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Xi Jinping kínai elnök szaúd-arábiai látogatása 

A közel-keleti kormányok pozitívan állnak a Kínával kötött partnerséghez, mert szerintük 

egyenlő félként kezelik őket, nem pedig gyarmati területként, és természetesen anyagi 

hasznuk is származik belőle. Emellett az arab államok nagyra értékelik Peking azon 

hozzáállását, hogy a távol-keleti ország határozottan elutasítja a más államok belügyeibe való 

beavatkozást. 

Az sem elhanyagolható, hogy Kína számára is kiemelt jelentőséggel bír a közel-keleti régió, 

mivel többek között onnan kívánja biztosítani folyamatosan növekvő nyersanyagigényét, de 

más gazdasági szektorokban és kulturális téren is fokozódó együttműködés tapasztalható. 

A szaúdi-kínai kapcsolatok 

A Szaúd-Arábia és Kína közötti diplomáciai kapcsolatok 80 évvel ezelőtt kezdődtek, és azóta is 

az együttműködés és fejlődés különböző aspektusait foglalják magukban. 1990-ben a két 

ország megállapodott abban, hogy teljes körű diplomáciai kapcsolatokat létesítenek, 

nagyköveteket cserélnek és találkozókat szerveznek politikai, gazdasági, kulturális és egyéb 

szinteken. 2016 januárjában Szaúd-Arábia és Kína 14 megállapodást írt alá, közöttük egy 

memorandumot a gazdasági kooperáció fokozásáról, a 21. századi Tengeri Selyemút 

kezdeményezésről, valamint a termelési kapacitással kapcsolatos együttműködésről. 

Kína az elmúlt öt évben Szaúd-Arábia első számú kereskedelmi partnere volt, mivel a két 

ország közötti kereskedelem volumene 2021-ben elérte a 309 milliárd riált (82,5 milliárd 

dollár), ami 39%-os növekedést jelent 2020-hoz képest. Ezen felül a Kínába irányuló szaúdi 

export teljes volumene elérte a 192 milliárd riált (51 milliárd dollár), beleértve a 41 milliárd 

riál (11 milliárd dollár) értékű nem olajexportot is. 

A szaúdi befektetések értéke Kínában 8,6 milliárd riál (2,3 milliárd dollár) volt, és a Királyság a 

12. helyen állt a Kínában befektető országok rangsorában 2019 végéig, míg a Szaúd-Arábiában 

megvalósult kínai befektetések értéke 2021 végére 29 milliárd riált (7,7 milliárd dollár) tett ki. 

A Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF) Ltd. a Királyság és Kína közötti 

befektetési partnerségek modelljét képviseli, konkrétan a Saudi Aramco és a kínai Sinopec 

közös vállalkozásaként egy integrált átalakító finomítóval rendelkezik, amely napi 400 000 

hordó nehéz nyersolajat dolgoz fel. Ez utóbbit a nemzetközi piacok által igényelt termékekké 

alakítják át. 

Emellett fontos tudni, hogy 2012-ben a Királyság és Kína aláírt egy projektet a nukleáris 

együttműködés fokozására azzal a céllal, hogy megerősítsék a két ország közötti átfogó 

stratégiai partnerséget az atomenergia békés célú felhasználásának fejlesztése terén, 

megnyitva az utat a két ország közötti tudományos, technológiai és gazdasági együttműködés 

megerősítése előtt. 

Mindezek miatt korántsem meglepő, hogy a kínai elnök, Xi Jinping háromnapos látogatáson 

vett részt Szaúd-Arábiában, amely során több mint 30 államfő és nemzetközi szervezet 

jelenlétében három csúcstalálkozót tartottak: a „Szaúdi-Kínait”, az „Öböl-Kínait” és az „Arab-

Kínait”. Még a csúcstalálkozó előtt Szaúd-Arábia és Kína több mint 20 megállapodás aláírásáról 

egyezett meg 110 milliárd riál (29,3 milliárd dollár) értékben, a hivatalos szaúdi hírügynökség 

https://www.snabusiness.com/article/1578537-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.snabusiness.com/article/1578537-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.snabusiness.com/article/1578537-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.snabusiness.com/article/1578537-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.snabusiness.com/article/1578537-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.snabusiness.com/article/1578537-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.snabusiness.com/article/1578537-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
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szerint. Emellett a bilaterális csúcstalálkozó alkalmával a két ország aláírt egy stratégiai 

partnerségi dokumentumot, valamint a Királyság 2030-ig tartó időszakra vonatkozó jövőképe 

és az „Övezet és Út” kezdeményezés közötti összehangolási tervet is. A Szaúdi-Kínai 

csúcstalálkozón a szaúd-arábiai király és a kínai elnök is részt vett, továbbá Mohammed bin 

Szalmán koronaherceg is tiszteletét tette az eseményen. 

Fokozódik Kína és az Öböl-országainak kooperációja 

Xi Jinping kínai elnök a találkozók során méltatta Szaúd-Arábia erőfeszítéseit az első Öböl-Kínai 

csúcstalálkozó megrendezésével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy ezen országok és Kína 

megvalósíthatják a gazdasági és ipari integrációt, erősíthetik a partnerséget és 

előmozdíthatják a fejlődést. Elmondta, hogy Kína a kezdetek óta kommunikál az Öböl-menti 

Együttműködési Tanáccsal, és hozzátette a tanácsnak sikerült leküzdenie a globális 

kihívásokat. Kína továbbra is nagy mennyiségben importál olajat a régió államaiból – mondta, 

megjegyezve, hogy a tiszta energiába való befektetésben is együttműködik a régió országaival. 

Másrészt elárulta, hogy beruházási tanácsot kíván létrehozni az Öböl-menti országokkal. 

Kifejezte továbbá, hogy országa szívesen működik együtt a régió államaival a számítástechnika 

és a digitális gazdaság terén, és egy sor együttműködési projektet indít az űripar területén. A 

kínai elnök utalt arra is, hogy az olajmonarchiákkal való nyelvi és kulturális együttműködés új 

útjait tervezik, mondván, hogy több ezer kínai nyelvtanulási lehetőséget biztosítanak az arab 

országok számára, és kölcsönös együttműködés lesz az arab nyelv oktatását tekintve is. 

