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Elhunyt Jiang Zemin – Egy korszak vége a kínai politikában 

Jiang Zemin 2022. november 30-án, 96 éves korában hunyt el Shanghaiban. 1989-ben a 13. 
Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottságának plenáris ülésén választották meg a KKP 
főtitkárának, majd 1993-ban a 8. Országos Népi Kongresszuson Kína elnöke lett. Így Jiang 1989 
és 2002 között a Kínai Kommunista Párt főtitkára, valamint 1993 és 2003 között a Kínai 
Népköztársaság elnöke volt. Elnöksége alatt került vissza 1997-ben Hongkong Kínához, 
valamint 2001-ben lépett be az ország a Kereskedelmi Világszervezetbe, amely így 
végérvényesen is a nemzetközi gazdaság szereplője lett. 

1926. augusztus 17-én értelmiségi családban született Yangzhou városában, Jiangsu 
tartományban. 1943-ban Jiang Zemint felvették a Nanjing Központi Egyetem Villamosmérnöki 
Tanszékére, és aktívan részt vett a hallgatók japánellenes tevékenységében. A háború után 
Jiang Zemin átment a Sanghaji Jiaotong Egyetem Villamosmérnöki Tanszékére tanulni, majd 
1946 áprilisában csatlakozott a Kínai Kommunista Párthoz. Ezután végigjárta a KKP ranglétráját 
és 1985-ben Jiang Zemin Sanghaj polgármestere és a Kínai Kommunista Párt Sanghaji Városi 
Bizottságának titkárhelyettese lett, majd 1987-ben pedig a Kínai Kommunista Párt Sanghaji 
Városi Bizottságának titkárává nevezték ki. Ő vezette Sanghaj gazdaságfejlesztési tervének és 
városépítési tervének kidolgozását. A 1989-es kínai belpolitikai zűrzavarban végül ő került a 
KKP főtitkári székébe, majd onnan egyenes út vezetett Kína elnöki pozíciója felé. 

Jiang Zemin a fejlődés támogatója volt, és azt javasolta, hogy a fejlesztés legyen a párt legfőbb 
prioritása az ország kormányzásában, valamint úgy gondolta, hogy folyamatosan új helyzetet 
kell teremteni az ország modernizációjára. Felhívta a figyelmet arra, hogy a pártnak az adódó 
lehetőségeket meg kell ragadnia, amelyek a reformok elmélyítésére, a nyitás bővítésére, a 
fejlődés elősegítésére és a stabilitás megőrzésére irányulnak. Az 1990-es években Jiang Zemin 
határozottan tisztában volt a gazdasági globalizáció gyorsuló tendenciájával, és hangsúlyozta, 
hogy Kínának meg kell nyílnia a külvilág felé a fejlődés, a haladás és a virágzás, valamint a 
gazdasági, technológiai és kulturális cserekapcsolatok és más országokkal való együttműködés 
erősítése érdekében. Felhívta a figyelmet arra, hogy tovább kell javítani a vonatkozó 
politikákat, továbbra is töretlenül bővíteni kell a külvilág felé való nyitást, gazdagítani a nyitás 
formáit és tartalmát, és folyamatosan javítani kell a nyitás minőségét a külvilág 
sokoldalúságához mérten. 

Jiang Zemin tisztázta Kína WTO-csatlakozásának alapelveit: először is Kína WTO-ba lépése Kína 
gazdasági fejlődésének, reformjának és nyitásának szükségessége. Hozzátéve azt, hogy a 
WTO-nak is szüksége volt Kínára, hiszen egy akkor 1,2 milliárdos piacról volt szó, és Kína nélkül 
a WTO nem volt teljes, és nem kedvezett a világgazdaság fejlődésének. Másodszor, Jiang 
leszögezte, hogy Kína egy fejletlen társadalmi termelékenységgel rendelkező fejlődő ország, 
így a Kereskedelmi Világszervezethez ennek tiszteletben tartásával csatlakozik. Harmadszor 
Kína jogainak és kötelezettségeinek egyensúlyban kell lenniük. Jiang Zemin hangsúlyozta, hogy 
a közvetlen külföldi befektetések további vonzása, a külföldi tőke minőségének és 
kihasználtságának javítása, az áruk és szolgáltatások kereskedelmének további bővítése, a piac 
diverzifikációs stratégiájának megvalósítása, a minőséghez való ragaszkodás nagy lépést jelent 
és a reform és nyitás új szakaszba léphetne. Hangsúlyozta, hogy Kína fejlődése, haladása nem 
választható el a világ más országainak vívmányaitól, a külvilág felé való nyitás során mindig 
figyelni kell a nemzeti szuverenitás, valamint a gazdasági-társadalmi biztonság megőrzésére, 
oda kell figyelni a nemzetközi kockázati hatások megelőzésére, vagy azok csillapítására. A kínai 

https://english.news.cn/20221130/4ec6705052f648ca8e4890025eb8c003/c.html
http://www.gov.cn/xinwen/2022-12/02/content_5730009.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2022-12/02/content_5730009.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2022-12/02/content_5730009.htm
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sajátosságokkal rendelkező szocialista gazdaság felépítésével kapcsolatban Jiang Zemin 
rámutatott, hogy mivel Kína egy fejlődő ország, így a modernizáció eléréséhez és a fejlett 
országokkal szembeni lemaradás csökkentéséhez a kulcs a gyorsabb nemzetgazdasági 
fejlődési pályában van. A gazdasági növekedés módja így extenzívről intenzívre változott, hogy 
fenntartsa a nemzetgazdaság tartós, gyors és egészséges fejlődését. 

Elnöksége alatt számos alapelvet, politikát és főbb stratégiát fogalmazott meg és hajtott 
végre, megreformálta a gazdasági, politikai és kulturális rendszereket és minden tekintetben 
új utakat tört a reform és a nyitás folytatására. Megvalósításra került a jogalapú kormányzás 
alapstratégiája, véghezvitte a békés újraegyesítés politikáját az "egy ország, két rendszer" 
égisze alatt: Hongkong és Makaó zökkenőmentes visszatért Kínához. 

A „három képviselet” elmélete kibővítette a Kínai Kommunista Párt (KKP) tagságát, és 
alapvetően megváltoztatta a pártszerkezetet, miközben elősegítette a vállalkozói szellemet 
Kínában. A „három képviselet” elmélete szerint a KKP a haladó termelőerők, a haladó 
kulturális erők és a széles néptömegek szükségleteinek és érdekeinek képviselője. Jiang 
elmélete a KKP néppárttá válásának első elméleti megalapozása volt és meghirdetése mögött 
az a felismerés állt, hogy a pártnak úgy kell képviselnie a lakosság széles tömegeit, hogy közben 
a párt vezető szerepét is megőrizze. Az elmélet szerint a párttagság gerincét továbbra is a 
munkások, a parasztok, az értelmiség, a katonák és a káderek alkotják, de a változó 
viszonyoknak megfelelően az új, haladó társadalmi csoportok – vagyis a magánvállalkozók és 
a magánszektorból érkező más értelmiségiek – bevonása is szükséges. 

Amikor Jiang Zemin elfoglalta a párt és az ország vezető pozícióját, Kína igen bonyolult hazai 
és nemzetközi helyzetben volt. Sikerült egyesítenie a párt központi vezetői csoportját, 
higgadtan reagált a Kína szuverenitásával és biztonságával összefüggő nemzetközi helyzetek 
sorozatára, és legyőzte a nehézségeket, különösen sikeresen kezelte az ázsiai pénzügyi válság 
hatását, és biztosította a reform és a nyitás lendületét, amivel a kínai gazdaságot és ezzel Kínát 
soha nem látott gazdasági növekedésre állította. Jiang egy olyan vezető volt, aki értékelte a 
nyugati kultúrákat és tisztában volt a külföldi befeketések szükségességével, amivel Kína a 
világ gyárává tudott változni. 1989 és 2002 között, a KKP főtitkári hivatali ideje alatt Kína 
gazdaság megháromszorozódott és ennek a folyamatnak is köszönhetően 2010-ben 
megelőzte Japánt és a világ második legnagyobb gazdasága lett. 

