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Shangri-La dialógus 2022-ben: ellentétes nézetek a 
szabályokon alapuló nemzetközi rendről 

Két éves szünet után 2022. június 10-12. között Szingapúrban ismét megrendezésre került 
Ázsia első számú biztonsági értekezlete, amelyet 2002 óta rendez meg a brit Nemzetközi 
Stratégiai Tanulmányok Intézete a szingapúri kormány támogatásával. Idén 40 országból 575 
küldött vett részt a háromnapos rendezvényen, beleértve politikusokat, diplomatákat, a 
védelmi szektorban dolgozó tisztviselőket és a hadiipar képviselőit.  

Amint arra az előzményekből számítani lehetett, a konferencia legfőbb témáit az amerikai–
kínai kapcsolatok romlása, valamint az orosz-ukrán háború fejleményei szolgáltatták, annak 
ellenére, hogy a nem hagyományos biztonsági kihívások, a mianmari politikai helyzet és a 
fenntarthatóság is napirenden szerepelt. 

A konferencia pénteken Kishida Fumio japán miniszterelnök vitaindító előadásával kezdődött, 
amelyben felvázolta kormánya stratégiai elképzeléseit a régióval kapcsolatban. A kormányfő 
arra figyelmeztetett, hogy fel kell készülni egy olyan állam megjelenésére Kelet-Ázsiában, 
„amely erőszakkal vagy fenyegetéssel, a szabályok tiszteletben tartása nélkül lábbal tiporja 
más országok békéjét és biztonságát,” egyúttal a szabályokon alapuló nemzetközi rend 
tiszteletben tartását szorgalmazta. „A ma Ukrajnája lehet holnap Kelet-Ázsia” – fogalmazott 
Kishida, ezért Japán növelni fogja védelmi kiadásait, nagy hangsúlyt fektet az „ellencsapás 
képességének” megteremtésére is, valamint szövetségeseivel is együttműködik a status quo 
fenntartása érdekében. 

Lloyd Austin amerikai és Wei Fenghe kínai védelmi miniszterek a nap folyamán bilaterális 
tárgyalásokat folytattak egymással, amelynek valódi jelentősége az volt, hogy hosszú idő után 
az érintett országok védelmi tárcáinak vezetőit sikerült végre asztalhoz ültetni, remélve, hogy 
ez lehetőséget teremt a feszültségek eszkalálódásának elkerülésére. A találkozón mindkét fél 
a kapcsolatok stabilizálása mellett tett hitet, ennek érdekében új kommunikációs csatornákról 
is megállapodtak. Wei szerint azonban a kapcsolatok fejlődésének feltétele, hogy az Egyesült 
Államok „nem rágalmazhatja Kínát, nem korlátozhatja és nem nyomhatja el Kínát”, továbbá 
„nem avatkozhat bele Kína belügyeibe, és nem sértheti Kína érdekeit”. Tajvan kérdése szintén 
főszerephez jutott, amivel kapcsolatban a miniszter kijelentette, hogy országa „határozottan 
szétzúz minden tajvani függetlenségi összeesküvést, és határozottan megvédi az anyaország 
újraegyesítését”. A Tajvanra irányuló amerikai fegyverszállítások1 pedig „súlyosan sértik Kína 
szuverenitását és biztonsági érdekeit”. Austin a maga részéről kifejtette, hogy az USA továbbra 
is elkötelezett a régóta fennálló „egy Kína-elv” tiszteletben tartása mellett, ami azonban 
Tajvan fegyverekkel való támogatását is magába foglalja. 

Szombati előadásában Lloyd Austin keményen kritizálta Kína „agresszív és felelőtlen” lépéseit, 
mondván „Az indo-csendes-óceáni országoknak nem szabadna politikai megfélemlítéssel, 
gazdasági kényszerrel vagy tengeri milíciák általi zaklatással szembenézniük… A Kínai 
Népköztársaság lépései azzal fenyegetnek, hogy aláássák a biztonságot, a stabilitást és a 
jólétet az Indo-csendes-óceáni térségben”. Emellett szerinte Kína illegális halászati 
műveleteket is folytat, amelyek „kifosztják a régió készleteit”, miközben harci repülőgépeivel 
igyekszik megfélemlíteni szomszédjait. Tajvannal kapcsolatban az amerikai politikus 

 
1  Az USA napokkal korábban hagyta jóvá 120 millió dollár értékű felszerelés eladását Tajpejnek, a tajvani 
haditengerészet megerősítése érdekében. 

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/10/shangri-la-dialogue-what-to-watch-for
https://www.business-standard.com/article/international/ukraine-and-us-china-ties-dominate-at-shangri-la-dialogue-in-singapore-122061300025_1.html
https://www.business-standard.com/article/international/ukraine-and-us-china-ties-dominate-at-shangri-la-dialogue-in-singapore-122061300025_1.html
https://www.iiss.org/events/shangri-la-dialogue/shangri-la-dialogue-2022/speaker-agenda
https://www.iiss.org/events/shangri-la-dialogue/shangri-la-dialogue-2022/speaker-agenda
https://www.iiss.org/events/shangri-la-dialogue/shangri-la-dialogue-2022
https://thediplomat.com/2022/06/us-china-defense-ministers-hold-first-meeting/
https://thediplomat.com/2022/06/us-china-defense-ministers-hold-first-meeting/
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-leaves-no-doubt-it-will-fight-to-crush-taiwan-independence-china-daily
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-leaves-no-doubt-it-will-fight-to-crush-taiwan-independence-china-daily
https://www.defense.gov/News/Speeches/Speech/Article/3059852/remarks-at-the-shangri-la-dialogue-by-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-a/
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4565026
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megjegyezte, hogy miközben az USA tiszteletben tartja az „egy Kína-elvet” azt tapasztalja, 
hogy a Tajvan közelében folyó provokatív és destabilizáló katonai tevékenység Kína részéről 
folyamatosan erősödik. Az USA kerüli a konfrontációt és nem szeretne háborút, miközben „azt 
látjuk, hogy (kínai) hajók fosztogatják a régió készleteit, és illegálisan tevékenykednek más 
indo-csendes-óceáni országok felségvizein. Tőlünk nyugatabbra pedig… Peking tovább 
szilárdítja pozícióit az Indiával közös határ mentén”. 

