel” – mondta a Dar Al Arkan elnöke, Yousef al-Shelash. 

Forrás: ي سلطنة عمان
كة سعودية تطلق "منتجع ترامب" ف   بتكلفة 4 مليارات دوالر.. رسر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/11/20/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D8%A7-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA
https://www.google.com/amp/s/www.alhurra.com/oman/2022/11/20/%25D8%25A8%25D8%25AA%25D9%2583%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A9-4-%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A9-%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25B7%25D9%2584%25D9%2582-%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25B9-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D9%2586%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%3famp
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Izraeli polgárok palesztinokkal és a biztonsági erőkkel csaptak össze a 

ciszjordániai Hebronban 

The Times of Israel, 2022. november 20. 

Izraeli polgárok palesztinokkal és a biztonsági erőkkel csaptak össze a ciszjordániai Hebronban, 

legalább hárman megsérültek – áll az izraeli hadsereg közleményében. Az összecsapásokra 

akkor került sor, amikor izraeli zsidók ezrei töltötték a hétvégét a városban egy éves 

zarándoklati hagyomány jegyében. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szerint a hadsereg által 

Othniel Ben Kenaz sírjához kísért zsidó hívők kövekkel támadtak palesztinokra, akik 

viszonozták az offenzívát. A területet biztosító erők közbeavatkoztak és szétválasztották a két 

felet, valamint minden lehetséges, a zavargások eloszlatására szolgáló eszközt bevetettek – 

közölte az IDF. A hadsereg tájékoztatása szerint az egyik izraeli férfi egy fabottal bántalmazott 

egy női katonát, aki könnyű sérüléseket szenvedett. Az IDF szerint több letartóztatott 

gyanúsított is bántalmazta a katonákat. Az IDF közölte, hogy egy ettől független erőszakos 

hebroni incidens során két palesztint sebesítettek meg az izraeliek által elhajított kövek. A 

katonák a helyszínen ellátták a két férfit. Aviv Kohavi hadseregfőnök külön nyilatkozatot adott 

ki, amelyben „elfogadhatatlannak”, valamint „szégyenletes és gyalázatos bűnözői 

magatartásnak” nevezte a támadásokat. 

Forrás: ‘Shameful’: Israelis assault troops, initiate clashes with Palestinians in Hebron 

Róma: Felvonulás az iráni kurd nő halála miatt 

 .Anadolu Agency, 2022. november 20 ,وكالة االناضول

Szombaton az olasz fővárosban, Rómában tartottak felvonulást a fiatal kurd nő, Mahsza Amini 

halála miatti tiltakozásképpen. Az Anadolu tudósítója szerint mintegy 1,500 tüntető vett részt 

a felvonuláson, amely a Köztársaság térről indult és a Vittorio Emanuele téren ért véget. A 

római demonstrálók elítélték az iráni tiltakozók letartóztatását és meggyilkolását az Amini 

halála után kirobbant iráni tüntetések során. Olyan szlogeneket skandáltak, mint például a 

„Nők, élet, szabadság”, továbbá transzparenseket emeltek a magasba olyan kifejezésekkel, 

amelyek a nők szabadságának tiszteletben tartására szólítanak fel. A tüntetők azt is 

követelték, hogy a nemzetközi közösség azonnal avatkozzon be, hogy véget vessen a jelenlegi 

iráni helyzetnek. Szeptember 16-án Irán-szerte tüntetések robbantak ki a 22 éves Mahsza 

Amini halálát követően, három nappal azután, hogy a nők öltözködési szabályait felügyelő 

erkölcsrendőrség őrizetbe vette. Az incidens széles körű közfelháborodást váltott ki Irán-

szerte. 

Forrás:  ي
ة احتجاجا عىل وفاة اإليرانية "أمين   "روما.. مسير

  

https://www.timesofisrael.com/israelis-assault-troops-clash-with-palestinians-in-hebron-during-tense-shabbat/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A/2742957
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Törökország légi hadműveleteket indított terrorista célpontok ellen Észak-

Irakban és Szíriában 

Hürriyet Daily News, 2022. november 21. 