Kína átvette az EU helyét 

Az ÖET-országok és Kína erős gazdasági partnerséget ápolnak. Az idei év során Kína ÖET-

nagykövetei felfedték a kereskedelmi forgalom volumenét, és kiderült, hogy Kína 2020 óta az 

Európai Uniót felváltva az ÖET legnagyobb kereskedelmi partnerévé lépett elő. Kína 

felismerte, hogy energiaforrás-igénye és a gazdaság mozgatása stabil biztonsági rendszert 

igényel, és ezt az Öbölben találta meg, amely térség a kínai olaj-, gáz- és petrolkémiai import 

oroszlánrészét teszi ki. Erre kiváló példa 1 , hogy Szaúd-Arábia vezeti Kína kereskedelmi 

partnereinek listáját az arab országok között, míg az Egyesült Arab Emírségek és Kína közötti 

kétoldalú kereskedelem volumene meghaladta a 64 milliárd dollárt. A számadatok szerint az 

ÖET-országok és Kína közötti energiaügyi együttműködés egyenletes ütemben és 

folyamatosan fejlődik a kőolaj- és földgázkitermelés, valamint az olajfinomítás mélyebb és 

szélesebb körű tendenciája felé. 

A kínai látogatás visszhangja 

A találkozók kapcsán a szaúdi vezetés kiadott egy nyilatkozatot, amelyben az állt, hogy Szaúd-

Arábia kitart az „egy Kína” elv mellett, kinyilvánítva, hogy Tajvan is Kína része, nem pedig egy 

különálló ország. Gesztus gyanánt a kínai fél is nyomatékosította, hogy visszautasít minden 

olyan kezdeményezést, amely a Szaúd-Arábia belügyeibe való beavatkozást vonná maga után.  

 
1 További példák:  

• Kínának az Ománi Szultánsággal folytatott kereskedelmi volumene elérte a 8,3 milliárd ománi riált. 

• A Kuvait és Kína közötti kereskedelem szintje 2021 első 11 hónapjában elérte a 20,2 milliárd dollárt. 

• Kína katari nagykövete megerősítette, hogy az országával folytatott kereskedelem értéke meghaladta a 
18 milliárd dollárt. 

• Bahrein és Kína közötti kereskedelem értéke meghaladta a kétmilliárd dollárt. 

https://www.snabusiness.com/article/1578537-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-29-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/12/09/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A8%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/12/09/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-2020
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/12/09/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-2020
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20221208-%D8%B4%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20221208-%D8%B4%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/12/09/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-2020


 
 

 
 

5 

A szaúdi koronaherceg „történelmi” áttörésnek minősítette az Öböl-Kínai csúcstalálkozót. 

Hangsúlyozta a Kínával kötött megállapodások jelentőségét, valamint annak fontosságát, hogy 

szembe kell nézni az emberiség előtt álló közös kihívásokkal. Azt is elmondta, hogy az ÖET-

országok2 továbbra is megbízható energiaforrásként szolgálnak a világ és Kína szükségleteinek 

kielégítésében. Xi Jinping kínai elnök a maga részéről kijelentette: „Nagyra értékeljük Szaúd-

Arábia azon erőfeszítéseit, hogy otthont adott az első Öböl-Kínai csúcstalálkozónak.” „Az ÖET-

nek sikerült leküzdenie a globális kihívásokat” – mondta Xi, megjegyezve, hogy az Öböl-menti 

országok és Kína megvalósíthatják a gazdasági és ipari integrációt. 

Ami a kínai-arab kapcsolatokat illeti, az Öböl-menti országok jelentékeny partnerek Kína 

számára, és elemi szerepet játszanak a BRI sikeres végrehajtásában geostratégiai 

elhelyezkedésüknek, számottevő energiatartalékaiknak, valamint a regionális gazdaság gyors 

és stabil növekedésének jóvoltából, amihez hozzájárul a fogyasztási cikkek és az áruk piacának 

gyors bővülése is. Vitathatatlan, hogy Kína ezeknek a piacoknak a fő szállítója lehet, valamint 

a különböző energiaforrások fő felvásárlója. 

Az elemzést készítette: Tárik Meszár 

  

 
2 Az Öböl-menti Együttműködési Tanács országai: Bahrein, Egyesült Arab Emirátusok, Katar, Kuvait, Omán és 
Szaúd-Arábia. 

https://www.siasat.com/saudi-crown-prince-describes-gulf-chinese-summit-as-historic-breakthrough-2476784/
https://www.siasat.com/saudi-crown-prince-describes-gulf-chinese-summit-as-historic-breakthrough-2476784/
https://www.siasat.com/saudi-crown-prince-describes-gulf-chinese-summit-as-historic-breakthrough-2476784/
https://www.siasat.com/saudi-crown-prince-describes-gulf-chinese-summit-as-historic-breakthrough-2476784/
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Kelet-Ázsia 

Kína kiemelkedő szerepe a 2022-es katari világbajnokságon 

Muhammad Zulfikar Rakhmat & Yeta Purnaman, The Diplomat, 2022. december 

5. 

A Katarral fenntartott jó kapcsolatoknak köszönhetően Kínát bízták meg azzal, hogy jelentős 

infrastrukturális fejlesztéseket végrehajtva járuljon hozzá a 2022-es labdarúgó-világbajnokság 

megrendezéséhez. A november 20-án kezdődő sportesemény számos elemét kínai cégek 

gyártották, a stadionoktól és az ajándéktárgyaktól a megújuló energiát használó járművekig. 