Wei Fenghe előadásában leszögezte, hogy Tajvan Kína része, az ország belügye, így nem lehet 
kompromisszum abban a kérdésben, hogy Tajvan egy napon „újraegyesül-e” az anyaországgal. 
„Ha bárki el meri választani Tajvant Kínától, nem fogunk habozni, hogy harcoljunk.” – 
jelentette ki a tábornok. Ugyanakkor azt is világossá tette, hogy „Kína soha nem fog 
hegemóniára törekedni, katonai terjeszkedésbe vagy fegyverkezési versenybe bocsátkozni. 
Nem terrorizálunk másokat, de nem fogjuk hagyni, hogy mások terrorizáljanak minket” utalva 
arra, hogy az USA hatalmi politikát folytat, amelyet Kína határozottan elutasít. A kínai politikus 
szerint „senki és egyetlen ország sem kényszerítheti rá akaratát másokra, vagy 
zsarnokoskodhat másokkal a multilateralizmus álcája alatt.” Szerinte Kína fejlődése 
megállíthatatlan, de ez nem jelent veszélyt másokra nézve, hiszen Peking elkötelezett a békés 
fejlődés és a defenzív védelempolitika mellett.  

Az ukrajnai események a konferencián többször is említésre kerültek, hiszen Amerika és 
szövetségesei (Japán, Ausztrália, Egyesült Királyság) Oroszország és Kína ambíciói között 
igyekeztek párhuzamot vonni, miközben Kínát Oroszország támogatásával vádolták. 
Szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tartotta meg virtuális előadását, melynek során 
úgy fogalmazott, hogy „ha nem lett volna nemzetközi jog, és a nagy hal megette volna a kis 
halat, a kis hal pedig a garnélát... nem léteznénk.” Beszédében Lee Kuan Yew szingapúri 
miniszterelnököt idézte, aki annak idején Szingapúr esetében azt hangsúlyozta, hogy a kis 
nemzeteknek milyen fontos az önvédelmi képesség megteremtése és a szövetség a nagyobb 
országokkal. Kína véleménye szerint viszont Ukrajna fegyverekkel való támogatása és a 
hidegháborús retorika nem segíti elő a rendezést, az USA pedig hibás stratégiát követ. 

Az USA-Kína feszültség éleződése közepette a délkelet-ázsiai országok az óvatos 
egyensúlyozásban látják a jövőjüket. Prabowo Subianto indonéz védelmi miniszter a hatalmi 
politika alternatívájaként – egyfajta kompromisszumként – a Kína számára is rokonszenves 
„ázsiai útról” beszélt, de a koncepció, amely Ázsia megosztottságára épül és a békés 
konzultációt helyezi előtérbe, részletei meglehetősen kidolgozatlanok. A délkelet-ázsiai és a 
csendes-óceáni államok számára viszont nem csupán a geopolitikai rivalizálás jelent veszélyt. 
Az éghajlatváltozás, az élelmiszerbiztonsági problémák és a társadalmi-gazdasági feszültségek 
legalább akkora súllyal esnek latba.  

A koronavírus járvány miatt két alkalommal is elmaradó nagy presztízzsel bíró konferencia 
idén újra megrendezésre került, ahol Oroszország kivételével a nagyhatalmak képviseltették 
magukat, megteremtve a lehetőségét az aktuális biztonságpolitikai kockázatok és kihívások 
megvitatásának. A kínai és az amerikai védelmi miniszterek részvétele egyben a két ország 
közötti romló bilaterális kapcsolatok rendezéséhez is alapot szolgáltathatott volna. A 
várakozások ellenére azonban kevés előrelépésnek lehettünk tanúi. Amerika és 
szövetségeseinek álláspontja a jogszabályokon alapuló nemzetközi rendszerről teljes 
mértékben eltér Kínáétól, így a kompromisszumra kevés az esély. Lényegében mindkét fél 
megismételte a korábbi érvelését, a kompromisszumokra pedig továbbra sem mutattak 
hajlandóságot. A délkelet-ázsiai országok szeretnék elkerülni, hogy térfelet kelljen 
választaniuk, de ez egyre nehezebbnek tűnik, miközben komoly társadalmi-gazdasági 

https://edition.cnn.com/2022/06/10/asia/us-defense-secretary-austin-speech-intl-hnk-ml/index.html
http://eng.mod.gov.cn/news/2022-06/12/content_4912767.htm
http://eng.mod.gov.cn/news/2022-06/12/content_4912767.htm
http://eng.mod.gov.cn/news/2022-06/12/content_4912767.htm
http://eng.mod.gov.cn/news/2022-06/12/content_4912767.htm
https://www.straitstimes.com/singapore/zelensky-says-ukraine-is-definitely-going-to-prevail-in-this-war
https://www.straitstimes.com/singapore/zelensky-says-ukraine-is-definitely-going-to-prevail-in-this-war
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/12/qa-indonesias-defence-chief-on-security-in-the-asia-pacific
https://fulcrum.sg/shangri-la-dialogue-2022-the-paradox-of-peace-and-power/
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problémákkal is meg kell küzdeniük, amelyek a klímaváltozás, a globális járvány utóhatásai, a 
száguldó infláció, a fenyegető élelmiszerválság és a már bekövetett energiakrízis számlájára 
írhatók. 