Törökország légicsapásokat intézett a PKK/YPG terrorcsoportok ellen Szíria és Irak északi régiói 

felett, a múlt heti isztambuli bombatámadásokat követően – közölte november 20-án a Török 

Védelmi Minisztérium. „A terroristák menedékhelyeit, bunkereit, barlangjait, alagútjait és 

raktárait sikeresen megsemmisítettük. Szorosan követtük őket. A terrorszervezet úgynevezett 

főhadiszállását is eltaláltuk és megsemmisítettük” – mondta Hulusi Akar a műveleti 

központhoz intézett beszédében. A minisztérium közleménye szerint a „Karom – Kard” légi 

hadműveletet Észak-Irakban és Szíriában hajtották végre, mivel ezen régiók bázisként 

szolgálnak a terroristák Törökország elleni támadásaihoz. A Védelmi Minisztérium közölte, 

hogy a hadműveletet az ENSZ Alapokmányának 51. cikkelyéből eredő önvédelemhez való 

joggal összhangban hajtották végre. A Törökország, az Egyesült Államok és az Európai Unió 

által terrorszervezetként nyilvántartott PKK több mint 35 éves terrorkampánya során legalább 

40 000 ember haláláért volt felelős. 

Forrás: Türkiye launches air operation against northern Iraq and Syria 

Antalya több mint 13 millió turistát fogadott 

Hürriyet Daily News, 2022. november 20. 

A legfrissebb hivatalos adatok szerint a Földközi-tenger partján fekvő város 12,7 millió külföldi 

turistát fogadott a január-októberi időszakban, ami robusztus 48%-os emelkedést jelent az egy 

évvel ezelőttihez képest, és jelzi, hogy Antalya turisztikai tevékenysége gyorsan visszatér a 

járvány előtti szintre. A turisztikai szakma képviselői arra számítanak, hogy az orosz és német 

utazók körében különösen népszerű városba érkező külföldi turisták száma év végére eléri a 

14 milliót. 2019-ben Antalyába 15,5 millió külföldi turista érkezett, ami a valaha volt 

legnagyobb érték. Ami az ez évi törökországi adatokat illeti, a január-szeptemberi időszakban 

40 millió látogató érkezett az országba, és az idegenforgalmi bevételek meghaladták a 35 

milliárd dollárt. Szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a felülvizsgált célok szerint 

Törökország több mint 50 millió turistát fogad majd, és rekordnak számító, 44 milliárd dolláros 

turisztikai bevételt generál idén. 

Forrás: Antalya welcomes more than 13 million tourists 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkiye-launches-air-operation-against-terror-targets-in-northern-iraq-and-syria-178658
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/antalya-welcomes-more-than-13-million-tourists-178623
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Az Egyesült Arab Emírségek Bankszövetsége hangsúlyozza a kis- és 

középvállalkozások támogatásának fontosságát 

 .Al Khaleej, 2022. november 22 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek Bankszövetsége műhelytalálkozót szervezett a kkv-szektornak 

nyújtott banki szolgáltatások digitális megoldásainak lehetőségeiről és innovációjáról, e fontos 

ágazat támogatására irányuló erőfeszítéseinek részeként, hogy növelje annak szerepét az 

Egyesült Arab Emírségek gazdasági és társadalmi fejlődésében. Az online tartott 

munkaértekezletet azért szervezték, hogy megvitassák, hogyan lehetne támogatni a kkv-

szektort azáltal, hogy megkönnyítik a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket, és 

biztosítják számukra a szükséges finanszírozást ahhoz, hogy fontos szerepet tölthessenek be 

a különböző gazdasági ágazatokban, amelyekben működnek, és több munkalehetőséget 

teremtsenek. Az Egyesült Arab Emírségek Bankszövetsége hangsúlyozta annak fontosságát, 

hogy megfelelő banki és finanszírozási megoldásokat biztosítsanak a kis- és középvállalkozások 

számára, különösen a jelenlegi kihívásokkal teli időszakban, mivel az elmúlt években 

nehézségek merültek fel a Covid-19 világjárvány gazdasági következményeivel kapcsolatban, 

amelyeket a globális gazdaság, különösen a kis- és középvállalkozások szenvedtek el. 