Jiang Zemin 2003-ig töltötte be elnöki pozícióját, tartós hatást gyakorolva az ország 
politikájára és külkapcsolataira. Többek között olyan karizmatikus vezetőként emlékeznek rá, 
aki utat nyitott Kína globális hatalommá válása előtt. Földi maradványait december 1-jén 
szállították Shanghaiból Pekingbe. A reptéren Xi Jinping kínai elnök és más magasrangú kínai 
tisztviselők fogadták, ahol mély részvétüket fejezték ki család számára és kísérték utolsó 
útjára. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 

  

https://english.news.cn/20221130/4ec6705052f648ca8e4890025eb8c003/c.html
https://kki.hu/assets/upload/Kulugyi_Szemle_2009_02_Kena_kommunista_pertja_S.pdf
https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/02/WS638933eca31057c47eba234b.html
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Megújulnak a diplomácia kapcsolatok Magyarország és 
Örményország között 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) miniszteri tanácsának Lódzi ülésén 
találkozott Magyarország és Örményország külügyminisztere 2022. december 1-én. A 
találkozón Ararat Mirzoyan és Szíjártó Péter kiemelte a két nép közötti mély kulturális 
kapcsolatokat, valamint a két ország közötti kapcsolatok javításának fontosságát. A felek 
megállapodtak a teljes értékű diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról, valamint kifejezték 
azon szándékukat, hogy új, a kölcsönös bizalomra és a nemzetközi jog tiszteletére épülő, 
fejezetet nyitnak az örmény-magyar kapcsolatokban. A kapcsolatok megújítása első 
lépéseként a két ország kormánya abban állapodott, hogy nem rezidens nagyköveteket nevez 
ki a kapcsolatok fejlesztése lehetőségeinek feltárása érdekében. Az együttműködés 
elsősorban a kereskedelmet, oktatást, kultúrát és turizmust érintő területekre vonatkozna. 

A Magyarország és -Örményország között a diplomáciai kapcsolat 1992. március 30-án jött 
létre, amiben jelentős szerepet játszott a magyarországi örmény diaszpóra. A két ország 
vezetői, külügyminiszterei rendszeres látogatásokat intéztek, 2000-ben pedig „Örményország-
Magyarország Egyesület” alakult Jerevánban. 2012-ben azonban Jereván felfüggesztette a 
diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal, amikor is Budapest kiadta Azerbajdzsánnak Ramil 
Sahib Safarovot, aki addig Magyarországon töltötte életfogytig tartó börtönbüntetését amiért 
2004-ben egy baltával megölte Gurgen Margaryan örmény katonatársát, akivel a NATO 
békepartnerségi programja keretében Magyarországon tanult. Safarovot 2007-ben ítélték 
életfogytiglani szabadságvesztésre. Kiadatása után Azerbajdzsánban kellett volna tovább 
töltenie büntetését, ehelyett azonban rehabilitálták és nemzeti hősként ünnepelték. A 
esemény nagy felháborodást keltett Jerevánban. 

A diplomáciai kapcsolatok megszakítása azonban nem azt jelentette, hogy a két ország között 
minden viszony megszakadt. A két ország közötti  kulturális együttműködés továbbra is 
fennmaradt. Örményország 2009-óta tagja a Keleti Partnerség programnak, mindemellett az 
EU Társulási Megállapodást nem írta alá az Eurázsia Gazdasági Unióhoz való csatlakozás miatt. 
Ennek ellenére Örményország nem mondott le az Európai Unióval meglévő kapcsolatai 
fejlesztéséről. A Keleti Partnerség keretén belül Magyarország és Örményország között 
folyamatos volt az együttműködés a szakítás után is. 

A két ország között a diplomáciai kapcsolatok megújításának lehetősége már az elmúlt év 
során is megmutatkozott. A kapcsolatok helyreállítását egy éves felfokozott diplomáciai 
tevékenység előzte meg Jereván és Budapest között. A magyar kormány 2021 decemberében 
közvetített Örményország és Azerbajdzsán között, hogy felügyelje az előző hónapban lezajlott 
összecsapások következtében fogva tartott öt örmény katona hazatérését. A katonák 
hazaszállításának napján Magyarország bejelentette, hogy 100 000 dózis koronavírus vakcinát 
adományoz Örményországnak. 2022 februárjában magyar delegáció érkezett Jerevánba az 
örmény és a magyar nép közötti kapcsolatok mélyítése érdekében. A vizit során 
együttműködési megállapodás született a két ország közötti jövőbeli kapcsolata alapjai 
megteremtése reményében a jereváni Gurgen Margaryan iskola és a Máriaremete Hidegúti 
ökumenikus iskola között. Emellett Semjén Zsolt és Azbej Trisztán az Armenpressnek adott 
interjújában a magyar és az örmény népek közötti kötelékére helyezte a hangsúlyt, amely 
alapját közös keresztény hit, a kulturális, oktatási együttműködés és nem utolsó sorban a 
magyarországi örmény közösség biztosítja. Mindez pedig erősebb a diplomáciai 

https://kormany.hu/hirek/megallapodas-szuletett-a-magyar-ormeny-diplomaciai-kapcsolatok-helyreallitasarol
https://arka.am/ru/news/politics/armeniya_i_vengriya_naznachat_poslov_nerezidentov_dlya_izucheniya_vozmozhnostey_razvitiya_otnosheniy/
https://tbiliszi.mfa.gov.hu/page/oermenyorszag
https://tbiliszi.mfa.gov.hu/page/oermenyorszag
https://index.hu/kulfold/2012/08/31/ormenyorszag_szakit_magyarorszaggal/
https://eurasianet.org/armenia-and-hungary-to-restore-ties
https://eurasianet.org/armenia-and-hungary-to-restore-ties
https://www.armenpress.am/rus/news/1076138.html
https://armenpress.am/rus/news/1076271.html
https://armenpress.am/rus/news/1076271.html
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kapcsolatoknál is. Az interjúban komoly hangsúlyt kapott a keresztény örmény közösségek 
támogatása Szíriában is. 2022 november 2-án az Örmény Katolikus Egyház pátriárkája, XXI. 
Raphael Bedros pedig a Szent Kereszt Hálaéremmel tüntette ki Orbán Viktort, hivatkozva a 
miniszterelnök „feltétel nélküli elkötelezettségére a keresztények, életük védelme, erkölcsi és 
társadalmi értékeik megőrzése mellett”. 2022 novemberében pedig Paruyr Hovhannisyan 
külügyminiszter-helyettes fejezte ki optimizmusát a magyar-örmény diplomáciai kapcsolatok 
visszaállításában az örmény Nemzetgyűlés bizottsági meghallgatásán.  

A 2022 december 1-én történt bejelentést tehát aktív előkészítő munka előzte meg. Jereván 
és Budapest fokozatosan készítette elő a kapcsolatok újraindítását amely első sorban az 
örmény fél számára volt kihívás a Safarov ügy kapcsán. Örményország katonai veresége után 
felülvizsgálta nemzetközi kapcsolatait és úgy tűnik készen áll arra, hogy kilépjen az izolációból 
Budapest kapcsán. Jereván számára fontosak a jó kapcsolatok fenntartása az EU egészével és 
tagállamaival. Magyarország keleti nyitás politikájának köszönhetően jó kapcsolatokat ápol a 
Türk Tanács országaival, így Azerbajdzsánnal is, ugyanakkor keresztény alapokon 
Örményországgal is megvan a közös kapcsolódási pont. Ebből kifolyólag fontos közvetítő lehet 
Örményország számára mind az EU mind Azerbajdzsán felé, Budapest pedig újabb, vagy 
inkább ismét hivatalos, partnerre tesz szert a Kaukázuson és az Európai Gazdasági Unión belül. 

Az elemzést készítette: Seremet Sándor 

  

https://eurasianet.org/armenia-and-hungary-to-restore-ties
https://arminfo.info/full_news.php?id=72634&lang=2
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Kelet-Ázsia 

Kína aktívan optimalizálja a COVID-19 válaszintézkedéseit 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. október 13. 

Ahogy a vakcinázási arány növekszik, és Kína tapasztalatokat halmoz fel a vírus megfékezésére, 

az ország aktívan optimalizálja és finomítja a Covid-19-re adott válaszát. Kína november 30-án 

4080, megerősített Covid-19 esetről számolt be. A dél-kínai Guangdong tartomány 

fővárosában, Kantonban található Haizhu, Tianhe, Panyu és Liwan körzetek szerdán 

feloldottak minden ideiglenes ellenőrzési intézkedést. A kiemelten veszélyeztetett régiók 

kivételével minden terület alacsony kockázatú területnek minősült. Peking optimalizálta a 

Covid-19 elleni védekezési intézkedéseit annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse azok 

hatását az emberek megélhetésére. Elrendelte a zárva tartási intézkedések időben történő 

megszüntetését a jogosult lakóparkok esetében, és lehetővé tette, hogy azok a 

szupermarketek, ahol vírusfertőzöttet találtak egynapos bezárást követően újra nyithassanak. 