Az elemzést készítette: Klemensits Péter 
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Kelet-Ázsia 

Szakértők szerint a kínai export fellendülése a rugalmasság és a bizalom jele 

Liu Zhihua, China Daily, 2022. június 10. 

A kínai export erőteljesen fellendülésnek indult májusban, ami rávilágít az ország 

külkereskedelmi ellenálló képességére, és arra hogy az ágazat várhatóan az elkövetkező 

hónapokban folyamatosan bővülni fog, tekintettel a gazdaság fellendítésére bevezetett 

támogató politikai intézkedések hatására – mondták iparági szakértők és elemzők. 

Hozzátették továbbá, hogy a külkereskedelem stabil növekedése hozzájárul az általános 

gazdasági kilátások és a piaci bizalom megerősítéséhez, vonzóbbá téve az országot a külföldi 

befektetők számára. A héten közzétett vámadatok szerint Kína exportja májusban felülmúlta 

a várakozásokat és  éves összevetésben 15,3%-kal 1,98 ezer milliárd jüanra (300 milliárd 

dollárra) ugrott, míg az import 2,8%-kal 1,47 ezer milliárd jüanra nőtt. A kínai import és export 

összértéke májusban elérte a 3,45 ezer milliárd jüant, ami 9,6 százalékkal több, mint egy évvel 

korábban. 

Forrás: Rebound in exports sign of resilience, confidence 

Kína szorgalmazza a WTO reformját 

Zhong Nan, China Daily, 2022. június 10. 

Kína támogatni fogja a Kereskedelmi Világszervezet reformját és inkluzív növekedését és kiáll 

a fejlődő országok azon törekvései mellett, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszer 

nagyobb szerepet játsszon a globális kihívások kezelésében és a Covid-19 utáni gazdasági 

fellendülés elősegítésében – közölte a Kínai Kereskedelmi Minisztérium a svájci Genfben 

vasárnaptól szerdáig tartandó WTO 12. miniszteri konferencia előtt. Wang Wentao kínai 

kereskedelmi miniszter is részt vesz az MC12-nek nevezett találkozón. Az MC12 a WTO 

legmagasabb döntéshozó testülete, amelyben a szervezet több mint 160 tagjának 

kereskedelmi miniszterei és más magas rangú tisztviselői vesznek részt. Kína aktív 

szerepvállalást ígér az MC12-ben és a WTO reformjának támogatását. Az ország törekszik 

emellett arra, hogy a WTO megerősödjön, mint a nemzetközi kereskedelmi szabályok 

megalkotásának legfőbb intézménye – mondta Shu Jueting, a Kínai Kereskedelmi 

Minisztérium szóvivője. 

Forrás: China to stress reform of WTO 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/10/WS62a28220a310fd2b29e61ce4.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202206/10/WS62a28ccca310fd2b29e61d2a.html
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Japán növeli védelmi kiadásait 

Andrew Salmon, Asia Times, 2022. június 9. 

Június 8-án Fumio Kishida, japán miniszterelnök kabinetje egy olyan költségvetési tervet 

hagyott jóvá, amely jelentős mértékben emelné a védelmi kiadásokat. A dokumentum szerint 

a cél az, hogy a japán védelmi kiadásokat a NATO-országok szintjére emeljék öt éven belül – 

azaz a GDP 2%-ára, vagyis a jelenlegi szint kétszeresére. Június 10-én Kishida lesz az egyik 

előadó a szingapúri Shangri-la Párbeszéden, Kelet-Ázsia vezető védelmi fórumán. 

Sajtóértesülések szerint pedig valószínűleg részt vesz a NATO-vezetők madridi 

csúcstalálkozóján is a hónap végén. Sőt, a japán miniszterelnök tárgyalásokat kezdeményezett 

a védelmi megállapodásról az Egyesült Királysággal, aláírt egyet Ausztráliával, és példátlan 

fegyvereladási megállapodást kötött Thaifölddel. Mindezek meglepőnek értékelhetők 

figyelembe véve Japán hagyományosan óvatos védelmi terveit és visszafogó pacifista 

alkotmányát. Ráadásul egy olyan időszakban történik ez, amikor a jen új mélypontra süllyedt, 

a gazdaság éppen igyekszik kimászni a Covid-korszakból, és az ország lassan megnyitja határait. 

A szakértők szerint az új globális bizonytalanságok, valamint a párton belüli feszültségek 

együtt váltották ki ezeket a lépéseket. 

Forrás: Japan’s Kishida buckles on a war helmet 

Megnyitották a Kínát és Oroszországot összekötő hidat 

Guancha, 2022. június 10. 

Június 10-én hivatalosan is átadták a forgalomnak a Kína és Oroszország határán átívelő 

Heilongjiang hidat, és ezzel egy időben pedig megtartották a Heihe kikötői autópálya 

ünnepélyes megnyitóját is. Az átadásokkal új nemzetközi közlekedési útvonalat nyitottak meg. 

A Heilongjiang híd építése 2016 végén kezdődött és hivatalosan 2019. május 31-én zárult le. 

A híd 1284 méter hosszú, a projekt kiindulópontja Changfatunban, Heilongjiang tartományban 

van, végpontja pedig az oroszországi Blagovescsenszkben található Kanikurgan faluban, az 

útvonal teljes hossza 19,9 kilométer, - ebből 6,5 kilométer hosszú szakasz Kínában és 13,4 

kilométer hosszú szakasz pedig Oroszországban. A projekt teljes beruházási értéke 2,47 

milliárd jüan. A Heihe kikötő pedig Kína fontos határkereskedelmi kikötője Oroszországgal, a 

statisztikák szerint a Heihe kikötő kereskedelme az elmúlt 10 évben gyors növekedést 

mutatott. 