Kína talán legjelentősebb hozzájárulása a Lusail Stadion, az idei világbajnokság fő stadionjának 

fejlesztésében játszott szerepe volt. 2016-ban a China Railway Construction Corporation 764 

millió dolláros szerződést nyert a stadion megépítésére, amely a katari HBK-val közösen adott 

otthont a megnyitó ceremóniának, 10 mérkőzésnek, majd pedig a döntőnek is. A stadionokon 

kívül Kína is részt vett a torna megújuló energia infrastruktúrájának kiépítésében, különösen 

az Al Kharsaah naperőműben. Ezt az üzemet kínai vállalatok építették Dohától mintegy 80 

kilométerre nyugatra, egy sivatagi területen, és 800 megawatt teljesítmény előállítására képes, 

így Katar egyik fő energiaforrása a világbajnokságon. 

Forrás: China’s Prominent Role in the 2022 Qatar World Cup 

A K-pop árnyoldala 

Brandon Valeriano & Aleydis Nissen, The Diplomat, 2022. december 6. 

A puha hatalom vagy a kulturális vonzerő ereje veszélyes és bonyolult eszköz. A K-Wave a 

puha hatalom forradalmának élén áll, azonban rengeteg belső problémával küzd. A K-pop 

hulláma Dél-Koreára hívja fel a figyelmet, és a globális kulturális pozíciójának erősödését 

kínálja, azonban ezt a figyelmet sok minden beárnyékolja. A rossz bánásmód, az 

öngyilkosságok, a rabszolga-munkaszerződések, a fárasztó időbeosztás, a „randevúzási tilalom” 

záradékok, a szexuális zaklatás és a kiskorúak K-pop ügynökségek általi szexualizálása nem 

maradhat észrevétlen, amikkel az egész K-pop iparág törékeny alapokon nyugszik. Néhányan 

azzal érveltek, hogy itt az ideje, hogy a K-pop sztárok kihasználják befolyásukat, hogy szót 

emeljenek az emberi jogokról. A szomorú tény azonban az, hogy magának az iparágnak először 

befelé kell tekintenie, mielőtt pozitív globális befolyást tudna produkálni. 

Forrás: The Dark Side of K-Pop 

  

https://thediplomat.com/2022/12/chinas-prominent-role-in-the-2022-qatar-world-cup/
https://thediplomat.com/2022/12/the-dark-side-of-k-pop/
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A japán kormányzó koalíció jóváhagyta az ellencsapás képességét 

Mina Pollnann, The Diplomat, 2022. október 13. 

December 2-án a Japán Liberális Demokrata Párt (LDP) és koalíciós partnere, a Komeito 

jóváhagyta, hogy Japán növelje ellencsapási képességét. Ez a változás az év végére várhatóan 

három védelmi dokumentumban is megjelenik: a Nemzetbiztonsági Stratégiában, a 

Honvédelmi Programirányelvekben és a Középtávú Védelmi Programban. Észak-Korea 

ismételt rakétaindításai, Oroszország Ukrajna elleni inváziója és a Tajvan feletti feszültség 

fokozódása kellően drámainak tűnik ahhoz, hogy meggyőzze a pacifista Komeitót arról, hogy 

a változtatásokra Japán védelmében van szükség. Ezzel a döntéssel párhuzamosan a japán 

védelmi minisztérium legalább 10 fajta rakéta kifejlesztését fontolgatja, ezen kívül a kormány 

körülbelül 130 új logisztikai épület megépítését is tervezi, pl: lőszerraktárakét. 

Forrás: Japan’s Ruling Coalition Approves Counterstrike Capability 

Mérséklődött a kínai fogyasztói infláció 

Ouyang Shijia, China Daily, 2022. december 9. 

A kínai fogyasztói infláció novemberben mérséklődött közölte a Kínai Nemzeti Statisztikai 

Hivatal. Az ország fogyasztói árindexe, amely az infláció fő mutatója, 1,6%-kal nőtt 

novemberben éves összevetésben, viszont az októberi 2,1%-hoz képest csökkent. Az 

élelmiszerárak az egy évvel ezelőttihez képest 3,7%-kal nőttek, viszont ez az októberi 7%-hoz 

képest jelentős mérséklődés. Havi alapon a fogyasztói árindex 0,2%-kal csökkent, szemben az 

októberi 0,1%-os emelkedéssel.  

Forrás: China's consumer inflation eases to eight-month low 

  

https://thediplomat.com/2022/12/japan-approves-counterstrike-capability/
https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/09/WS63929011a31057c47eba389f.html
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Kína és az ASEAN zöldülő együttműködése 

Ouyang Shijia, China Daily, 2022. december 9. 

Kína kész együttműködni a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségével (ASEAN) a zöld és alacsony 

szén-dioxid kibocsátású fejlődés előmozdítása érdekében, az ország azon törekvésének 

részeként, hogy folyamatosan hozzájáruljon a globális fenntartható fejlődéshez. Su Wei, a 

Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság főtitkár-helyettese kiemelte a zöld, alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású és fenntartható fejlődés előmozdításának fontosságát, és azt mondta, 

hogy Kína és az ASEAN gazdaságok széles együttműködési téren osztoznak. Elmondta, hogy a 

két félnek teljes mértékben ki kell használnia egymást kiegészítő előnyeiket a zöld és alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású fejlesztésben, fokoznia kell az együttműködést olyan területeken, 

mint a zöld technológiák, berendezések és szolgáltatások, ösztönöznie kell a vállalkozásokat 

zöld projekt-együttműködésre és kulcsfontosságú zöld projektek 

megvalósítására(villamosenergia-, környezetvédelmi, közlekedési és infrastruktúra-építési 

projektek). Ez idáig Kína megújulóenergia-termelési kapacitása meghaladta az 1,1 milliárd 

kilowatttot, ami közel négyszerese az egy évtizeddel ezelőttinek, és a világ teljes 

megújulóenergia-termelésének több mint 30%-át teszi ki. Kína vízenergia-, szél-, nap- és 

biomassza-energia-termelésre telepített kapacitása világszerte az első helyre került. 

Forrás: China, ASEAN give push to go green 

Az Egyesült Államok észak-koreai megbízottja megbeszéléseket folytat kínai 

kollégájával a közelmúlt provokációi miatt 

The Korea Herald, 2022. december 9. 