Forrás: « ة والمتوسطة  اتحاد مصارف اإلمارات« يؤكد أهمية دعم المشاري    ع الصغير

Az Egyesült Arab Emírségek és India külügyminiszterei találkoztak  

Al Arabiya English, 2022. november 23. 

Abdulláh bin Záyed, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere az energiaügyről, az 

élelmezésbiztonságról és a kétoldalú kereskedelem növekedéséről tárgyalt indiai kollégájával, 

Dr. Subrahmanyam Jaishankarral a közelmúltbeli CEPA-megállapodás után. Február 18-án 

írták alá a két nemzet közötti átfogó gazdasági partnerségi megállapodást (CEPA). Az indiai 

miniszterelnöki hivatal akkor azt mondta, hogy a következő három-öt éven belül 60 milliárd 

dollárról 100 milliárd dollárra növeli az éves kétoldalú nem olajkereskedelmet. India exportja 

az Egyesült Arab Emírségekbe április és szeptember között körülbelül 16 milliárd dollár volt, 

ami éves szinten 24%-os növekedést jelent. Az indiai import 38%-kal nőtt, és elérte a 28,4 

milliárd dollárt ugyanebben az időszakban – közölte a külügyminisztérium. A CEPA-

megállapodás részeként a két diplomata az egészségügyi és technológiai szektorban történő 

együttműködés megerősítéséről is tárgyalt. 

Forrás: UAE, India FMs discuss food security, trade growth from CEPA during New Delhi visit 

  

https://www.alkhaleej.ae/2022-11-22/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/11/23/UAE-India-FMs-discuss-food-security-trade-growth-from-CEPA-during-New-Delhi-visit
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Üzbegisztán export-import mérlege elérte a 40 milliárd dollárt 

Tafsilar, 2022. november 19. 

Az üzbég Állami Statisztikai Bizottság tájékoztatása szerint Üzbegisztán külkereskedelmi 

forgalma 2022. január-októberben 40,9 milliárd dollárt tett ki. A frissen kiadott adatokból 

kiderült, hogy ez a szám 22,2%-kal (7,3 milliárd dollárral) bővült az előző év azonos 

időszakához képest. A hivatalos statisztikák szerint az üzbég export 15,5 milliárd dollárt tett 

ki, ami 23,8%-kal bővülést mutat 2021-hez viszonyítva. Emellett az üzbég import 24,6 milliárd 

dollárt tett ki (21,2%-os bővülés 2021-hez képest). A Statisztikai Bizottság tájékoztatása szerint 

az üzbég export szerkezete az állati és növényi olajokra és zsírokra, a dohányra, az ásványi- és 

üzemanyagokra épült. Míg az import szerkezetében a fő részesedés a nehézgépekre és 

szállítóeszközökre, az ipari termékekre, valamint a vegyszerekre esett, közölte az Állami 

Statisztikai Bizottság. 

Forrás: Экспорт и импорт в Узбекистане в этом году составил 40 млрд долларов 

Türkmenisztán és az Egyesült Arab Emírségek egy közös bank létrehozására 

tett javaslatot 

Business Turkmenistan, 2022. november 21. 

Türkmenisztán elnöke Szerdar Berdimuhamedov és az Egyesült Arab Emírségek elnökének 

adminisztrációs minisztere, Manszur bin Zajed al-Nahjan sejk Abu-Dzabiban tárgyalást 

folytatott egy közös bank létrehozásáról. A találkozóra Berdimuhamedov elnök kétnapos 

Egyesült Arab Emírségekben tett hivatalos látogatása keretében került sor. A megbeszélést 

követően Manszur bin Zajed al-Nahjan sejk rendkívül ígéretesnek nevezte a türkmén 

gazdaságban rejlő lehetőségeket, hangsúlyozva a kedvező türkmén befektetési környezetet 

miután javaslatot tett egy közös bank létrehozására. A találkozót követően Szerdar 

Berdimuhamedov elnök felhívta a figyelmet a két ország közötti befektetések eddigi 

sikerességére kiemelve Türkmenisztán megbízható kapcsolatait az Abu-Dzabi Fejlesztési 

Alappal. Munkalátogatásának másnapján Berdimuhamedov elnök részt vett a Türkmenisztán-

Egyesült Arab Emírségek üzleti fórumán, valamint meglátogatta az Egyesült Arab Emírségek 

nemzeti hőseinek tiszteletére épült Wahat Al-Karama emlékkomplexumot és a Zajed sejk 

nagymecsetet is. 