Forrás: 黑龙江大桥正式通车，黑河公路口岸正式开通  

  

https://asiatimes.com/2022/06/japans-kishida-buckles-on-a-war-helmet/
https://www.guancha.cn/internation/2022_06_10_643925.shtml
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A dél-koreai külügyminiszter Washingtonba látogat 

Jo He-rim, The Korea Herald, 2022. június 10. 

Park Jin dél-koreai külügyminiszter vasárnap indul az Egyesült Államokba, ami az első útja lesz 

hivatalba lépése óta – közölte a Dél-Koreai Külügyminisztérium. A tájékoztatás szerint Park 

hétfőn Washingtonban találkozik Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel. „Park 

külügyminiszter Antony Blinken amerikai külügyminiszter meghívására látogat Washingtonba 

június 12. és 15. között” – mondta Choi Young-sam, a minisztérium szóvivője egy 

sajtótájékoztatón. Kétoldalú megbeszéléseik során a két fél várhatóan megvitatja a Yoon Suk-

yeol dél-koreai elnök és Joe Biden amerikai elnök között a május 21-i szöuli első 

csúcstalálkozón megkötött megállapodásokban megfogalmazott célok megvalósítását, 

valamint megvitatják a Koreai-félsziget jelenlegi biztonsági helyzetét is. A minisztérium közölte, 

hogy jelenleg a négynapos utazás részleteit egyeztetik az Egyesült Államokkal, és Park 

várhatóan találkozni fog a különböző ágazatok tisztviselőivel is. Az észak-koreai nukleáris 

provokációk fokozódása közepette a két vezető tisztségviselőtől azt is várják, hogy üzenjenek 

Phenjannak és kifejezzék ellenállásukat a provokációkkal szemben. Park és Blinken májusban 

tartották első telefonos megbeszélésüket, ahol kölcsönösen elkötelezettek az együttműködés 

mellett számos kérdésben, beleértve az észak-koreai rakétaprovokációkkal szembeni fellépést 

is. 

Forrás: South Korean foreign minister to visit Washington next week 

Az Észak-Koreával szembeni erőteljes dél-korai válasz ösztönzi Japánt 

Soo-hyang – Ju-min Park, Japan Today, 2022. június 10. 

Elemzők szerint Japán támogatni fogja, hogy Dél-Korea, az új konzervatív elnöke irányítása 

mellett keményebb álláspontot képvisel Észak-Koreával szemben, miközben Japán is igyekszik 

növelni katonai képességeit a Koreai-félszigeten és a tágabb értelemben vett térségben 

tapasztalható feszültségek közepette. Dél-Korea és az Egyesült Államok ezen a héten 

rakétákat lőtt ki és közös légierő-demonstrációt tartott az Észak-Korea által vasárnap indított 

rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákra válaszul. Ez volt a második alkalom, hogy Yoon Suk-

yeol dél-koreai elnök májusi hivatalba lépése óta ilyen közvetlen választ adott és ígéretet tett 

arra, hogy erőteljesebben reagál, ha Kim Dzsong-un észak-koreai vezető figyelmen kívül 

hagyja a katonai provokációkra adott figyelmeztetéseket és párbeszédajánlatait. Azokat a 

jelek, hogy Észak-Korea újabb nukleáris kísérletre készül és ismét közös dél-koreai-amerikai 

hadgyakorlatok folynak, segítenek Japánnak igazolni azokat a törekvéseit, hogy szakítva a 

túlzott pacifizmussal, érdekeit hagyományos katonai eszközökkel is megvédeni képes állammá 

váljon ismét – mondta Kim Dong-yub, a dél-koreai haditengerészet egykori tisztje. Japán 

évtizedek óta ragaszkodott ahhoz a politikához, hogy a védelmi kiadásokat a bruttó hazai 

termék 1%-a alatt tartsa. Joe Biden amerikai elnök múlt havi tokiói látogatása során azonban 

Fumio Kishida japán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Tokió kész szilárdabb védelmi pozíciót 

felvenni, amit Washington már régóta szeretett volna elérni. 

Forrás: S Korea's robust response to N Korea seen aiding Japan's military push 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220610000525
https://japantoday.com/category/politics/analysis-s.korea's-robust-response-to-n.korea-seen-aiding-japan's-military-push
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Kínai-amerikai védelmi miniszteri megbeszélésre kerülhet sor 

Guancha, 2022. június 10. 

A 19. Shangri-La Párbeszéd nemsokára kezdetét veszi Szingapúrban. A résztvevők a világ 42 

országából érkeztek. Wei Fenghe kínai államtanácsos és védelmi miniszter, valamint Lloyd 

Austin amerikai védelmi miniszter is részt vesz és felszólal a találkozón. A hírek szerint Wei 

Fenghe megbeszéléseket folytathat Austinnal, ami egyben az első találkozót jelentené a kínai 

és az amerikai védelmi miniszterek között Austin hivatalba lépése óta. 

Forrás: 备受关注！中美防长会谈今天将进行 

  

https://www.guancha.cn/military-affairs/2022_06_10_643922.shtml
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Dél-Ázsia 

A Fitch "negatívról stabilra" javította India kilátását, 7,8%-ra csökkentette a 

növekedési előrejelzést 

Press Trust of india, India Today, 2021. június 10. 

A Fitch Ratings pénteken közölte, hogy „negatívról stabilra” javította India államadós-

besorolásának kilátását, mivel a gyors gazdasági fellendülés következtében csökkentek a 

középtávú növekedést fenyegető lefelé mutató kockázatok. "Az előrejelzés felülvizsgálata 

tükrözi azt a véleményünket, hogy a középtávú növekedést fenyegető lefelé mutató 

kockázatok csökkentek India gyors gazdasági fellendülése és a pénzügyi szektor 

gyengeségeinek enyhülése miatt, a globális nyersanyagár-sokk okozta rövid távú ellenszél 

ellenére" – közölte a hitelminősítő, amely változatlanul „BBB” szinten tartotta a besorolást. A 

globális nyersanyagár-sokk inflációs hatása miatt azonban a márciusi 8,5 százalékos 

előrejelzésről 7,8 százalékra csökkentette a GDP előrejelzést a folyó pénzügyi évre (2022 

áprilisától 2023 márciusáig). 