Sun Chunlan miniszterelnök-helyettes szerdán hangsúlyozta az ország Covid-19-re adott 

válaszok folyamatos optimalizálásának fontosságát. Erőfeszítéseket sürgetett  , a diagnózis, a 

tesztelés, a kezelés és a karanténintézkedések javítására, a teljes lakosság, különösen az 

idősek immunizálásának megerősítésére, valamint a gyógyszerek és egyéb egészségügyi 

források előkészítésének fokozására. 

Forrás: China actively optimizes COVID-19 response measures 

A kínai futárszektor több mint 100 milliárd csomagot kezel 

Xinhua, 2022. december 1. 

A Kínai Állami Postahivatal szerint a kínai futárszektor kézbesítési volumene meghaladta a 100 

milliárd csomagot méghozzá hét nappal korábban, mint 2021-ben, miközben a futár cégek 

szolgáltatása folyamatosan bővül. A különféle e-kereskedelmi platformok rohamos fejlődése 

miatt Kína-szerte több mezőgazdasági terméket szállítanak ki, és a futárpiac növekedési 

üteme az ország középső és nyugati régióiban is felgyorsult – közölte Xu Liangfeng, hivatali 

tisztviselő. Az iroda továbbá elmondta, hogy több kézbesítési állomást is létrehoznak a vidéki 

területek kézbesítési szolgáltatásainak fejlesztésére. 

Forrás: China's courier sector handles over 100 bln parcels 

  

https://english.news.cn/20221201/1fa2f59184144123af7266aa2f1b16d2/c.html
https://english.news.cn/20221201/8278281165cd4912afa1d62b2f3b5301/c.html
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Az ASEAN országok piaca mágnesként vonzza a kínai autógyártókat 

Yang Yang, China Daily, 2022. december 2. 

Az ASEAN országok piaca mágnesként vonzza a kínai autógyártókat. Az indonéziai Balin a G20-

as csúcstalálkozó helyszínén a SAIC General Motors Wuling kínai cég a Motor Indonesia által 

gyártott 300 zöld energiájú járművet, a Wuling Air-t használták a találkozó hivatalos 

járműveiként, amelyek napi ingázási szolgáltatásokat biztosították a delegációk és a 

szervezőbizottságok számára. Ennek következtében a kínai elektromos utógyártók nemzetközi 

elismertséget szereztek. A SAIC General Motors Wuling Motor Indonesia 2015-ben 1 milliárd 

dollárt fektetett be egy 60 hektáros autóipari park felépítésébe Indonézia Nyugat-Jáva 

tartományában, amely járműveket gyárt az indonéz és a délkelet-ázsiai piacok számára. Az 

idei év eleje óta a kínai új energetikai járműgyártó cégek, mint például a BYD, a NIO, az Xpeng 

és a Wuling felgyorsították a tengerentúli piacra való betörésüket, és az ASEAN lett a kínai 

autógyártók egyik fontos piaca. Augusztus végén a Neta hivatalosan is belépett a thaiföldi 

piacra, és üzleteket nyitott az ország különböző pontjain, hogy népszerűsítse és értékesítse az 

új energiahordozókat. A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint az idei év első három 

negyedévében a kínai belföldi autóipari vállalatok 2,12 millió járművet exportáltak, ami 

meghaladja a tavalyi éves exportvolument, és 389 000 új energetikai járműv eladását jelenti. 

Forrás: ASEAN market a magnet for Chinese auto companies 

Kína és az EU erős gazdasági szimbiózisa 

Xinhua, 2022. december 1. 

Kína és az Európai Unió (EU) erős gazdasági szimbiózist alakított ki közölte Shu Jueting, a Kínai 

Kereskedelmi Minisztérium szóvivője. 2022 első 10 hónapjában a Kína és az EU közötti 

kereskedelem értéke elérte a 711,4 milliárd dollárt, ami 6,3%-kal több, mint egy évvel 

korábban. Kína továbbra is az EU legnagyobb kereskedelmi partnere, az EU pedig továbbra is 

Kína második legnagyobb kereskedelmi partnere – tette hozzá Shu. A Kína-EU átfogó 

befektetési megállapodás kilátásaival kapcsolatban Shu kijelentette, hogy mindkét félnek 

együtt kell működnie a megállapodás aláírásának elősegítése érdekében, hogy az mind 

Kínában, mind az mind az EU-ban az emberek és a vállalatok számára előnyös legyen. 

Forrás: China, EU enjoy strong economic symbiosis: commerce ministry 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/02/WS63898be8a31057c47eba258c.html
https://english.news.cn/20221201/a862d7b757ee4120a45900e2d914a825/c.html
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Japán 40-45 billió jen ös.szegű védelmi kiadást tervez a következő öt évre 

The Japan Today, 2022. december 2. 

Japán 40-43 billió jent szán védelmi kiadásokra a következő öt éven keresztül, az áprilisban 

kezdődő pénzügyi évtől kezdődően. Ez ugrást jelentene a jelenlegi ötéves védelmi tervhez 

képest, amely 27,5 billió jen elköltésére irányul, és aggodalomra ad okot az ipari világ egyik 

legnagyobb adósságterhével küzdő Japánnak, ami emiatt súlyosbodhat, hiszen ez kétszer 

akkora, mint Japán éves gazdasági teljesítménye. Fumio Kishida miniszterelnök felszólította a 

kulcsfontosságú minisztereket, hogy dolgozzanak ki egy tervet, amely a védelmi kiadásokat a 

bruttó hazai termék 2%-nak megfelelő összegre emeli öt éven belül a mostani 1%-ról. Azonban 

ezt több tárca is nehezményezi mivel szerintük Japánnak olyan intézkedésekre kellene 

összpontosítania, mint a kiadások csökkentése, nem adó jellegű bevételek növelése, – mint 

például a devizatartalékok speciális számlájáról származó többletpénz –, hogy segítsenek az 

embereknek és a cégeknek megbirkózni a Covid-19 okozta nehézségekkel. 

Forrás: Japan eyes ¥40-45 trillion for 5-year defense spending plan 

Dél-Korea módosítani szeretné az elektromos járművekre vonatkozó amerikai 

adószabályokat 

Choi Si-young, The Korea Herald, 2022. december 2. 

A Dél-Koreai Külügyminisztérium közölte, hogy Dél-Korea kormánya arra kérte az Egyesült 

Államok kormányát, hogy enyhítse az elektromos járművekre vonatkozó adózási szabályokat, 

hogy a dél-koreai autógyártók ne kerüljenek méltánytalanul hátrányba az elektromos 

járművekre vonatkozó ösztönzőkkel szemben. Az augusztus 16-a óta hatályos 

inflációcsökkentési törvény kihagyja a Hyundai Motort és leányvállalatát, a Kiát a szövetségi 

adójóváírásból, mivel nem Észak-Amerikában gyártják elektromos járműveiket. A jövő év 

január 1-jén hatályba lépő szabályok azt is megkövetelik, hogy az akkumulátorban található 

kritikus ásványi anyagok pénzbeli értékének legalább 40%-a az Egyesült Államokból vagy egy 

szabadkereskedelmi partnertől származzon ahhoz, hogy jogosultak legyenek az adójóváírásra. 

A szabályok 2027-ben 80%-ra szigorodnak. A vitatott törvény heves ellenállást váltott ki az 

Európai Unió és Japán részéről, ami arra késztette Joe Biden elnököt, hogy beismerje, hogy a 

törvénynek lehetnek „hibái”, mondván, hogy „módosításokkal” lehet lazítani az ösztönzőkre 

vonatkozó szabályokat. 

Forrás: South Korea seeks changes to US tax rules on EVs 

  

https://japantoday.com/category/politics/japan-eyes-40-45-trln-yen-for-5-year-defence-spending-plan-sources
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221202000586
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Dél-Ázsia 

India és az ASEAN fejleszti a partnerségét 

Rathindra Kuruwita, The Diplomat, 2022. november 25. 

November 12-én India és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) átfogó stratégiai 

partnerséggé (CSP) változtatta kapcsolatát, amely a legmagasabb szintű kapcsolat, amelyet a 

csoportosulás a tömbön kívüli országokkal fenntart. Ez fontos mérföldkő az India és az ASEAN 

közötti kapcsolatokban, amely India indo-csendes-óceáni politikájának is fontos pillére. Az 

India-ASEAN közös nyilatkozat hangsúlyozta az India és az ASEAN közötti civilizációs 

kapcsolatokat, a tengeri összeköttetést és a kultúrák közötti cserét. Elismerte a digitális 

gazdaság, az intelligens mezőgazdaság és a városok közötti partnerségek terén folytatott 

együttműködés fokozásának jelentőségét is. India mint gyógyszeripari központ fontosságát és 

az ASEAN által elérhető előnyöket emelte ki ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök, 

aki szerint a blokk nem hagyhatja ki a lehetőséget, hogy a "világ gyógyszertára közeli 

szomszédunk és partnerünk legyen", és sürgette őket, hogy "szorosan működjenek együtt 

Indiával annak biztosítása érdekében, hogy térségünk megfelelő mennyiségű, megfizethető, 

jó minőségű gyógyszerhez és vakcinához jusson". Az, hogy az ASEAN India státuszát átfogó 

stratégiai partnerré emelte, India növekvő szerepének elismerése a tágabb Indo-csendes-

óceáni térségben.  