Forrás: Туркменистан и ОАЭ планируют создать совместный банк 

  

https://tafsilar.info/jekonomika/jeksport-i-import-v-uzbekistane-v-jetom-godu-sostavil-40-mlrd-dollarov/
https://business.com.tm/ru/post/9475/turkmenistan-i-oae-planiruyut-sozdat-sovmestnyi-bank
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Kína tovább növelte Türkmenisztánból származó gázimportját 

Turkmenportal, 2022. november 21. 

2022 januárja és októbere között Türkmenisztán 8,23 milliárd dollár értékben exportált 

földgázt Kínába. Ez a mennyiség 53%-kal több, mint az előző év azonos időszakában volt, adta 

hírül a Kínai Vámhivatal. Az adatok értelmében Türkmenisztán továbbra is a Kínába irányuló 

vezetékes gáz fő exportőre, míg második helyen Oroszország (3,1 milliárd dollár) áll. Kína 

irányába Türkmenisztán jelenleg három, a Türkmenisztán-Üzbegisztán-Kazahsztán-Kína 

útvonalon futó vezetéken keresztül exportál földgázt, amely vezetékek kapacitása évi 55 

milliárd köbméter. Azonban ez a mennyiség a jövőben növekedni fog, ugyanis idén februárban 

Kína és Türkmenisztán között megállapodás született egy negyedik gázvezeték megépítéséről, 

melynek üzembe helyezése várhatóan lehetővé teszi Türkmenisztán számára, hogy éves 

szinten 65 milliárd köbméterre növelje a Kínába irányuló gázszállítást. A kínai vámhivatal 

adatai szerint az ország további jelentős vezetékes gázszállítói közé tartozik még Mianmar, 

Kazahsztán és Üzbegisztán. 

Forrás: Китай на 53% нарастил импорт туркменского газа в январе-октябре 2022 года 

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Szocsiban tárgyalt a paksi atomerőmű 

bővítéséről 

Ria Novosty, 2022. november 21. 

Azt megelőzően, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter részt vett volna a Szocsiban 

megrendezésre kerülő Atomexpo 2022 fórumon tárgyalásokat folytatott az orosz Roszatom 

vállalat vezetőivel, köztük Alekszej Lihacsovval a paksi atomerőmű bővítéséért felelős 

igazgatóval. A tárgyalás során a magyar külügyminiszter és a Roszatom vezetői egyetértettek 

abban, hogy a magyarországi atomerőműprogramnak folytatódnia kell. Ezzel kapcsolatban 

Lihacsov kijelentette, hogy Moszkva várakozásai szerint a Paks-2 atomerőmű építése a korábbi 

tervek szerint halad. 

Forrás: Сийярто обсуждает с руководством "Росатома" расширение АЭС "Пакш" в Сочи 

  

https://turkmenportal.com/blog/54467/kitai-na-53-narastil-import-turkmenskogo-gaza-v-yanvareoktyabre-2022-goda
https://ria.ru/20221121/paksh-1833011183.html
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Sikeres kirgiz-magyar együttműködések 

Kabar, 2022. november 22. 