Forrás: Fitch revises India outlook to 'stable' from 'negative', slashes growth forecast to 7.8% 

A pakisztáni kormány kiterjeszti a kína-pakisztáni gazdasági folyosót  

APP, Pakistan Today, 2022. június 09. 

A Miftah Ismail pénzügy- és adóügyi miniszter, Ahsan Iqbal tervezési, fejlesztési és különleges 

kezdeményezésekért felelős miniszter, Khurram Dastgir energiaügyi miniszter és Aisha Ghaus 

Pasha pénzügy- és adóügyi államtitkár által közzétett 2021-22. évi gazdasági felmérés szerint 

a pakisztáni kormány a CPEC-et (China-Pakistan Economic Corridor) hosszú távú fejlesztési 

projektnek tekinti, mivel az olyan folyosóként szolgálhat, amely több kapuval is összeköti Kínát 

Közép-Ázsiával, Közel-Kelettel, Afrikával és Európával. A felmérés szerint a kínai és pakisztáni 

munkaerőt nagy számban alkalmazták az infrastrukturális projektek időben történő 

befejezésének biztosítására, és olyan új projekteket indítottak el, mint a Sukkur-Hyderabad 

autópálya (M-6), a Pesavar-DI Khan autópálya (M-14), a KKH alternatív útvonal (Gilgit-

Shandor-Chitral), a Swat gyorsforgalmi út (II. szakasz), a Dir gyorsforgalmi út és a Karachi 

körvasút. A kormány elkötelezett a közlekedési és kommunikációs rendszer korszerűsítése 

mellett, új utak, autópályák, vasúti pályák és repülőterek fejlesztésével, hogy a CPEC 

keretében javítsa az összeköttetést. 

Forrás: Govt to expand scope of CPEC 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/fitch-revises-india-outlook-to-stable-from-negative-cuts-growth-forecast-1960744-2022-06-10
https://www.indiatoday.in/business/story/fitch-revises-india-outlook-to-stable-from-negative-cuts-growth-forecast-1960744-2022-06-10
https://www.pakistantoday.com.pk/2022/06/09/govt-to-expand-scope-of-cpec/
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India washingtoni nagykövete szerint a technológia kulcsfontosságú a jövőbeli 

indiai-amerikai kapcsolatokban 

PTI, The Hindu, 2022. június 10. 

India washingtoni nagykövete szerint az idei év különösen jelentősnek ígérkezik az amerikai-

indiai gazdasági kapcsolatokban. Taranjit Singh Sandhu szerint: „Tavaly történelmi csúcsot 

értünk el, több mint 160 milliárd dollárral az India és az Egyesült Államok közötti kétoldalú 

kereskedelemben. Ne feledjék, hogy ezt a világjárvány idején, hivatalos kereskedelmi 

megállapodás nélkül és az ellátási lánc zavarai ellenére is sikerült elérnünk”.  A nagykövet 

szerint a kétirányú befektetések is erősek maradtak. „200 indiai vállalat van jelen az Egyesült 

Államokban és több mint 2000 amerikai vállalat Indiában, így az országaink közötti gazdasági 

partnerségben rejlő lehetőségek óriásiak” – jelentette ki. A nagykövet véleménye szerint a 

technológia a kulcsa az India-USA kapcsolatok jövőjének, amely a Quad  együttműködésben is 

kulcsszerepet kapott.  

Forrás: Trade deficit widens to record $23.33 bn Technology key to future Indo-US ties: 

Sandhu 

  

https://www.thehindu.com/news/national/technology-key-to-future-indo-us-ties-sandhu/article65513321.ece
https://www.thehindu.com/news/national/technology-key-to-future-indo-us-ties-sandhu/article65513321.ece
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Délkelet-Ázsia 

Lawrence Wong szingapúri miniszterelnök-helyettessé lépett elő 

Tham Yuen-C, The Straits Times, 2022. június 06. 

Lawrence Wong pénzügyminisztert június 13-tól miniszterelnök-helyettessé léptetik elő, 

amivel megerősítik pozícióját Lee Hsien Loong miniszterelnök utódjaként. A bejelentésre két 

hónappal azután került sor, hogy a 49 éves Wongot a Népi Akciópárt (PAP) negyedik 

generációs csapatának vezetőjeként is elismerték. Wong továbbra is pénzügyminiszter marad, 

és átveszi a Miniszterelnöki Hivatalon belül a Stratégiai Csoport vezetését, megörökölve ezt a 

szerepet Heng Swee Keat miniszterelnök-helyettestől. A stratégiai csoport felügyeli a 

Szingapúr előtt álló olyan közép- és hosszú távon álló kulcsfontosságú prioritásokat és 

kérdéseket, mint például a népesség és az éghajlatváltozás kérdése.  

Forrás: Lawrence Wong promoted to Deputy Prime Minister as part of Singapore Cabinet 

changes 

A malájziai MRCB cégcsoport elindítja az Ipoh Raya Integrált Parkot, 

megalapozva az ipari és logisztikai fejlesztéseket 

Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. június 10. 

A Malaysian Resources Corp Bhd (MRCB) megnyitotta az Ipoh Raya Integrated Parkot, egy első, 

fenntartható, integrált logisztikai parkot Perakban. Az MRCB által tervezett egyablakos 

integrált fejlesztést az MRCB Land nevű ingatlanrészlege fogja vezetni. Az integrált park 

elindítása az MRCB belépését jelzi az ipari és logisztikai piacra, amely a zöld, magas 

kereskedelmi és lakóépületekre összpontosító, tranzitorientált fejlesztésekről való leválást 

jelenti, közölte a vállalat. Az Ipoh Raya Integrated Park egy 832,38 hektáros, modern, stratégiai 

elhelyezkedésű, egyedi fejlesztésű ingatlan, amely a multinacionális vállalatok által manapság 

egyre inkább elvárássá váló fenntarthatósági követelményeknek is maradéktalanul megfelel. 