Szung Kim, az Egyesült Államok Észak-Koreáért felelős különleges képviselője a héten tárgyalt 

kínai kollégájával, hogy megvitassák az ország egyre provokatívabb magatartását. Phenjan 

idén rekordmennyiségű 63 ballisztikus rakétát lőtt ki, ami jóval meghaladja a korábbi, 25 éves 

rekordot. A megbeszélésre körülbelül két héttel azután került sor, hogy Peking Moszkvával 

együtt blokkolta az Egyesült Államok által vezetett erőfeszítést, hogy az ENSZ Biztonsági 

Tanácsa elítélje Észak-Korea rakétaprovokációit. Az ENSZ BT november 21-én New Yorkban 

tartott ülése a 10. ilyen jellegű tanácskozás volt az idén, amely azonnali eredmény nélkül ért 

véget. Kína és Oroszország, amelyek vétójoggal rendelkeznek a Biztonsági Tanács állandó 

tagjaiként , mind a 10 ENSZ BT-ülésen ellenezték Észak-Korea elítélését vagy felelősségre 

vonását. 

Forrás: US envoy for N. Korea holds rare talks with Chinese counterpart over recent 

provocations 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/09/WS6392b79aa31057c47eba397b.html
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221209000089&np=1&mp=1
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221209000089&np=1&mp=1
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Dél-Ázsia 

India jelezte, hogy továbbra is fog vásárolni olajat Oroszországtól 

Sheikh Saaliq, The Diplomat, 2022. december 05. 

India saját energiaszükségleteit helyezi előtérbe, és továbbra is Oroszországtól vásárol olajat 

– jelezte hétfőn külügyminisztere, miközben a nyugati kormányok árplafon bevezetésével 

nyomást gyakorolnak Moszkvára, hogy csökkentsék az olajexportból származó bevételeit. 

Subrahmanyam Jaishankar külügyminiszter azt követően nyilatkozott, hogy megbeszélést 

folytatott német kollégájával, Annalena Baerbockkal, amelynek során a kétoldalú 

kapcsolatokról és Oroszország ukrajnai háborújáról tárgyaltak. Jaishankar szerint nem helyes, 

hogy az európai országok az energiaszükségleteiket helyezik előtérbe, ugyanakkor "mást 

kérnek Indiától". India eddig nem kötelezte el magát az orosz olaj hordónkénti 60 dolláros 

árplafonja mellett, amelyet a hét nagy ipari ország és az Európai Unió csoportja állapított meg, 

és amely várhatóan hétfőn lép életbe. Jaishankar nem tett közvetlen utalást az árplafonra, de 

azt mondta, hogy az Európai Unió több fosszilis tüzelőanyagot importál Oroszországból, mint 

India.  Az ukrajnai orosz invázió óta India folyamatosan növelte a kedvezményes árú orosz olaj 

vásárlását. Az indiai orosz olajimport októberben rekordot döntött, és Oroszország a napi 

hordószámot tekintve India első számú olajbeszállítójává vált – közölte a Press Trust of India 

hírügynökség a Vortexa energiakövető cég adataira hivatkozva.  

Forrás: India Signals It Will Continue to Buy Oil From Russia 

India lehetővé teszi, hogy külföldi alapok több mint 51%-os részesedéssel 

rendelkezzenek az IDBI Bankban 

Reuters, Business Today, 2022. december 06. 

Az indiai kormány engedélyezni fogja, hogy külföldi alapok és befektetési cégek konzorciuma 

51%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezzen az IDBI Bank Ltd-ben (IDBI.NS) – olvasható a 

kormány keddi közleményében. Az Indiai Központi Bank jelenlegi irányelvei korlátozzák a 

külföldi tulajdont az új magánbankokban, viszont a központi banknak a promóterekre 

vonatkozó rezidensségi kritériuma csak az újonnan alapított bankokra vonatkozik, és nem 

alkalmazható egy olyan meglévő szervezetre, mint az IDBI Bank, közölte a Befektetési és Állami 

Vagyonkezelési Minisztérium az érdeklődő ajánlattevők kérdéseire adott válaszában. Az indiai 

kormány és az RBI fontolóra venné a részvényekre vonatkozó ötéves zárolási időszak 

enyhítését is, ha egy nem banki pénzügyi vállalat beolvadna az IDBI Bankba – áll a 

közleményben. Az IDBI Bank egyike azon kevés hitelintézeteknek, amelyekben a kormány 

megpróbálja eladni részesedését. 

Forrás: India to allow foreign funds to own over 51% in IDBI Bank 

 

  

https://thediplomat.com/2022/12/india-signals-it-will-continue-to-buy-oil-from-russia/
https://www.businesstoday.in/industry/banks/story/india-to-allow-foreign-funds-to-own-over-51-in-idbi-bank-355406-2022-12-06
https://www.businesstoday.in/industry/banks/story/india-to-allow-foreign-funds-to-own-over-51-in-idbi-bank-355406-2022-12-06
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Pakisztán 1 milliárd dolláros kötvénykifizetést teljesített a nemfizetés 

kockázatának elhárítása érdekében 

Web Desk, Daily Pakistan, 2022. december 03. 

Fizetési kötelezettségeit szem előtt tartva Pakisztán pénteken kifizette a hitelezőknek 

szukukkötvények formájában fennálló 1 milliárd dolláros tartozását. Mivel Pakisztán 

devizatartalékai veszélyesen alacsony szintre süllyedtek, aggodalmak merültek fel azzal 

kapcsolatban, hogy az ország képes lesz-e törleszteni adósságát. Miután azonban Szaúd-

Arábia beleegyezett, hogy meghosszabbítja a Pakisztáni Állami Banknál (SBP) elhelyezett 3 

milliárd dollár futamidejét, és a hét elején Pakisztán 500 millió dolláros injekciót kapott az 

Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Banktól (AIIB), Iszlámábádnak sikerült 1 milliárd dollárt 

előteremtenie, hogy kifizesse a hitelezőit. Azáltal, hogy Pakisztán még a december 5-i határidő 

előtt teljesítette 1 milliárd dolláros tartozását a korai kifizetés növelheti a befektetők bizalmát 

az ország iránt. 