A Kirgiz-Magyar Fejlesztési Alap tevékenysége erősíti a két ország együttműködését az 

agráripari szektorban és hozzájárul a Kirgizisztán és Magyarország között tervezett beruházási 

projektek megvalósításához, jelentette ki Bakyt Torobaev, Kirgizisztán Miniszteri Kabinetjének 

alelnöke a Biskekben rendezett Kirgiz-Magyar Agrár-Ipari Fórumon. Beszédében Torobaev 

kiemelte, hogy a Kirgizisztán és Magyarország közötti együttműködések kiváltképp az 

agráripari szektorban dinamikusak és intenzívek. A kirgiz miniszteri kabinet alelnöke 

hozzátette, hogy a kirgiz-magyar kapcsolatok további ígéretes területei közé tartozik a 

mezőgazdaság, a turizmus és az energetikai szektor. Emellett Biskek érdekelt az 

állattenyésztés, a vetőmagtermesztés, a méhészet, az élelmiszer-feldolgozás területén 

történő magyar-kirgiz együttműködések fejlesztésében is. A Kirgiz-Magyar Fejlesztési Alap 

által szervezett fórumon több kirgiz és magyar cég, kormányzati szerv és pénzintézet is 

képviseltette magát. 

Forrás: Торобаев: Успешная деятельность Кыргызско-Венгерского Фонда развития 

укрепит сотрудничество между двумя странами 

Hivatalosan is megerősítették a kazah elnökválasztás végeredményét 

Meirambek Baigarin, Kazinform, 2022. november 22. 

Nurlan Abdirov, a Kazah Köztársaság Központi Választási Bizottságának elnöke kijelentette, 

hogy Kasszim-Zsomart Tokajev lett Kazahsztán elnöke. Abdirov a 2022. november 20-án 

lezajlott előrehozott választások eredményét összegezve elmondta, hogy választásra jogosult 

8 300 046 polgárból 6 456 393 (69,44%) járult az urnákhoz. Az elnöki székért indulók közül 

pedig az érvényes szavaztok 81,31%-t Kasszim-Zsomart Tokajev kapta meg, ami azt jelenti, 

hogy Kazahsztán elnöke további hétévig Tokajev marad. 

Forrás: ЦИК подвела окончательные итоги выборов Президента РК 

Üzbegisztán 52%-kal növelte Kínába irányuló földgázszállítását 

UzDaily, 2022. november 22. 

A Kínai Vámigazgatási Hivatal tájékoztatása szerint 2022 január és október között Üzbegisztán 

52,5%-kal növelte Kínába irányuló földgázszállítását. A minisztérium által közreadott 

információkból az is kiderült, hogy Üzbegisztán 2022 január és októbere között 916,7 millió 

dollár értékben szállított gázt Kínának. Ez pedig jelentős többletbevételt jelentett a közép-

ázsiai ország számára. 

Forrás: Узбекистан увеличил поставки природного газа в Китай на 52% 

  

https://kabar.kg/news/torobaev-uspeshnaia-deiatel-nost-kyrgyzsko-vengerskogo-fonda-razvitiia-ukrepit-sotrudnichestvo-mezhdu-dvumia-stranami/
https://kabar.kg/news/torobaev-uspeshnaia-deiatel-nost-kyrgyzsko-vengerskogo-fonda-razvitiia-ukrepit-sotrudnichestvo-mezhdu-dvumia-stranami/
https://www.inform.kz/ru/cik-podvela-okonchatel-nye-itogi-vyborov-prezidenta-rk_a4004705
https://www.uzdaily.uz/ru/post/73555
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Új korszakába lép a türk nyelvű államok fejlődése 

UzDaily, 2022. november 22. 

A Szamarkandban 2022 novemberében megrendezett Türk Államok Szervezetének 

csúcstalálkozójának eredményéről tartottak nemzetközi konferenciát Taskentben. A 

konferencián Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Törökország és 

Magyarország tudományos és akadémiai személyei vettek részt. Magyar részről Shőberl 

Márton, a Magyar Külgazdasági és Külügyi Intézet igazgatója is részt vett a konferencián. 

Shőberl a konferencián tartott beszédében hangsúlyozta, hogy a modern geopolitikai 

viszonyok között a Szamarkandi Nyilatkozat új lendületet ad a türk államok integrációjának. 

Felszólalásában a magyar külügyi intézet igazgatója kiemelte Magyarország Keleti Nyitás 

politikáját, valamint a türk nyelvű országok fontos szerepét ebben a magyar stratégiában. 