A fejlesztés Ipoh városától 14 kilométerre délre található a kelet-nyugati autópálya mellett. Az 

MRCB szerint ez az integrált fejlesztés pozitív hatással lesz a helyi gazdaságra, és az 

előrejelzések szerint mintegy 15 000 új munkalehetőséget teremt a térségben. 

Forrás: MRCB launches Ipoh Raya Integrated Park, laying groundwork for industrial, logistics 

development 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/lawrence-wong-promoted-to-deputy-prime-minister-in-singapore-cabinet-reshuffle
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/lawrence-wong-promoted-to-deputy-prime-minister-in-singapore-cabinet-reshuffle
https://www.nst.com.my/business/2022/06/803824/mrcb-launches-ipoh-raya-integrated-park-laying-groundwork-industrial
https://www.nst.com.my/business/2022/06/803824/mrcb-launches-ipoh-raya-integrated-park-laying-groundwork-industrial
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Az Ázsiai Fejlesztési Bank 4,3 milliárd dolláros vasúti finanszírozást hagyott 

jóvá 

Anna Leah E. Gonzales, Manila Times, 2022. június 10. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) csütörtökön jóváhagyott egy 4,3 milliárd dolláros kölcsönt a 

Fülöp-szigeteken a déli elővárosi vasút építésére. Az ADB közleményében jelezte, hogy az így 

létrehozott pénzalapot a Metro Manilát a lagúnai Calamba Cityvel összekötő, közel 55 

kilométer hosszú vasútvonal megépítésére fogják felhasználni. A projekt magában foglalja 18 

olyan állomás építését, amelyeket úgy terveztek, hogy mindenki számára hozzáférést 

biztosítsanak, valamint egy összekötő alagutat, amely lehetővé teszi a közvetlen vonatok 

közlekedését Calambából a jövőbeli Metro Manila metrórendszer állomásaihoz. Az ADB 

szerint az egész infrastruktúrát úgy tervezik, hogy katasztrófatűrő legyen, és ellenálljon a 

tájfunoknak és földrengéseknek. A projekt több mint felére fogja csökkenteni a Manila és 

Calamba közötti utazási időt, amely közúton jelenleg 2,5 óra. Az ADB szerint az észak-déli 

ingázó vasútvonal segít majd a Fülöp-szigeteknek a világjárvány hatásaiból való kilábalásban, 

mivel az építkezés várhatóan több mint 35 500 munkahelyet teremt, és a fejlesztés később 

további 3200 állandó munkahelyet biztosít. 

Forrás: ADB approves $4.3-B railway financing 

Kína veszít, az USA döntő teret nyer Thaiföldön 

Shawn W. Crispin, Asia Times, 2022. június 09. 

Kína diplomáciai, gazdasági és politikai térnyerése  jelentős volt Thaiföldön, miután a katonai 

vezetés, élén Prayut Chan-o-cha jelenlegi miniszterelnökkel, 2014-ben megdöntötte a korábbi 

kormányt és a hosszú távú szövetséges Egyesült Államokkal való kapcsolatokat is mélypontra 

juttatta. Nyolc évvel később azonban nyilvánvaló, hogy Kína nem ért el mindent. Thaiföld és 

Kína viszonyát alapvetően befolyásolja a meg nem épített vasút, amely már több mint egy 

évtizede csak tervezőasztalon létezik, és a Peking kedvéért tett néhány szimbolikus lépésen l 

alig haladt előre megvalósításban. A thai vezetők nem csupán az eladósodástól félnek, de a 

Laoszban és Kambodzsában megfigyelhető kínai térnyeréstől is tartanak, különösen a Mekong 

folyón mentén végrehajtott infrastrukturális fejlesztésektől és kaszinók megépítésétől 

ódzkodnak. Éppen ezért nem meglepő, hogy az amerikai törekvésekkel összhangban az ország 

az utóbbi időben főleg stratégiai téren, az USA-val való szorosabb együttműködésre törekszik. 

Forrás: China losing, US gaining crucial ground in Thailand 

  

https://www.manilatimes.net/2022/06/10/business/top-business/adb-approves-43-b-railway-financing/1846787
https://asiatimes.com/2022/06/china-losing-us-gaining-crucial-ground-in-thailand/
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Az ezredfordulón születettek sokkal nagyobb valószínűséggel mondanak fel, 

mint a Z generáció tagjai 

Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. június 10. 

A válság miatt és a könnyebb megélhetés reményében sokan otthagyják a munkahelyüket, de 

ez az ezredfordulón születettekre különösen igaz.  A főnökök mintegy kétharmada szerint ez 

a munkavállalói generáció dönt legkönnyebben a munkahelyváltoztatás mellett – derül ki egy 

felmérésből, amelyet 72 olyan vezető megkérdezésével végeztek, akiknek cégei mintegy 

400000 alkalmazottat foglalkoztatnak. A megkérdezettek egyharmada szerint viszont a Z 

generációs alkalmazottak, akik a 20-as éveik elején-közepén járnak, távoznak a legnagyobb 

valószínűséggel, és mindössze 4% mondta, hogy a 40-es és 50-es éveikben járó X generációsok 

a legnagyobb kilépők. A felmérés szerint a Z generáció távozásának leggyakoribb oka a 

megbecsülés hiánya volt, amelyet a nagyobb rugalmasság iránti vágy és a karrierfejlődéssel 

kapcsolatos frusztráció követett. 