Forrás:  Pakistan makes $1 billion bond payment to avert default risk 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank alelnöke Srí Lanka elnökével találkozott és a jövőbeli 

segítségnyújtásról tárgyalt 

Ada Derana, 2022. december 08. 

Shixin Chen, az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) alelnöke december 5-én találkozott Ranil 

Wickremesinghe Srí Lanka-i elnökkel. Chen  tudomásul vette a válság megfékezésére és a 

kiváltó okok kezelésére hozott intézkedéseket, és támogatta a nemzetközi segítség 

igénylésére tett lépéseket. „Az ADB Srí Lanka megbízható fejlesztési partnere, és szorosan 

együttműködünk a hatóságokkal, valamint más fejlesztési partnerekkel az azonnali 

szükségletek kezelése és a jövőbeli segítségnyújtás megtervezése érdekében.” – jelentette ki 

Chen . Az alelnök azt is kiemelte, hogy mélyreható, érdemi és tartós strukturális reformokra 

van szükség a régóta fennálló makrogazdasági gyengeségek kezelése, a magánszektor 

fejlődésének előmozdítása és a megújuló energiaforrások fejlesztésének támogatása 

érdekében. Ezzel együtt kiemelte a makrogazdasági irányítás megerősítésének, a kormányzás 

javításának, a strukturális korlátok kezelésének és a szociális védelmi rendszer 

megerősítésének fontosságát. Látogatása során Chen  találkozott Dinesh Gunawardena 

miniszterelnökkel, Mahinda Siriwardana pénzügyminiszterrel és Nandalal Weerasinghe-vel, a 

Srí Lanka-i Központi Bank elnökével is. Az ADB elkötelezett a virágzó, inkluzív, rugalmas és 

fenntartható Ázsia és a csendes-óceáni térség megvalósítása mellett, miközben fenntartja a 

rendkívüli szegénység felszámolására irányuló erőfeszítéseit.  

Forrás: ADB Vice-President Meets Sri Lanka President and Discusses Future Assistance 

  

https://en.dailypakistan.com.pk/03-Dec-2022/pakistan-makes-dollar-1-billion-bond-payment-to-avert-default-risk
https://en.dailypakistan.com.pk/03-Dec-2022/pakistan-makes-dollar-1-billion-bond-payment-to-avert-default-risk
http://bizenglish.adaderana.lk/adb-vice-president-meets-sri-lanka-president-and-discusses-future-assistance/
http://bizenglish.adaderana.lk/adb-vice-president-meets-sri-lanka-president-and-discusses-future-assistance/
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Délkelet-Ázsia 

A globális ellátási láncok kihívásainak kezelése 

Syed Suroor Anwar, TheEdgeSingapore (Szingapúr), 2022. december 5. 

Ha valamit megtanultunk az elmúlt három év eseményeiből az az, hogy sürgősen növelni kell 

a törékeny és sebezhető globális ellátási láncok ellenálló képességét. A kihívást az jelenti, hogy 

közösen dolgozzuk ki és tegyük az iparágakat jobban előre látóvá, tervezettebbé és 

gyorsabban reagálóvá a váratlan és elkerülhetetlen meglepetésekre. Ebben kulcsszerep kell 

jusson Délkelet-Ázsiának és Indiának, amelyek a globális ellátási láncok hálózataiban a 

növekedés motorjai. Az előrejelzések szerint Ázsia 2030-ra a globális gazdasági teljesítmény 

több mint 40%-át adja majd. Ennek eredményeképpen lehetőség nyílik olyan ellátási láncok 

kialakítására és konfigurálására, amelyek miközben megfelelnek a változó fogyasztói 

igényeknek, leküzdik a jelenlegiek kihívásait is. 

Forrás: Addressing supply chain challenges 

A bankok tőkéjét a beruházásokra, az exportra és a fogyasztásra kell fordítani 

Hoài Thu, VnExpress (Vietnám), 2022. december 6. 

A Vietnámi Állami Bank 1,5-2%-kal lazította az éves hitelnövekedési korlátot, ami azt jelenti, 

hogy az év elejéhez képest 15,6-16%-kal nő az egész évre vonatkozó vietnámi hitelállomány. 

A fiskális, monetáris és makrogazdasági kormányülést lezárva Pham Minh Chinh 

miniszterelnök erre utalva megjegyezte, hogy a monetáris hatóságnak észszerűen kell 

működnie, a tőkét 3 stratégiai fontosságú, a gazdasági növekedést serkentő ágazatra kell 

összpontosítania: a beruházásokra, az exportra és a fogyasztásra. A bankrendszernek a 

kormányfő szerint biztosítania kell a likviditást és a stabilitást, illetve meg kell találnia az 

egyensúlyt az infláció ellenőrzése és a növekedés előmozdítása között. A kereskedelmi 

bankoknak pedig felül kell vizsgálniuk a hitelezésre alkalmas ingatlanprojekteket, 

rendelkezniük kell a szociális lakásvásárlókat támogató politikákkal, továbbá a „harmonikus 

előnyök, megosztott kockázatok” szellemiségben kell eljárniuk. 

Forrás: Thủ tướng: Tín dụng phải rót vào đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng 

  

https://www.theedgesingapore.com/digitaledge/digital-economy/addressing-supply-chain-challenges
https://vnexpress.net/thu-tuong-tin-dung-phai-rot-vao-dau-tu-xuat-khau-tieu-dung-4544726.html
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A Samsung 2 milliárd dollárral emeli a befektetési tőkéjét Vietnámban 

Hoài Thu, VnExpress (Vietnám), 2022. december 6. 

„A Samsungnak világos céljai vannak, és hatékonyan fogja végrehajtani a vietnámi projekteket. 

A csoport be kíván fektetni a humán erőforrások fejlesztésébe, a mesterséges intelligencia és 

a big data kutatásának előmozdításába... " - mondta Han Jong-hee, a Samsung Electronics 

alelnöke és vezérigazgatója a Nguyen Xuan Phuc vietnámi elnökkel tartott szöuli találkozóján. 