Forrás: India and ASEAN Upgrade Their Partnership 

A pakisztáni kőolajipari miniszter Oroszországba utazik, hogy biztosítsa az 

olcsó üzemanyag utánpótlást 

Ahmad Ahmadani, Pakistan Today, 2022. november 28. 

Mussadik Malik pakisztáni kőolajipari miniszter november 27-én Moszkvába repült, hogy 

tárgyalásokat folytasson az orosz nyersolaj kedvezményes áron történő szállításának 

biztosításáról. Malik vezeti azt a küldöttséget, amely azt reméli, hogy sikerül olyan 

megállapodást kötnie Moszkvával, amely segíthet enyhíteni az országban az egekbe szökő 

üzemanyagárakat. A minisztérium szerint az Orosz Föderációval folytatott stratégiai 

megbeszélések során a Pakisztánba irányuló orosz nyersolaj- és gázszállítások mellett szó lesz 

a Pakisztán-áramlat gázvezeték projekt azonnali megkezdéséről is. A Pakistan Refinery Limited 

és a Pak Arab Refinery Company (PARCO) is fontos szerephez jut a bilaterális együttműködést 

illetően. Jelenleg a Parco finomítója az egyetlen finomító Pakisztánban, amely már fel van 

szerelve orosz olaj finomítására. Közben az ország állami tulajdonú olajipari óriásvállalatát, a 

Pakistan State Oil-t (PSO) is felkérték, hogy dolgozzon ki átfogó stratégiai dokumentumokat. 

Korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022 szeptemberében találkozott Shehbaz Sharif 

pakisztáni miniszterelnökkel a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozójának 

alkalmával Szamarkandban. A két vezető megállapodott a gazdasági együttműködés 

folytatásában, különös tekintettel az energetikai projektekre, miközben arról is megegyeztek, 

hogy a következő kormányközi bizottság ülését Iszlámábádban tartják.  

Forrás: Malik leads Pakistani delegation to Russia to secure cheap oil 

https://thediplomat.com/2022/11/india-and-asean-upgrade-their-partnership/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/11/28/malik-leads-pakistani-delegation-to-russia-to-secure-cheap-oil/
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"Semmi közük hozzá" – így reagált az USA azzal kapcsolatban, hogy Kína ellenzi 

a Yudh Abhyas hadgyakorlatot. 

Yagya Sharma, Hindustan Times, 2022. december 02. 

Szerdán a kínai külügyminisztérium kifejezte ellenzését a Yudh Abhyas indiai-amerikai 

hadgyakorlatot illetően, azt állítva, hogy az sérti a Kína és India által 1993-ban és 1996-ban 

aláírt határmegállapodásokat. India és az Egyesült Államok közös hadgyakorlatát, a Yudh 

Abhyas-t idén 18. alkalommal rendezik meg Auliban, mintegy 100 km-re a tényleges 

ellenőrzési vonaltól (LAC). Elizabeth Jones nagykövet, az Egyesült Államok újonnan kinevezett 

újdelhi ügyvivője elmondta, hogy Washington érdeke, hogy támogassa Újdelhi erőfeszítéseit, 

és kapacitásait az általa fontosnak tartott irányokba terelje. Szerinte az Egyesült Államok és 

India kapcsolata az egyik „legkövetkezetesebb” kapcsolat, és Washington természetes 

partnerséget lát a két fél között számos kritikus területen, köztük a védelmi technológiában 

és az éghajlatváltozásban. Amikor újságírók felvetették, hogy Kína tiltakozik az 

Uttarakhandban zajló indiai-amerikai hadgyakorlat ellen, Jones így válaszolt: „Azt hiszem, 

rámutatnék arra a fajta nyilatkozatra, amelyet indiai kollégáinktól hallottunk, miszerint ez nem 

tartozik rájuk". 

Forrás:  'None of their business': Now, US rejects China's opposition to 'Yudh Abhyas' 

A digitális hitelezés szabályai módosulnak. Az indiai központi bank új digitális 

hitelezési szabályokat vezet be. 

Basudha Das, Business Today, 2022. december 01. 

Az Indiai Központi Bank (RBI) módosította a digitális hitelezési irányelveket, amelyek 

december 1-jén léptek hatályba.  A felülvizsgált digitális hitelezési irányelvek célja a digitális 

hitelezési folyamat zökkenőmentessé tétele, valamint a fogyasztók védelme a hitelezők 

szokatlanul magas kamatlábaitól. Ennek értelmében az RBI szerint minden hitelfolyósítás és 

törlesztés csak a hitelfelvevők bankszámlái és a szabályozott szervezetek, például a bankok és 

az NBFC-k között történhet. Emellett a hitelközvetítési folyamat során az LSP-knek fizetendő 

díjakat, illetékeket stb. közvetlenül a szabályozott szervezeteknek (RE-k) kell megfizetniük, 

nem pedig a hitelfelvevőnek – áll az RBI közleményében. A digitális hitelek összesített 

költségeit teljeshiteldíj-mutató (THM) formájában kell megadni a hitelfelvevőknek, és a THM 

szintén a KFS részét képezi majd. A kölcsönszerződés részeként biztosítani kell egy 

türelmi/visszakeresési időszakot, amely alatt a hitelfelvevők a tőke és az arányos THM 

büntetés nélküli megfizetésével kiléphetnek a digitális hitelekből.  A jegybank hozzátette, hogy 

minden érintett RE-nek gondoskodnia kell arról, hogy legyen egy megfelelő panaszkezelő 

csomópontja a fintech/digitális hitelezéssel kapcsolatos panaszok kezelésére.  

Forrás: Digital lending rules: RBI to introduce updated digital lending rules from today. Key 

points here 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/none-of-their-business-now-us-rejects-china-s-opposition-to-yudh-abhyas-101669983742064.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/none-of-their-business-now-us-rejects-china-s-opposition-to-yudh-abhyas-101669983742064.html
https://www.businesstoday.in/industry/banks/story/digital-lending-rules-rbi-to-introduce-updated-digital-lending-rules-from-today-key-points-here-354904-2022-12-01
https://www.businesstoday.in/industry/banks/story/digital-lending-rules-rbi-to-introduce-updated-digital-lending-rules-from-today-key-points-here-354904-2022-12-01
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Délkelet-Ázsia 

Spanyolország és Finnország is bekapcsolódna az új indonéz főváros 

fejlesztésébe 

Aji Cakti, Antara hírügynökség , 2022. november 26. 

Finnország és Spanyolország is kifejezte érdeklődését az Indonéziával való kooperáció iránt az 

ország új fővárosa, Nusantara fejlesztése érdekében – közölte a projektért felelős kormányzati 

ügynökség (IKN). „Minden befektetővel nyitottak vagyunk az együttműködésre, bizonyos 

ágazatokban.” – fogalmazott Bambang Susantono, az IKN vezetője a finn és a spanyol kormány 

képviselőivel tartott megbeszélését követően, megjegyezve, hogy korábban többek között 

Dél-Korea és Szaúd-Arábia is jelezte érdeklődését. Az IKN az Ázsiai Fejlesztési Bankkal is 

együttműködik annak érdekében, hogy a fenntartható erdőváros koncepciónak megfelelően 

Nusantara 2045-re szén-dioxid-semlegessé váljon. 

Forrás: Otorita IKN: Spanyol dan Finlandia berminat kerja sama bangun IKN 

2028-ra 50%-ra csökkenhet a bruttó hazai termékhez viszonyított 

államadósság aránya a Fülöp-szigeteken 

Luisa Maria Jacinta C. Jocson, BusinessWorld , 2022. november 18. 

„A világjárvány előtt az államadósságnak a GDP-hez viszonyított aránya 40% alatt volt, idén 

pedig 62%-ra emelkedett, mivel a bevételek csökkentek, a világjárványhoz kapcsolódó függő 

kiadások pedig nőttek. Tartós, erős növekedés mellett azonban 2028-ra várhatóan 50% 

körülire csökken.” – nyilatkozta Benjamin E. Diokno pénzügyminiszter újságíróknak. 