Forrás: Millennials far more likely to quit jobs than Gen Z 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2323770/millennials-far-more-likely-to-quit-jobs-than-gen-z-bosses-say
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az EU az Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból származó gázimportról tárgyal 

Business Turkmenistan, 2022. június 3. 

Az Európai Unió (EU) és Törökország tárgyalásokat folytatott az Azerbajdzsánból és 

Türkmenisztánból a Déli Gázfolyosón keresztül Európába érkező gázszállításról. A Déli 

Gázfolyosó, amelynek becsült beruházási költsége körülbelül 40 milliárd dollár, magában 

foglalja a Kaszpi-tengeri Shah Deniz gázmező fejlesztését, valamint egy 3500 kilométeres 

csővezetéket, amely három részből, az Azerbajdzsán és Grúzia érintésével a Dél-Kaukázusi 

vezetékből, a Transz-Anatóliai (Törökországon keresztül) és Görögországon és Albánián 

keresztül Olaszországba tartó Transz-Adriai gázvezetékből áll. 

Forrás: ЕС обсуждает импорт газа из Азербайджана и Туркменистана 

Törökország kész segíteni a türkmén gáz külföldre szállításában 

Business Turkmenistan, 2022. június 4. 

Törökország segíthet a türkmén földgáznak a külföldi piacok felé történő szállításában, 

mondta Alparslan Bayraktar, török energiaügyi és természeti erőforrásokért felelős 

miniszterhelyettes a 27. Bakui Energiafórumon. Elmondása szerint Törökország a teljes 

infrastruktúráját szeretné kihasználni a hazai termelés és a belföldi gázfogyasztás 

kielégítésére, melyben Türkmenisztánra is számít. 

Forrás: Турция готова способствовать транзиту туркменского газа за рубеж 

Baku és Teherán megállapodott, hogy megduplázza a Türkmenisztánból Iránon 

keresztül Azerbajdzsánba érkező gázszállítást 

R. Kerimov, Interfax Azerbaijan, 2022. június 4. 

Mikail Dzsabbarov Azerbajdzsán gazdasági minisztere és Dzsavad Oudji iráni olajminiszter 

Bakuban nyilatkozatot írt alá, amely szerint megduplázzák a Türkmenisztánból Iránon 

keresztül Azerbajdzsánba irányuló gázszállítást. Az Irán, Azerbajdzsán és Türkmenisztán között 

2021. november 28-án Ashgabatban aláírt háromoldalú cseregáz megállapodás értelmében 

2022 januárjában kezdődött meg a gázszállítás Türkmenisztánból Iránon keresztül 

Azerbajdzsánba. A most megkötött megállapodásoknak megfelelően a cseregázszállítás éves 

mennyiségét 1,5 milliárd köbméterre tervezték. Így a most aláírt nyilatkozat értelmében az 

éves gázszállítás mennyisége legalább 3 milliárd köbméterre nőhet. 

Forrás: Баку и Тегеран договорились удвоить поставки газа из Туркменистана в 

Азербайджан через Иран – СМИ 

  

https://business.com.tm/ru/post/8707/es-obsuzhdaet-import-gaza-iz-azerbaidzhana-i-turkmenistana
https://business.com.tm/ru/post/8710/turciya-gotova-sposobstvovat-tranzitu-turkmenskogo-gaza-za-rubezh
http://interfax.az/view/868868
http://interfax.az/view/868868


 
 

 
 

16 

Üzbegisztán és az Egyesült Arab Emírségek folytatják az energiaszektorban 

történő együttműködést 

Central Asia News, 2022. június 4. 

Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi miniszterhelyettese, Shukhrat Vafaeev az 

Egyesült Arab Emírségekben találkozott az emírségekbeli Masdar óriásvállalat 

vezérigazgatójával, Muhamed Al Ramahival. A találkozó témája a villamosenergia kérdésköre, 

azon belül is a két ország közötti energiaszektorban történő együttműködések további 

kiépítésének lehetősége volt. Üzbegisztán és a Masdar cég eddigi együttműködésének 

köszönhetően 2022 nyarán az üzbég Navoi régióban egy 500 MW teljesítményű szélerőmű 

építése kezdődik meg, decemberben pedig egy 897 MW összteljesítményű fotovoltaikus 

erőműnek teszik le az alapjait. 

Forrás: Узбекистан и ОАЭ продолжат сотрудничество в энергетической сфере 

Üzbegisztán engedélyt kapott a Türkmenisztánon áthaladó tranzitforgalomra 

Gazeta, 2022. június 6. 

Türkmenisztán június 1-je óta engedélyezi az Üzbegisztánból történő tranzit áruszállítást 

Iránba. A tranzitútvonal az üzbég-türkmén határon található Farap ellenőrzőponton és az iráni 

Szerákon halad keresztül. Az egyezmény értelmében a teherforgalomnak Türkmenisztánon 

kell áthaladnia egy kijelölt útvonalon. A konvojt rendőrök kísérik, a járművezetőknek vezetés 

közben tilos megállni és kiszállni. Üzbegisztán számára ez az útvonal sokkal könnyebbé teszi 

az Iránnal való kereskedelmet. 

Forrás: Узбекистан получил разрешение на транзит грузов через Туркменистан 

Népszavazás Kazahsztánban: kihirdették az exit poll eredményeket 

Tengrinews, 2022. június 6. 

Kihirdették a kazahsztáni alkotmánymódosításokról szóló népszavazás exit poll eredményeit. 

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a kazah lakosság 76,7%-a szavazott igennel az 

alkotmány módosításra, míg választópolgárok 23,3%-a nem támogatta módosításról szóló 

kiírást. A népszavazáson részt vevők aránya országosan 67,5% volt. Részvételi arányt tekintve 

a turkesztáni régióban járultak legtöbben az urnákhoz. Itt a szavazatra jogosultak 80,66%-a 

vett részt. A legalacsonyabb részvétel Almatiban volt, ahol a szavazók 33,3% vett részt a 

népszavazáson. 