A Samsung jelenleg mintegy 18 milliárd dollár értékű tőkét fektet be a délkelet-ázsiai 

országban, a csoport új, a telefonok, számítógépek és hálózati rendszerek kutatására 

összpontosító vietnámi kutatási és fejlesztési központja a közeljövőben kezdi meg a 

működését. Nguyen Xuan Phuc elnök nagyra értékelte a bővítési tervet, és jelezte az segít 

abban, hogy Vietnám termelési bázissá váljon, és megragadja az új technológiai lehetőségeket.  

Forrás: Samsung sẽ nâng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 20 tỷ USD  

Az indonéz digitális jegybankpénz nem fogja megzavarni a meglévő banki és 

digitális fizetési rendszereket 

Vincent Fabian Thomas, The Jakarta Post (Indonézia), 2022. december 5. 

Az indonéz jegybank (BI) bejelentette, hogy a digitális jegybankpénz (CBDC) létrehozására 

vonatkozó tervei nem fogják megzavarni a meglévő banki és digitális fizetési rendszereket, és 

igyekezett biztosítani a kereskedelmi bankokat arról, hogy a digitális rúpia nem befolyásolja a 

szektor által igényelt likviditást sem. A BI szintén közölte, hogy nem fog kamatot kínálni a 

digitális rúpiára, hogy elkerülje a bankok által létrehozott pénzügyi termékekkel, nevezetesen 

a megtakarításokkal és a lekötött betétekkel való "fej-fej melletti" verseny kialakulását. A bank 

egyúttal jelezte a nem banki pénzügyi intézményeket, például a fintech és digitális 

pénztárcával foglalkozó cégeket is nagykereskedőként vonná be a CBDC rendszerébe, 

amelynek fejlesztése nem kötött határidőhöz. 

Forrás: ‘Digital rupiah’ won’t cut out banks, fintech, BI claims 

  

https://vnexpress.net/samsung-se-nang-von-dau-tu-tai-viet-nam-len-20-ty-usd-4544773.html
https://www.thejakartapost.com/business/2022/12/05/digital-rupiah-wont-cut-out-banks-fintech-bi-claims.html
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A fülöp-szigeteki elnök aláírja a farmoktól-a-piacig úthálózatról szóló 

közigazgatási rendeletet 

John Victor D. Ordoñez, Business World (Fülöp-szigetek), 2022. december 6. 

Ifjabb Ferdinand  Marcos elnök még ebben a hónapban aláír egy több minisztérium által 

jegyzett közös közigazgatási rendeletet, amely felvázolja a farmoktól-a-piacig úthálózat 

kiépítésének menetrendjét. A rendelet szabályozni fogja, hogy az utak hogyan kapcsolódnak 

majd más infrastrukturális projektekhez, a szolgáltatások nyújtásának javítása és a 

mezőgazdasági programok elősegítése érdekében. A minisztériumok először a mezőgazdasági 

és halászati termelési területek, piacok, kereskedelmi állomások, valamint a meglévő 

úthálózatok és feltételek feltérképezését fogják elvégezni. Júliusban az elnök úgy nyilatkozott, 

hogy több útvonal létrehozását fogja szorgalmazni az élelmezésbiztonság javítása érdekében. 

Forrás: Marcos to sign administrative order on farm-to-market roads 

A BCPG Ázsia legnagyobb szélerőműparkját telepíti Laoszban 

Yuthana Praiwan, Bangkok Post (Thaiföld), 2022. december 7. 

A BCPG, a Bangchak Corporation megújuló energiatermeléssel foglalkozó részlege Ázsia 

legnagyobb szélerőműparkjának megépítését tervezi Laoszban a PowerChina International 

vállalattal együttműködésben. A Monszun elnevezésű, 600 megawatt áramtermelési 

kapacitású szélerőműparkot egy 64 000 hektárnyi területen fogják kialakítani az ország déli 

részén, a Mekong folyó közelében. A fejlesztés költségeit 1,5 milliárd dollárra becsülik, 

működését az erőmű 2025-ben kezdheti meg. A laoszi kormány 25 évre szóló koncessziót 

biztosít a szélerőműpark üzemeltetőjének, az Impact Energy Asia Development 

konzorciumnak. 

Forrás: BCPG assembles Asia's largest wind farm in Laos 

  

https://www.bworldonline.com/economy/2022/12/06/491413/marcos-to-sign-administrative-order-on-farm-to-market-roads/
https://www.bangkokpost.com/business/2454625/bcpg-assembles-asias-largest-wind-farm-in-laos
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A szén-dioxid-piacok átláthatóságát növelő új globális platformot vezettek be 

Szingapúrban 

Cheryl Tan, The Straits Times (Szingapúr), 2022. december 7. 

A szén-dioxid-piacokba vetett bizalom erősítése és a nemzetközi szén-dioxid-

kreditkereskedelem átláthatóságának növelése érdekében elindult egy globális, adatokat 

konszolidáló platform. A szingapúri Climate Action Data Trust (CAD Trust) elnevezésű platform 

decentralizált nyilvántartást hoz létre a főbb szén-dioxid-kredit-nyilvántartások adataiból a 

Nemzetközi Kibocsátáskereskedelmi Szövetség (IETA), a Világbank és a szingapúri kormány 

közös kezdeményezése alapján. A platformhoz 2023 márciusáig hat nyilvántartás – köztük a 

Verra, a Gold Standard, az American Carbon Registry és a Global Carbon Council – fog 

csatlakozni. Tan See Leng a városállam kereskedelmi és ipari minisztere szerint Délkelet-Ázsia 

rendelkezik a világ legértékesebb szén-dioxid-készletével, és a CAD Trust szingapúri 

meghonosítása katalizálhatja a szén-dioxid-piacok fejlődését a régióban. 

Forrás: New global platform to enhance transparency of carbon markets rolled out in S’pore 

A Bank Negara nemzetközi tartalékai november 30-án 109,7 milliárd dollárra 

emelkedtek november végére 

Nurul Huda Husain, Sinar Harian (Malajzia), 2022. december 7. 