Szeptember végére az állami adósságráta 63,7%-ra nőtt, amely 17 éve a legmagasabb érték, 

egyúttal a fejlődő gazdaságok számára kezelhetőnek tekintett 60%-os küszöbhatárt is 

meghaladja. E hónap elején az S&P Global Ratings ugyanakkor megerősítette a Fülöp-szigetek 

„BBB+” befektetési ajánlású államadós-besorolását „stabil” kilátással. Ez egy fokozattal marad 

el a kormány által megcélzott „A” minősítéstől.  

Forrás: Debt-to-GDP ratio seen to drop to 50% by 2028 

  

https://www.antaranews.com/berita/3269153/otorita-ikn-spanyol-dan-finlandia-berminat-kerja-sama-bangun-ikn
https://www.bworldonline.com/top-stories/2022/11/28/489668/debt-to-gdp-ratio-seen-to-drop-to-50-by-2028/
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Vietnám új gazdaságszerkezetátalakítási célokkal folytatja a modernizációs 

reformokat 

Viet Tuan, VnExpress , 2022. november 28. 

Vietnám 2030-ra 7%-os GDP-növekedést, 7500 dolláros egy főre jutó GDP-t, a mezőgazdasági 

munkaerő 20% alatti számarányúra csökkentését és a képzett munkaerő 35-40%-os növelését 

tűzi ki célul – áll a Nguyen Phu Trong pártfőtitkár által a 13. Központi Bizottság 6. plenáris 

ülésén aláírt és kihirdetett párthatározatban, amely új lendületet kíván adni az iparosítási és 

modernizációs folyamatnak miután az ország mégsem tudott iparosodott országgá alakulni 

2020-ra. Ebben az összefüggésben a Párt Központi Bizottsága azt szeretné, ha Vietnám 2030-

ra az ipari versenyképesség tekintetében a három vezető ASEAN-ország csoportjába kerülne, 

a GDP több mint 40%-át kitevő ipari részaránnyal, 2045-re pedig fejlett, magas jövedelmű 

országgá válna. A cél eléréséhez a nemzetnek javítania kell termelési kapacitását, 

autonómiáját, jogrendszerét és alkalmazkodóképességét, valamint aktualizálnia kell a 

szakpolitikáit.  

Forrás: Vietnam resets modernization push with new economic restructuring targets 

A thai kabinet jóváhagyta az értékpapírügyletekre vonatkozó tranzakciós adó 

kivetését 

Bangkok Post, Bangkok Post , 2022. november 11. 

A thai kormány jóváhagyta a thaiföldi értéktőzsdén folytatott értékpapírügyletekre kivetendő 

pénzügyi tranzakciós adó bevezetését, véget vetve ezzel az 1991 óta tartó mentességnek –

közölte az ország pénzügyminiszter-helyettese. A 0,1 százalékos adó jövő év elejétől 

fokozatosan lép hatályba, 4 hónapos türelmi időt követően. Ha teljes egészében beszedésre 

kerül évente 16 milliárd baht (448,81 millió USD) bevételt kell termelnie. Az adó a pénzügyi 

tranzakciókra kivetett, Indiában és Tajvanon már hatályos Tobin-adókhoz hasonló. 

Forrás: Cabinet approves transaction tax on securities trades 

Minőségi Bajnokok lendítik föl a laoszi kisvállalkozásokat 

KPL, Lao News Agency , 2022. november 28. 

Közel két évnyi képzés és a Minőségi Bajnokok (QC) program mind a 12 intenzív tanfolyamának 

elvégzése után a végzettek útnak indultak, hogy támogassák a kis- és középvállalkozásokat 

(kkv-k) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságban. A hivatásos minőségügyi szakértők 

feladata, hogy oktatóként, edzőként és tanácsadóként szolgálják és segítsék a laoszi kkv-kat 

termelékenységük és működési hatékonyságuk javításában, munkahelyük megszervezésében, 

a nemzetközi szabványoknak való megfelelésben és exportjuk növelésében, végső soron a 

piaci siker elérésében. 

Forrás: Quality Champions boosts small businesses in Laos 

https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-resets-modernization-push-with-new-economic-restructuring-targets-4541602.html
https://www.bangkokpost.com/business/2449000/cabinet-approves-transaction-tax-on-securities-trades
https://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=70149
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Válaszul a WTO-nál elszenvedett vereségre az indonéz kormány fellebbez és a 

nikkel exportadójának emelését tervezi 

Kompas, Kompas , 2022. november 30. 

Bahlil Lahadalia indonéz beruházási miniszter szerint fennáll annak a lehetősége, hogy a 

kormány megemeli a nikkelérc exportadóját, azon fellebbezés mellett, amelyet Jakarta az 

Európai Unióval szemben a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési testületénél a 

nikkelexportot tiltó politikájának ügyében fog benyújtani. A miniszter hangsúlyozta, hogy a 

kormány célja az exporttilalom fenntartása mellett az érc belföldi feldolgozásának és 

finomításának folytatása a downstream nikkelpolitika keretében, mert az munkahelyeket 

teremt és hozzáadott értéket biztosít a gazdaság számára. 

Forrás: Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel 

A PETRONAS nettó nyeresége több mint kétszeresére nőtt 

The Star, The Star , 2022. november 30. 

A malajziai Petroliam Nasional (PETRONAS) olajvállalat nettó nyeresége 120%-kal 77,2 milliárd 

maláj ringgitre (RM) emelkedett, míg a bevétel 58,3%-kal 271,3 milliárd RM-ra nőtt 2022 első 

kilenc hónapjában. A csoport közleménye szerint ez főként a magasabb referenciaárakhoz 

igazodó főbb termékek magasabb árszínvonalának és az árfolyamok pozitív hatásának 

köszönhető. A kilátásokkal kapcsolatban a csoport arra számít, hogy az olaj- és gázárak 

továbbra is volatilisek maradnak a fokozódó geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok 

következtében. „A példátlan globális energiaválsággal szemben a PETRONAS a kereskedelmi 

és működési kiválóság biztosítására összpontosít… továbbra is felelősségteljesen fog 

befektetni az energiaellátás biztonságának garantálása érdekében, miközben folytatja 

növekedési stratégiáját és 2050-re kitűzött nettó nulla szén-dioxid-kibocsátási céljának 

elérését" – közölte a csoport. 

Forrás: PETRONAS' net profit more than double in the first nine months 

  

https://money.kompas.com/read/2022/11/30/214212426/balas-kekalahan-di-wto-jokowi-berencana-naikkan-pajak-ekspor-nikel?page=1
https://www.thestar.com.my/business/business-news/2022/11/30/petronas039-net-profit-more-than-double-in-the-first-nine-months
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A szabályozás nem tudja megvédeni a kriptoügyfeleket, és nem tudja 

megállítani a platformok összeomlását 

Benjamin Cher, The Business Times , 2022. november 30. 

A Szingapúri Monetáris Hatóság októberben konzultációs dokumentumot tett közzé a 

kriptovalutákkal foglalkozó lakossági befektetők kockázatainak csökkentéséről. A javasolt 

intézkedések között szerepel a lakossági és a vállalati ügyfelek vagyonának elkülönítése, 

valamint a hitelfedezetű kriptovásárlás korlátozása. Az FTX kriptovaluta-tőzsde 

összeomlásával kapcsolatos parlamenti kérdésekre válaszolva azonban Lawrence Wong 

miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter elmondta, hogy a javasolt intézkedések nem 

tudják megakadályozni a kriptoplatformok összeomlását vagy az ügyfelek veszteségeit. „Aki 

kriptopénzzel kereskedik, annak fel kell készülnie arra, hogy elveszítheti az összes értékét, 

semmilyen szabályozás nem tudja megszüntetni ezt a kockázatot" – fogalmazott Wong. 

Ehelyett a hangsúly a tapasztalatokon alapuló, ésszerű szabályozáson lesz, valamint a 

folyamatos figyelemfelhíváson és a közoktatáson. 

Forrás: Regulation cannot protect crypto customers nor stop platform collapses: DPM Wong 

  

https://www.businesstimes.com.sg/singapore/regulation-cannot-protect-crypto-customers-nor-stop-platform-collapses-dpm-wong
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Közel-Kelet 

A kuvaiti „Agility” leányvállalata 63 millió dolláros szerződést írt alá Kongóban 

 .Al Arabiya, 2022. november 27 ,العربية

A kuvaiti „Agility Public Warehousing Company” közölte, hogy leányvállalata, a „Gulf Catering 

General Trading & Contacting” 63 millió dolláros szerződést írt alá egy nagy humanitárius 

szervezettel a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A vállalat a nyilatkozatában hozzátette, 

hogy a szerződés élelmiszerhez és vízhez köthető szolgáltatásokra és egyéb berendezések 

biztosítására vonatkozik a szervezet számára, valamint hogy egy évre szól, ám 2027 októberéig 

megújítható. 