Forrás: Референдум в Казахстане: озвучены результаты экзитполов 

  

https://centralasia.news/15571-uzbekistan-i-oaje-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-jenergeticheskoj-sfere.html
https://www.gazeta.uz/ru/2022/06/06/transit/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/referendum-v-kazahstane-ozvuchenyi-rezultatyi-ekzitpolov-470296/
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Türkmenisztán és Azerbajdzsán fokozni kívánja az energiaszektorban történő 

együttműködést 

Day.Az, 2022. június 7. 

Türkmenisztán és Azerbajdzsán fokozni kívánja az energiaszektorban történő 

együttműködést, jelentette ki Mekan Ishankuliev Türkmenisztán azerbajdzsáni nagykövete a 

Türkmenisztán és Azerbajdzsán közötti diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulója alkalmából 

rendezett kerekasztal beszélgetésen. Szerinte a két ország közötti Dostlug-gázmezőről szóló 

megállapodás az azeri-türkmén kapcsolatok fejlesztését szolgálja. Hozzátette, hogy a jövőben 

arra is számítani lehet, hogy ez a projekt erőteljes lökést ad a Kaszpi-tengeren átnyúló 

gázvezeték hálózat megvalósításához, mely segítségével a türkmén gáz könnyebben juthat 

majd el az európai piacokra. 

Forrás: Туркменистан и Азербайджан нарастят сотрудничество в сфере энергетики 

Kazahsztán és Kína szeretné kiaknázni a Kaszpi-tengeri közlekedési folyosóban 

rejlő lehetőségeket 

Serik Sabekov, Kazinform, 2022. június 7. 

Kazahsztán és Kína megállapodott, hogy új területeket és lehetőségeket keresnek a két ország 

közötti együttműködésekre. Ennek értelmében pedig bővíteni fogják az olyan kapcsolataikban 

rejlő lehetőségeket, mint a Beruházási Együttműködési Bizottság és a Regionális 

Együttműködési Fórum, amellyel előmozdítják a kétoldalú együttműködések diverzifikációját, 

mondta Wang Yi kínai külügyminiszter a Mukhtar Tleuberdi kazah külügyminiszterrel 

folytatott találkozóját követően. A kínai külügyminiszter hozzátette, hogy folyamatosan 

fejlesztik a kölcsönösen előnyös együttműködéseket, hogy a Kína–Európa kereskedelmi 

útvonal biztosítva legyen. Ezenkívül a két ország szeretné kiaknázni a Kaszpi-tengeren átívelő 

nemzetközi közlekedési folyosókban rejlő potenciált is, tette hozzá Yi. 

Forrás: Раскрыть потенциал транскаспийского транспортного коридора намерены РК и 

Китай 

  

https://news.day.az/economy/1468856.html
https://www.inform.kz/ru/raskryt-potencial-transkaspiyskogo-transportnogo-koridora-namereny-rk-i-kitay_a3941758
https://www.inform.kz/ru/raskryt-potencial-transkaspiyskogo-transportnogo-koridora-namereny-rk-i-kitay_a3941758
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Az Ázsiai Fejlesztési Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 2,85 

milliárd dollár értékben 325 projektet finanszírozott Tádzsikisztánban 

Central Asia News, 2022. június 7. 

Tádzsikisztán elnőke, Emomali Rahmon Dusanbében fogadta az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 

és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) alelnökeit, Shiksin Chent és Mark 

Bowmant. A találkozón megvitatták a kétoldalú együttműködések eddig elért eredményeit és 

további együttműködési terveket vázoltak fel. A tárgyalások részeként hangsúlyozták, hogy a 

24 éves együttműködés során az ADB 175 beruházási projektet finanszírozott 

Tádzsikisztánban, amelyek összköltsége meghaladja a 2 milliárd dollárt. Ezek közül több 

projekt a közlekedési, energia- és a mezőgazdasági szektort, valamint oktatás fejlesztést is 

érintett. A megbeszélés során elhangzott az is, hogy az EBRD teljes finanszírozási csomagja ma 

Tádzsikisztánban meghaladja a 850 millió dollárt.  

Forrás: АБР и ЕБРР профинансировали в Таджикистане 325 проектов на $2,85 млрд 

Azerbajdzsán és Üzbegisztán megerősíti az együttműködését a vasúti 

teherszállítási ágazatban 

Natavan Rzayeva, Trend Agency News, 2022. június 8. 

Üzbegisztánban aktívan keresi az alternatív szállítási és logisztikai útvonalakat egész 

Eurázsiában, mondta Abdusamat Muminov üzbég közlekedési miniszterhelyettes egy sajtónak 

adott interjúban. E célból pedig az Üzbegisztán-Afganisztán-Pakisztán logisztikai útvonalon 

történő szállítás fejlesztése érdekében minden lehetséges elképzelést meg fog tenni. 

Muminov a Csendes-óceáni régió - Kína - Közép-Ázsia - Kaukázus - Európa nemzetközi 

multimodális kereskedelmi útvonal fejlesztésével kapcsolatban szerint aktív munka folyik az 

azerbajdzsáni, a kínai, a kirgiz, a türkmén, a grúz és török féllel is. Ezzel kapcsolatban Muminov 

megjegyezte, hogy a vasúti teherforgalmi szektorban Üzbegisztán az említett közlekedési 

folyosóban részt vevő hat országgal (Azerbajdzsán, Kína, Türkmenisztán, Kirgizisztán, 

Törökország, Grúzia) megerősítette az együttműködést. 

Forrás: Азербайджан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в железнодорожной 

сфере – замминистра (Интервью) 

  

https://centralasia.news/15605-abr-i-ebrr-profinansirovali-v-tadzhikistane-325-proektov-na-285-mlrd.html
https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3599696.html
https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3599696.html
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