A maláj jegybank nemzetközi tartalékai 2022. november 30-án 109,7 milliárd USD-t tettek ki, 

szemben a két héttel korábbi 107,5 milliárd USD-vel. A központi bank közleményében azt írta, 

hogy a tartalékok 5,3 hónapnyi áru- és szolgáltatásimport finanszírozására elegendők. 

Hozzátette, hogy a tartalékpozíció a teljes rövid lejáratú külső adósság egyszerese. A 

nemzetközi tartalékok fő összetevői a devizatartalékok (98,2 milliárd USD), a Nemzetközi 

Valutaalap tartalékpozíciója (1,3 milliárd USD), a különleges lehívási jogok (5,5 milliárd USD), 

az arany (2,1 milliárd USD) és az egyéb tartalékeszközök (2,6 milliárd USD) voltak. 

Forrás: Rizab antarabangsa BNM meningkat kepada AS$109.7 bilion 

 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/new-global-platform-to-enhance-transparency-of-carbon-markets-rolled-out-in-s-pore
https://www.sinarharian.com.my/article/235065/berita/nasional/rizab-antarabangsa-bnm-meningkat-kepada-as1097-bilion
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Jóváhagyták a Kirgizisztán és Magyarország közötti közúti szállítási 

megállapodás ratifikálásáról szóló törvénytervezetet 

Tazabek, 2022. december 5. 

A kirgiz kormány Legfelsőbb Tanácsa elfogadta a Kirgizisztán és Magyarország közötti 

nemzetközi közúti személy- és áruszállításról szóló megállapodás ratifikálásáról szóló 

törvénytervezetet. Az elfogadást követően Akunali Doszaljev, kirgiz közlekedési és hírközlési 

miniszter-helyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy Kirgizisztán és Magyarország a 

megállapodást még 2021. áprilisában írta alá Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és 

külügyminiszterének hivatalos kirgizisztáni látogatása során. Doszaljev hozzátette, hogy a 

megállapodás kedvező feltételeket teremt a kirgiz vállalatok exportpotenciálja számára és 

növeli a Magyarországra és más európai országokba irányuló kirgiz áruszállítást. 

Forrás: Комитет ЖК принял в 3 чтении проект закона о ратификации соглашения об 

автоперевозках между Кыргызстаном и Венгрией 

Kirgizisztán miniszterelnöke arab befektetőkkel tárgyalt 

Central Asia, 2022. december 5. 

Biskekben zajlottak azok a tárgyalások melyeken Kirgizisztán miniszterelnöke, Akylbek 

Zsaparov és az Egyesült Arab Emirátusok befektetői személyesen vettek részt, jelentette a 

Kirgiz Köztársaság Miniszteri Kabinetjének sajtószolgálata. A tárgyalás során figyelmet 

fordítottak a két ország közötti többszintű partnerség kérdéseire, többek között a bányászat, az 

energetika, a mezőgazdaság és a banki szolgáltatások területére. A tárgyalásokat követően 

Zsaparov kijelentette, hogy Kirgizisztán kész minden szükséges intézkedést megtenni annak 

érdekében, hogy olyan feltételeket teremtsen, amelyek lehetővé teszik a külföldi 

üzletemberek számára a kirgiz beruházási projektek megvalósításának elősegítését. A 

találkozóval kapcsolatban az arab vállalkozók küldöttségének vezetője Abdul Dzsabbar Al 

Sayeha, az Al Sayegh Group nagyvállalat vezetője kiemelte, hogy országa kiemelten kezeli a 

Kirgizisztánba irányuló befektetéseket. 

Forrás: Премьер Киргизии обсудил с арабскими инвесторами крупные проекты 

  

https://www.tazabek.kg/news:1830457/?from=tazabek&place=search&sth=ac61e481efa98f88423ce5c5854098dd
https://www.tazabek.kg/news:1830457/?from=tazabek&place=search&sth=ac61e481efa98f88423ce5c5854098dd
https://centralasia.news/18342-premer-kirgizii-obsudil-s-arabskimi-investorami-krupnye-proekty.html
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Türkmenisztán és Grúzia kereskedelmi forgalma 168 millió dollárt tett ki 

Business Turkmenistan, 2022. december 7. 

A Türkmenisztán és Grúzia közötti kereskedelmi forgalom 2022. január-októberben elérte a 

168 millió dollárt jelentette be a Georgiai Nemzeti Statisztikai Bizottság. A hivatalos adatok 

szerint Türkmenisztán és Grúzia közötti export 2022. január-októberben elérte a 152 millió 400 

ezer dollárt, ami 7,1%-os csökkenést jelentett 2021 azonos időszakához képest. A jelentésből 

az is kiderül, hogy 2022-ben is Türkmenisztán maradt Grúzia fő kőolaj- és kőolajtermék 

beszállítója. 

Forrás: Январь-октябрь: товарооборот между Туркменистаном и Грузией составил $168 

млн 

5%-kal nőtt a Kazahsztán és Oroszország közötti kereskedelmi forgalom 

Safargalieva Malika, Kazinform, 2022. december 6. 

2022 január-szeptemberben a Kazahsztán és Oroszország közötti kereskedelmi forgalom 18,4 

milliárd dollárt tett ki, ami 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi adatokat. Az év eleje óta 

Kazahsztán 12,4 milliárd dollár értékben importált termékeket az Orosz Föderációból, ami 

0,8%-kal több, mint egy évvel korábban. A Kazah Köztársaságból az Orosz Föderációba irányuló 

export pedig a két ország közötti kereskedelmi forgalom 32,2%-át tette ki, ami 15,1%-os 

növekedést jelent. Oroszország részesedése a Kazahsztán teljes kereskedelmi forgalmának 

szerkezetében 18,7%, az import szerkezetében pedig 36% volt. Az Oroszországból 

Kazahsztánba irányuló bruttó közvetlen tőkebeáramlás az idei év első felében 938 millió dollárt 

tett ki, ami 30%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. 