Forrás:  الكويتية توقع عقدا بالكونغو بـ  63 مليون دوالر " ي
كة تابعة لـ"أجيليت   شر

A Japán Kommunista Párt elnöke: Törökország álláspontja az ukrajnai 

háborúról „inspiráló” 

 .Anadolu Agency, 2022. november 27 ,وكالة االناضول

Kazuo Sí, a Japán Kommunista Párt (JCP) elnöke méltatta Törökország „inspiráló” álláspontját 

az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, amely február óta tart. Ez az Anadolu Ügynökségnek 

adott interjúban hangzott el az Ázsiai Politikai Pártok Nemzetközi Konferenciájának (ICAPP) 

alkalmával Isztambulban, Törökországban. „Nagy figyelmet fordítunk a török kormány 

álláspontjára és javaslataira az ukrajnai kérdések megoldására vonatkozóan” – mondta Sí, aki 

1996 óta a japán parlament tagja, és elítéli Oroszország Kijev elleni háborúját. Hozzátette, 

hogy nagyszerű lehetőség volt, hogy az Ázsiai Politikai Pártok Nemzetközi Konferenciájának 

alkalmával megvitassa a dolgokat az AKP vezetésével. A japán parlamenti képviselő azzal 

folytatta, hogy a török kormány a békés és diplomáciai megoldást hangsúlyozza. Méltatta 

továbbá Ankara szerepét a Törökország, az ENSZ, Oroszország és Ukrajna által Isztambulban 

aláírt történelmi jelentőségű gabonamegállapodás közvetítésében. Napokkal a megállapodás 

szerinti lejárati dátum előtt a Fekete-tengeri Gabonafolyosóról szóló szerződést november 19-

től további 120 nappal meghosszabbították. 

Forrás: موقف تركيا من الحرب بأوكرانيا "ملهم : ي
 "رئيس الحزب الشيوعي اليابان 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2022/11/27/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%A8%D9%80-63-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%84%D9%87%D9%85-/2749117
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Ali Hamenei: a tüntetőket meg kell büntetni 

The Times of Israel, 2022. november 26. 

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah szombaton kijelentette, hogy az Egyesült 

Államokkal folytatott tárgyalások nem vetnek véget az Iszlám Köztársaságot az elmúlt két 

hónapban megrengető „bajoknak”, és megfogadta, hogy megbünteti a tüntetőket. Iránban 

hónapok óta tartó tüntetéssorozat zajlik a 22 éves kurd származású iráni nő, Mahsza Amini 

szeptember 16-i letartóztatása, majd meggyilkolása miatt. A kormány tisztviselői a 

„lázadásokért” a nyugati „külföldi ellenségeket” hibáztatják, akiket törvénysértésre való 

felbujtással vádolnak. „Egyesek azt mondják nekünk az újságokban és az interneten, hogy 

ahhoz, hogy véget tudjunk vetni a néhány héttel ezelőtt kezdődött bajoknak, csak meg kell 

oldani a problémát Amerikával, és hallgatni a nemzet hangjára” – mondta Khamenei. 

„[Viszont] a tárgyalások nem oldanak meg semmit” – mondta az állami televízióban. Hamenei 

kijelentette, hogy  az Egyesült Államok azt akarja, hogy Irán hagyjon fel nukleáris programjával, 

változtassa meg alkotmányát, korlátozza befolyását a határain belülre, és zárja be védelmi 

iparát. „Egyetlen iráni sem fogadhat el ilyen feltételeket” – mondta. Hamenei üzent a 

Baszídzsnak (önkéntes síita milícia, amelyet az Iszlám Forradalmi Gárda égisze alatt 

toboroznak): „Nem az a probléma, hogy néhány lázadó van az utcán, még ha minden lázadót, 

minden terroristát meg is kell büntetni... A csatatér sokkal szélesebb. A fő ellenség a globális 

arrogancia”. 

Forrás: Khamenei tells paramilitary group: ‘Each rioter, each terrorist, must be punished’ 

Egyesült Arab Emírségek: a Manszúr bin Zájed vezette Miniszteri Fejlesztési 

Tanács áttekintette a kormányzati rendszer fejlesztésére irányuló 

kezdeményezéseket 

 .Al Khaleej, 2022. november 27 ,الخليج

Manszúr bin Zájed Al Nahján sejk miniszterelnök-helyettes elnökölt a Miniszteri Fejlesztési 

Tanács ülésén, amelyet az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dzabiban tartottak. 

Ennek során számos kormányzati kezdeményezést, jogszabályt és politikát vitattak meg, 

amelyeknek célja a kormányzati munkarendszer támogatása és továbbfejlesztése, 

összhangban a kormány következő szakaszra vonatkozó prioritásaival. A Tanács olyan 

szakpolitikákat és szabályozásokat vitatott meg, mint például az Egyesült Arab Emírségek 

nemzeti építési szabályzata és a kapcsolódó útmutatók, az egészséges életmód 

népszerűsítésére irányuló nemzeti politika, valamint egy átfogó intelligens egészségügyi 

kezdeményezés, amelynek célja az egészségügyi szolgáltatások nyújtási módjainak és 

eszközeinek újratervezése. 

Forrás: « الوزاري« برئاسة منصور بن زايد يستعرض مبادرات لتطوير المنظومة الحكومية 

  

https://www.timesofisrael.com/khamenei-tells-paramilitary-group-each-rioter-each-terrorist-must-be-punished/
https://www.alkhaleej.ae/2022-11-27/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 
 

 
 

18 

A BMW elektromos akkumulátor üzemet épít új magyarországi telephelyén 

Hürriyet Daily News, 2022. november 27. 

A BMW német autógyártó közölte, hogy több mint kétmilliárd eurót (2,1 milliárd dollárt) 

tervez befektetni az építés alatt álló magyar gyárába, és a helyszínen elektromos akkumulátor-

összeszerelő üzemet épít. Az üzemre vonatkozó tervek a BMW és az egész német autóipar 

villamosítás felé történő elmozdulásának részét képezik. A cég 2018-ban jelentette be, hogy 

egy gyárat épít a magyarországi Debrecen közelében. Az építkezés hat hónappal ezelőtt 

kezdődött, és a BMW nemrég közölte, hogy az akkumulátorgyárat is ott építik fel, mivel ez 

felgyorsítja az elektromos járművekre való átállást. Ez több mint 500 további munkahelyet 

teremt, és több mint kétmilliárd euróra növeli az üzembe történő beruházások összegét – 

közölte a cég. A BMW szerint 2025-ben kezdődhet meg az akkumulátorok és járművek 

gyártása. A Debrecenben gyártott elektromos autók minden akkumulátorát a helyszínen 

szerelik össze – mondta Markus Fallboehmer, a BMW akkumulátorgyártásért felelős alelnöke. 

Forrás: BMW to build electric battery plant at new Hungary site 

Szaúd-Arábia belügyminisztere egyiptomi kollégájával találkozott 

Al Arabiya English, 2022. november 28. 

Szaúd-Arábia belügyminisztere, Abdulaziz bin Szaúd bin Naif bin Abdulaziz herceg hivatalos 

megbeszélést folytatott egyiptomi kollégájával, Mahmúd Tawfik tábornokkal – jelentette a 

hivatalos szaúdi sajtóügynökség (SPA). A miniszterek tanúi voltak egy együttműködési 

megállapodás aláírásának Szaúd-Arábia és Egyiptom kormánya között a bűnözés elleni 

küzdelem terén. A megbeszéléseken mindkét oldalról több magas rangú tisztségviselő vett 

részt. Abdulaziz herceg üdvözölte a két minisztérium közötti biztonsági együttműködést, és 

megvitatta Tawfikkal annak további fokozási lehetőségeit. Egyiptom és Szaúd-Arábia között 

több fronton is zajlik a kooperáció. 