Shőberl Magyarország számára kiemelt területként jelölte meg a Türk Államok Szervezetének 

keretében megvalósuló együttműködéseket. Ezzel összefüggésben hozzátette, hogy 

Magyarország a közép-ázsiai országokat hosszú távú és kiemelt gazdasági partnernek tekinti. 

Forrás: Страны-члены ОТГ вступают в новую эру развития тюркской цивилизации 

Jerevánban rendezték meg a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezet 

csúcstalálkozóját 

Lilia Pashkova, RBC, 2022. november 23. 

Örményország fővárosában került megrendezésre a Kollektív Biztonsági Szerződés 

Szervezetének soros ülése. A jereváni csúcstalálkozót Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök 

elnökletével tartották, amelyen jelen volt Alekszandr Lukasenko fehérorosz, Kasszim-Zsomart 

Tokajev kazah, Szadír Zsaparov kirgiz, Vlagyimir Putyin orosz és Emomali Rahmon tádzsik elnök 

is. A megbeszélés során Sztanislav Zas, a szervezet főtitkára elmondta, hogy a jelenleg kialakult 

katonai és politikai helyzetben a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének égető szüksége 

van a katonai egység megerősítésére. Ezen kívül tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szervezet 

a jövőben taktikai és taktikai-speciális gyakorlatokat tervez végrehajtani. Az ülés legfontosabb 

napirendi pontja a szervezet válaszadó (reagáló) rendszerének fejlesztése, valamint az 

Örményországnak nyújtott segítségnyújtási intézkedések megvitatása volt. A találkozó végén 

Örményország nem írta alá a szervezet zárónyilatkozatát és az Örményországnak nyújtott 

segítségnyújtási intézkedésekről szóló tervezetet sem. Pashinyan örmény elnök szerint az ok, 

amiért Jereván úgy döntött, hogy nem írja alá a dokumentumokat, az, hogy a Kollektív 

Biztonsági Szerződés Szervezete nem értékelte megfelelően a legutóbbi három Azerbajdzsán 

által 2021. május 11-én és november 14-én, valamint 2022. szeptember 13-án elkövetett 

agressziót Örményország területi integritása ellen. 

Forrás: Pashinyan nem volt hajlandó aláírni a CSTO-csúcsot követő nyilatkozatot 

  

http://www.uzdaily.uz/ru/post/73575
https://www.rbc.ru/politics/23/11/2022/637e67d89a794715b6c15a44
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Türkmenisztán elnöke energetikai együttműködéseket szorgalmaz az Egyesült 

Arab Emirátussal 

Business Turkmenistan, 2022. november 23. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök az Abu-Dzabiban megrendezett Türkmenisztán–

Egyesült Arab Emírségek üzleti fórumon elmondott beszédében a két ország energetikai 

vállalatainak türkmén energetikai iparban történő együttműködésére hívta fel a figyelmet. 

Berdimuhamedov megjegyezte, hogy a Dragon Oil (Kína) jelenleg is sikeresen dolgozik a 

türkmén állami olajipari vállalatokkal az ország kőolajkészleteinek a feltárásában. A fórum 

plenáris előadásait követően számos együttműködési dokumentum aláírására is sor került 

Türkmenisztán és az Egyesült Arab Emirátusok között. Ezek közé tartozik a Türkmenisztán 

Energiaügyi Minisztériumának, a Türkmenenergonak és Abu Dhabi Future Energy Company –  

Masdar társaság közötti megállapodás, valamint a Türkmenisztáni Állami Bank külgazdasági 

tevékenysége és a First Bank of Abu Dhabi közötti együttműködési megállapodás létrejötte is. 

Forrás: Президент Туркменистана пригласил компании ОАЭ к активному 

энергетическому сотрудничеству 

 
 
 
  

https://business.com.tm/ru/post/9476/prezident-turkmenistana-priglasil-kompanii-oae-k-aktivnomu-energeticheskomu-sotrudnichestvu
https://business.com.tm/ru/post/9476/prezident-turkmenistana-priglasil-kompanii-oae-k-aktivnomu-energeticheskomu-sotrudnichestvu
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