Forrás: Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5% 

Csökkent az orosz Urals ára az olajárplafon bevezetése után 

Yuliya Vyrodova, rbc.ru 2022. december 09. 

Az Európai Unió 60 dollár hordónkénti áron maximalizálta az olaj árát. Az AGRUS elemzője 

szerint azonban az áresésre nem az árplafon hanem az európai piac elvesztése miatt került 

sor. Az URALS átlagos piaci ára hordónként 60 dollár körül mozog most azonban 43,73 dollárra 

csökkent. Az európai piacok elvesztése következtében az Urals legnagyobb vásárlói Kína és 

India. Számukra viszont kedvezményes áron kell szállítani, hogy versenyképes maradjon a 

hagyományos ázsiai szállítókkal szemben. A kelet szibériai ESPO amely szintén az ázsiai piacot 

szolgálja ki december 8-án 68,72 dollár áron a Brent pedig 78,50 dollár hordónkénti áron zárt. 

„Uralsnak nincsenek a közelben vevői, ezért az áraknak olyannak kell lenniük, hogy messziről 

vonzzák az ügyfeleket” – foglalta össze Michael Carolan. 

Forrás: Стоимость российской нефти Urals упала после введения потолка цен 

  

https://business.com.tm/ru/post/9533/yanvaroktyabr-tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-gruziei-sostavil-168-mln
https://business.com.tm/ru/post/9533/yanvaroktyabr-tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-gruziei-sostavil-168-mln
https://www.inform.kz/ru/tovarooborot-kazahstana-s-rossiey-vyros-na-5_a4010287
https://www.rbc.ru/economics/09/12/2022/63930c629a7947060923532d
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Összesen 11 külföldi márka marad az orosz autópiacon 

rbc.ru 2022. december 09. 

2022 végére 60 márkából csak 14 maradt az orosz autópiacon. Az Oroszországban maradt 14 

márka közül csak három hazai: Lada, GAZ és UAZ, a többi Kínai. Tavasz óta, miután Oroszország 

megtámadta Ukrajnát, a legtöbb nyugati cég, köztük az autóipari cégek is elkezdtek kivonulni 

az orosz piacról. A német Volkswagen autógyár például a kivonulást követően egy éven belül 

el is szeretné adni az Oroszországban maradt kapacitásait a Porschének, a Scaniának és a 

MAN-nak. 

Forrás: В России осталось только 11 иностранных автомобильных брендов 

Nem kell földbérleti díjat fizetni az alternatív energiát biztosító létesítmények 

tulajdonosainak Azerbajdzsánban 

report.az 2022. december 09. 

Ali Aszadov miniszterelnök aláírta a megfelelő rendeletet, melynek értelmében a 100 MW és 

afeletti teljesítményű (szél- és napenergia) erőművek építésével és üzemeltetésével 

összefüggésben az állami és önkormányzati tulajdonban lévő, beruházóknak bérbe adott 

földterületek bérleti díját nullával számolják. 

Forrás: Отменена плата за аренду земель для строительства объектов альтернативной 

энергетики 

20 millió euróval támogatná az EU Grúzia védelmi képességeinek 

megerősítését 

report.az 2022. december 09. 

Az Európai Unió Tanácsa 20 millió eurós segélycsomagot hagyott jóvá Grúziának védelmi 

képességének megerősítése érdekében. A döntés az Európai Békealap (EPF) programja 

keretében, az Európai Unió közös védelmi és biztonságpolitikája keretében született. Grúzia 

másodszor kapott uniós pénzügyi támogatást védelmi és biztonsági célokra. Az első ilyen 

csomag kiírására 2021-ben került sor. A támogatás elsősorban a kiberbiztonság területére 

vonatkozik. A grúz védelmi minisztérium közleménye szerint a segélycsomag célja a katonai 

egészségügyi, hadmérnöki és szállítási potenciál megerősítése is. 

Forrás: Совет ЕС одобрил выделение Грузии 20 миллионов евро на укрепление 

обороноспособности 

  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6392a8bd9a7947deaf7b4a53
https://report.az/ru/energetika/otmenena-plata-za-arendu-zemel-dlya-stroitelstva-obektov-alternativnoj-energetiki/
https://report.az/ru/energetika/otmenena-plata-za-arendu-zemel-dlya-stroitelstva-obektov-alternativnoj-energetiki/
https://www.newsgeorgia.ge/sovet-es-odobril-vydelenie-gruzii-20-millionov-na-ukreplenie-oborosposobnosti/
https://www.newsgeorgia.ge/sovet-es-odobril-vydelenie-gruzii-20-millionov-na-ukreplenie-oborosposobnosti/
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Közel ötszörösére növekedett az Eurázsiai Gazdasági Unió közvetlen 

befektetéseinek értéke Örményországban 

arka.am 2022. december 08. 

Jelentősen nőtt 2022-ben az Eurázsiai Gazdasági Unióban (EAEU) részt vevő országok 

gazdaságaiba irányuló közvetlen befektetések volumene. Közölte Mihail Myasnikovich, az 

Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) vezetője Biskekben a beruházási csúcstalálkozón. 

Elmondása szerint ez idő alatt csaknem ötszörösére nőttek a befektetések az örmény 

gazdaságba. A Köztársasági Statisztikai Bizottság adatai szerint Örményországba 2022. január-

júniusban 41 031,9 millió dram értékben érkezett be külföldi befektetés, a 2021-es azonos 

időszakban ez 132 782,1 millió dramot tett ki. (1 örmény dram 1 forinttal egyenlő) 

Forrás: Прямые инвестиции в экономику Армении в 2022 году выросли почти в пять раз 

- ЕЭК 

  

https://arka.am/ru/news/economy/pryamye_investitsii_v_ekonomiku_armenii_v_2022_godu_vyrosli_pochti_v_pyat_raz_eek/
https://arka.am/ru/news/economy/pryamye_investitsii_v_ekonomiku_armenii_v_2022_godu_vyrosli_pochti_v_pyat_raz_eek/
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