Forrás: Saudi Arabia’s interior minister meets with Egyptian counterpart for official talks 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/bmw-to-build-electric-battery-plant-at-new-hungary-site-178860
https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2022/11/28/Saudi-Arabia-s-interior-minister-meets-with-Egyptian-counterpart-for-official-talks
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Omán gazdaságának diverzifikálására és a külföldi befektetések vonzására 

törekszik 

 .Al Jazeera, 2022. november 29 ,الجزيرة

A szakértők úgy vélik, hogy a gazdaság diverzifikálása és a külföldi befektetések vonzása olyan 

cél, amelyet az Ománi Szultánság létfontosságú tervek és projektek elindításával kíván elérni 

az „Omán 2040 jövőkép” megvalósításának keretében. Ennek érdekében az Ománi Beruházási 

Hatóság tíz nemzeti projekt elindítását jelentette be a különböző ágazatokban. A 750 millió 

riál értéket meghaladó projektek arra összpontosítanak, hogy hozzájáruljanak a gazdaság 

diverzifikálásához, a kormányzóságok fejlesztéséhez és a beruházások vonzásához. Fontos cél 

a magánszektor megerősítése, valamint a polgárok számára több mint 860 közvetlen és 

közvetett munkalehetőség megteremtése. A projektek a Beruházási Hatóság Nemzeti 

Fejlesztési Portfóliójának is részét képezik, amely több mint 160 helyi vállalatot kezel, és célja, 

hogy hozzájáruljon a szultánság gazdaságának növekedéséhez és fejlődéséhez, valamint 

támogassa az állami költségvetést. 

Forrás:  ي لتنويــــع االقتصاد وجذب االستثمارات األجنبية
ى.. سعي عمان   بعد إطالق 10 مشاريــــع كبر

Szaúd-Arábia határozottan támogatja a kultúrák közötti párbeszéd 

előmozdítását 

Asharq Al Awsat English, 2022. november 30. 

A szaúdi kormány megerősítette, hogy határozottan támogatja a párbeszéd és a 

kommunikáció kiterjesztését a különböző kultúrák között. A Királyság ezt az álláspontot 

képviselte az ENSZ Civilizációk Szövetségének (AOC) 9. globális fórumán, a marokkói Fezben. 

Hangsúlyozták, hogy a népek közötti harmonikus együttélésre törekszenek, hogy a világban a 

biztonság és a stabilitás legyen a meghatározó. Emellett a kabinet hangsúlyozta, hogy az állam 

figyelmet fordít a Királyság valamennyi régiójának és városának átfogó fejlesztésére. Ez 

magában foglalja az életminőség, az alapvető szolgáltatások és az infrastruktúra javítására 

irányuló erőfeszítéseket, a bruttó hazai termékhez való hozzájárulásuk növelését a gazdasági 

és turisztikai tevékenységek fejlesztése révén, több munkalehetőség biztosítását a polgárok 

számára, valamint komparatív és befektetési előnyeik maximalizálását a „Vízió 2030” 

irányelveivel összhangban. 

Forrás: Saudi Arabia Reiterates Firm Support to Promote Dialogue between Cultures  

  

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/11/29/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-10-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%B3%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://english.aawsat.com/home/article/4015276/saudi-arabia-reiterates-firm-support-promote-dialogue-between-cultures%C2%A0
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Oroszország és a posztszovjet térség 

A transzkaszpi folyosón a rakomány mennyiségének hatszoros növekedése 
várható 
Business Turkmenistan, 2022. november 26. 

A Kaszpi-tengeren áthaladó nemzetközi Közép folyosón (Middle Corridor) a rakomány 
mennyisége 2022-ben hatszorosa lett, mint az elmúlt években volt, jelentette ki Mevlut 
Cavusoglu török külügyminiszter az Aktauban megrendezett Kaszpi-tengeri külügyminiszterek 
találkozóján. A Közép folyosó egy Törökországon, Kaukázuson, Kaszpi-tengeren  Közép-Ázsián 
és Kínán áthaladó kereskedelmi útvonal. Az energiaforrások és útvonalak diverzifikálásának 
fontosságát hangsúlyozva a török diplomata elmondta, hogy együttműködnek 
Azerbajdzsánnal a Kaszpi-tengeren keresztül érkező földgáz Európába szállításában, valamint 
az azerbajdzsáni, kazah és türkmén kőolajnak a Kaszpi-tenger medencéjéből a Baku-Tbiliszi-
Ceyhan útvonalon keresztül történő eljuttatásában. 

Forrás: Ожидается увеличение объема грузов по Транскаспийскому коридору в шесть 
раз 

Több mint 40 milliárd köbméter gázt szállítottak a Közép-Ázsia-Kína 
gázvezetéken 
Business Turkmenistan, 2022. november 28.  

A Közép-Ázsia-Kína gázvezetéken ez év eleje óta több mint 40 milliárd köbméter földgázt 
szállítottak Kínába. A gázvezeték Türkmenisztánon, Kazahsztánon és Üzbegisztánon keresztül 
érkezik meg Hszincsiang Ujgur Autonóm területre, ahol a khorgosi határátkelőnél csatlakozik 
a kínai Nyugat-Keleti gázvezetékhez. A kínai vámhivatal adatai szerint az 1833 km hosszú, évi 
60 milliárd köbméter gáz kapacitású gázvezeték a 2009. decemberi üzembe helyezést 
követően több mint 11 éve stabilan és biztonságosan üzemel.  

Forrás: По газопроводу Центральная Азия-Китай поставлено более 40 млрд кубометров 
газа 

  

https://business.com.tm/ru/post/9491/ozhidaetsya-uvelichenie-obema-gruzov-po-transkaspiiskomu-koridoru-v-shest-raz
https://business.com.tm/ru/post/9491/ozhidaetsya-uvelichenie-obema-gruzov-po-transkaspiiskomu-koridoru-v-shest-raz
https://business.com.tm/ru/post/9494/po-gazoprovodu-centralnaya-aziyakitai-postavleno-bolee-40-mlrd-kubometrov-gaza
https://business.com.tm/ru/post/9494/po-gazoprovodu-centralnaya-aziyakitai-postavleno-bolee-40-mlrd-kubometrov-gaza
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Magyarország a megújuló energia területén együttműködést alakít ki 
Azerbajdzsánnal 
Day.Az, 2022. november 28. 

Azerbajdzsán és Magyarország számára egyaránt kiemelt és fontos feladat a megújuló 
energiaforrások használatára történő átállás, jelentette ki Magyarország rendkívüli és 
meghatalmazott azerbajdzsáni nagykövete, Torma Tamás. A magyar diplomata véleménye 
szerint az energetika területén már most is dinamikus kétoldalú együttműködés van a két 
ország között. Torma azt is hozzátette, hogy 2020 februárja óta Azerbajdzsán és Magyarország 
között egy energiaügyi munkacsoport is működik. A Munkacsoporton belül pedig a magyar és 
azeri szakemberek a zöld megoldások, az energiahatékonyság és a vízgazdálkodás területén 
szerzett tapasztalatok megosztására törekednek. A magyar diplomata kiemelte, hogy 
Magyarország csatlakozik az Azerbajdzsánból Grúziába és Romániába történő zöldáram-
ellátási projekthez is. 

Forrás: Венгрия намерена наладить сотрудничество с Азербайджаном в области ВИЭ - 
посол Тамаш Торма 

Tádzsikisztán és Azerbajdzsán folytatja korábban megkezdett 
együttműködését 
Aygun Maharramova, Trend, 2022. november 28. 

Tádzsikisztán és Azerbajdzsán jelenleg aktívan együttműködik a kereskedelmi, gazdasági, 
befektetési és energiaszektorban, jelentette ki Rusztam Szoli Tádzsikisztán azerbajdzsáni 
nagykövete, hozzátéve, hogy Tádzsikisztán mindig is különös jelentőséget tulajdonított az 
Azerbajdzsánnal fenntartott kereskedelmi, gazdasági és oktatási kapcsolatok fejlesztésének. 
A Tádzsikisztán és Azerbajdzsán közötti gazdasági együttműködés kérdését érintve a 
nagykövet kihangsúlyozta, hogy jelenleg a két ország között legszorosabb együttműködések a 
kőolajtermékek és az alumíniumipar területén folynak. 

Forrás: Таджикистан и Азербайджан активно сотрудничают в инвестиционной и 
энергетической сферах – посол 

  

https://news.day.az/economy/1514892.html
https://news.day.az/economy/1514892.html
https://www.trend.az/casia/tajikistan/3674345.html
https://www.trend.az/casia/tajikistan/3674345.html


 
 

 
 

22 

Ki töltheti be Fehéroroszország külügyminiszteri tisztségét? 

Smartpress.by, 2022. november 28. 

2022. november 26-án hunyt el Vlagyimir Makej Belarusz külügyminiszter. Sokan, Aljakszandr 

Lukasenka utódját vízionálták benne. Az üresen maradt miniszteri tisztség betöltésére a 

sajtóban több nevet is kiemeltek. A legesélyesebb négy jelölt közül három a külügyminiszter 

első helyettese, valamint két további helyettese, a negyedik a fehérorosz parlament külügyi 

bizottságának vezetője. Szakértők úgy vélik azonban, hogy a karhatalmi blokk erősödésével és 

az egyre intenzívebb keleti fordulat miatt a tisztséget úgymond rendszeren kívüli jelölt is 

betöltheti. Ha valóban „külsős” személy lesz az új külügyminiszter, úgy az vagy valamelyik 

karhatalmi szerv magas beosztású tisztségviselője, vagy egy arab országbeli-, vagy távolkeleti 

nagykövet lehet. Valószínűsíthető, hogy Moszkva megpróbál hatást gyakorolni a folyamatra, 

a Kreml részére pedig egy Keletre orientált külügyminiszter lenne kedvező. 

Forrás: Kto mozhet vozglavit' MID Belarusi? 

8,3 százalék növekedést mutat a grúz gazdaság a statisztikai hivatal szerint 

Newsgeorgia.ge, 2022. november 30. 

Grúzia gazdasági növekedése októberben az előzetes adatok szerint 8,3 százalékot tett ki, 

jelentette Georgia Nemzeti Statisztikai Szolgálata. GDP-növekedés az év eleje óta – 10 

százalékos mutatót ért el. A legnagyobb mértékben az építőipar, a közlekedés, a pénzügyi-, és 

biztosítási ágazatok, valamint a vendéglátási szektor, szállodák és éttermek, mutatói 

növekedtek. A visszaesés a feldolgozóiparban tapasztalható. Grúzia magánszektorának 

októberi forgalma 11,2 milliárd larit tett ki, ami a tavalyi mutatókhoz képest 14,8 százalékkal 

több.  

Forrás: Ekonomicheskij rost gruzii za oktjabr 

60 dolláros hordónkénti árban maximalizálnák a G7 országok az orosz kőolaj 

árát 

Lenta.ru, 2022. december 2. 

A G7-országok készek támogatni az Európai Unió azon döntését, hogy a közeljövőben 60 

dolláros hordónkénti plafont szabjanak meg az orosz olajárnak. A maximális ár rögzítése 

december 5-én lép életbe, az orosz olaj tengeri importjára vonatkozó EU-embargóval együtt. 

A Bloomberg forrásai korábban arról számoltak be, hogy az oroszországi olaj határárának 

felmérésére és felülvizsgálatára 2023 januárjától kéthavonta kerülhet sor. Az Argus szerint a 

legtöbb európai ország már az embargó előtt visszautasította az orosz olaj tengeri szállítását. 

Októberben az orosz üzemanyag exportja az EU-ba a felére esett vissza januárhoz képest – 

napi 1,6 millióról 770 ezer hordóra –, és tovább csökken. Ugyanakkor két állam – Olaszország 

és Bulgária – jelentősen növelték a beszerzéseiket. 

Forrás: Strany G7 pochti soglasovali potolok tsen v 60 dollarov na rossiyskuyu neft' 

https://smartpress.by/news/33166/
https://www.newsgeorgia.ge/jekonomicheskij-rost-gruzii-za-oktjabr-8-3/
https://lenta.ru/news/2022/12/02/ochskoro/
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Nem rezidens nagyköveteket nevez ki Örményország és Magyarország 

Arka.am, 2022. december 1. 

Az EBESZ lódzi miniszteri fóruma keretében találkozott Örményország és Magyarország 

külügyminisztere, Ararat Mirzoyan és Szíjjártó Péter. A felek kiemelték az örmény és a magyar 

nép közötti mély történelmi és kulturális kapcsolatokat, a közös keresztény örökséget, 

valamint hangsúlyozták az Örményország és Magyarország közötti kapcsolatok javításának 

fontosságát. Megállapodtak a teljes értékű diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról, valamint 

kifejezték azon szándékukat, hogy új, a kölcsönös bizalomra és a nemzetközi jog tiszteletére 

épülő, fejezetet nyitnak az örmény-magyar kapcsolatokban. A találkozó eredményeképpen a 

két ország kormánya megállapodott, hogy nem rezidens nagyköveteket nevez ki a kapcsolatok 

fejlesztését célzó lehetőségek feltárása érdekében. Ezek elsősorban a kereskedelem, a kultúra, 

az oktatás és a turizmus területére vonatkoznak. Örményország 2012-ben szakította meg 

diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal miután a magyar hatóságok kiadtak 

Azerbajdzsánnak egy azeri katonatisztet, aki megölt egy örmény tisztet, az elkövetőt Baku 

felmentette a büntetés alól. 

Forrás: Armeniya i Vengriya naznachat poslov nerezidentov dlya izucheniya vozmozhnostey 

razvitiya otnosheniy 

Akár 2 milliárd euró befektetéssel támogatná az EU az azeri fejlesztéseket 

Navatan Rzajeva, Trend.az, 2022. december 2. 

Az EU akár közel 2 milliárd eurós befektetéssel támogatná az azeri zöld-, és a digitális fejlesztés, 

valamint a közlekedésfejlesztési projekteket közölte Peter Michalko, azerbajdzsáni EU-

nagykövet a „A bakui kikötő kapacitása javításáért és a zöld kikötő koncepció megvalósításáért” 

című projekt megnyitó ünnepségén. A nagykövet szerint a bakui kikötő fejlesztési projekt az 

EU és Azerbajdzsán közötti együttműködés fontosságát is hansúlyozza. 

Forrás: Posol ES ob investitsiyakh v ryad sfer v Azerbaydzhane 

  

https://arka.am/ru/news/politics/armeniya_i_vengriya_naznachat_poslov_nerezidentov_dlya_izucheniya_vozmozhnostey_razvitiya_otnosheniy/
https://arka.am/ru/news/politics/armeniya_i_vengriya_naznachat_poslov_nerezidentov_dlya_izucheniya_vozmozhnostey_razvitiya_otnosheniy/
https://www.trend.az/business/3676445.html
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Oroszország gazdasága 2%-al csökken 2023-ban az Eurázsiai fejlesztési bank 

becslése szerint 

Inna Degotjkova, Rbc.ru, 2022. november 29. 

A 2022-es 3 %-os visszaesés után jövőre az orosz gazdaság 2023-ban 2%-ot fog csökkenni, de 

a mélypont a következő hónapokban várható. 2024-ben pedig a GDP 1,5 százalékának 

megfelelő növekedési pályára lép. Az infláció 2023 végén 6%-ra lassul (a 2022-es 12,6%-ról), 

és 2024-re megközelíti a 4%-os célszintet. Oroszország számára továbbra is az EU 

olajembargója jelenti a fő kockázatot, olvasható az Eurázsiai Fejlesztési Bank előrejelzésében. 

Alekszej Kuznyecov, a bank elemzője szerint az orosz gazdaság nem csökken olyan mértékben, 

mint azt korábban várták, elsősorban az olajszektor miatt, amely ellenállóbbnak bizonyult a 

szankciók nyomásával szemben. A következő év fő bizonytalansági tényezője azonban 

továbbra is az EU olajembargójának közelgő bevezetése. Az orosz olaj Európába történő 

offshore szállításának tilalma 2022. december 5-én lép életbe, február 5-től pedig minden 

olajtermékre vonatkozik. Az embargóval együtt az EU és a többi G7-ország megtiltja vállalataik 

számára, hogy szállítási, biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak harmadik országok 

általi határérték feletti áron történő orosz olajvásárláshoz. Ez Oroszországnak a GDP-je 1,5-2 

százalékába kerül majd. Bár az árak növekedése valamelyest lassul, 2023-ban az infláció ennek 

ellenére  akár 6 százalék is lehet. Az orosz gazdasági minisztérium pozitívabban értékeli a 

következő évek gazdasági mutatóit. A minisztérium arra számít, hogy a GDP 2023-ban 0,8 

százalékkal csökken, 2024-ben pedig 2,6 százalékkal nő. Az orosz gazdaság számára a 

legnagyobb kockázatot az orosz exportcikkek szállításának bizonytalansága jelenti. A 

számítások abból indulnak ki, hogy az orosz olajexport közel felére nehezedik szankciós 

nyomás, amennyiben ennek sikerül alternatív piacot találni így a gazdasági visszaesés mértéke  

akár tovább is csökkenthető. 

Forrás: Yevraziyskiy bank razvitiya nazval riski dlya ekonomiki Rossii v 2023 godu 
  

https://www.rbc.ru/economics/29/11/2022/6385b9fb9a79470a0b4f9bea
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