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Mit történt Madridban? A NATO-csúcs eredményei  

2022. június 29-én a NATO-tagországok állam- és kormányfői elfogadták a NATO új Stratégiai 
Koncepcióját. A koncepció általában tartalmazza a szövetség prioritásait, alapfeladatait és a 
következő évtized főbb kihívásait. Miközben a dokumentum leírja a szövetség biztonsági 
környezetét, egyúttal pedig megerősíti annak alapértékeit, amelyek a következő három elv 
köré csoportosulnak: (1) elrettentés, védelem; (2) válság megelőzés és menedzsment; (3) 
kooperatív biztonság. Nyilvánvaló, hogy az orosz-ukrán háború fényében a korábbi 
koncepciónak jelentős felülvizsgálaton kellett keresztül mennie, így nem volt elegendő a 
korábbi elvek megerősítése, hanem konkrét lépésekre is szükség volt.  

A koncepció elfogadása mellett Svédország és Finnország NATO csatlakozási kérelme is pozitív 
elbírálásban részesült, miután Törökország feladta korábbi ellenkezését a két ország NATO 
tagságával kapcsolatban, mivel a két ország ígéretet tett arra, hogy megszüntetik a kurd 
csoportok támogatását és feloldják a Törökországgal szembeni fegyver export tilalmat. A 
csúcson a NATO tagországok ismét megerősítették azt az elkötelezettségüket, hogy a katonai 
kiadásaikat 2024-re a GDP 2%-a felé emelik.  

A most elfogadott Stratégia Koncepció úgy definiálja Oroszországot, mint „a legszignifikánsabb 
és közvetlenebb fenyegetés a szövetségesek biztonságára, az euro-atlanti térség békéjére és 
stabilitására.” Ez a megállapítás mind hosszú, mind rövid távra is igaz, hiszen rövid távon a 
jelenlegi helyzet magában hordozza a konfliktus eszkalálódásának veszélyét. Itt rögtön hármat 
is lehet említeni: (1) Nem lehet tudni, hogy a kalinyingrádi régió litván blokádja milyen orosz 
reakciókat vált ki. (2) Szintén nagyon veszélyesnek tekinthetők azok a javaslatok, amelyek az 
odesszai kikötő orosz blokádjának NATO általi megtörését ajánlják. (3) Mindkét fél felderítő 
repüléseket végez a Balti-tenger felett és ezek gyakorisága növekedni fog a két skandináv 
állam NATO tagságával és vele együtt az ebből származó potenciális konfliktusok veszélye is 
erősödni fog. Hozzá kell tenni, hogy a NATO és Moszkva közötti kommunikáció hiánya szintén 
növeli az ilyen típusú veszélyeket.  

A NATO egyúttal jelezte, hogy megerősíti a kelet-európai országokban való jelenlétét és 
csapatokat küld azokba az országokba, amelyek Oroszországgal határosak. Mindezek mellett 
a NATO tagországok kötelezettséget vállaltak arra is, hogy a húsz évvel ezelőtt létrehozott ún. 
Response Force-t a jelenlegi 40 ezer főről 300 ezer főre bővítik. A korábban elsődlegesen 
katasztrófa elhárításra alkalmazott egység funkciója így nyilván kibővül és alkalmas lesz arra, 
hogy krízis helyzetekben gyorsan bevessék.  

Oroszország reakciója  

Egyes elemzők szerint az orosz reakció meglepően mérsékelt volt, hiszen Putyin azt mondta, 
hogy „Svédországgal, Finnországgal nincsenek olyan problémáink, mint Ukrajnával. 
Csatlakozni akarnak a NATO-hoz, csatlakozzanak." Hozzátette azonban, hogy katonai 
kontingensek és infrastruktúra alkalmazása esetén hasonló lépéseket fognak tenni. 
Leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy ha a két ország NATO tagsága szimbolikus értékű lesz, 
akkor a feszültségek nem fognak növekedni, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy nem a 
szimbolikus NATO tagság miatt csatlakozott a két ország, ezért hosszú távon a geopolitikai 
feszültségek növekedése is várható a térségben, plusz ha még hozzá tesszük a klíma változás 
miatt felértékelődő Északi-sarki térség gazdasági, energetikai jelentőségét, akkor már 
láthatjuk a geopolitikai térkép új „forró” pontját is.  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196144.htm
https://www.wsj.com/articles/deal-on-bigger-nato-likely-helps-turkeys-erdogan-shore-up-support-at-home-11656531914?mod=livecoverage_web
https://www.nato.int/strategic-concept/
https://www.cfr.org/in-brief/nato-countries-signal-resolve-summit-what-does-it-mean-russia
https://www.cfr.org/in-brief/nato-countries-signal-resolve-summit-what-does-it-mean-russia
https://www.reuters.com/world/europe/putin-russia-will-respond-if-nato-sets-up-infrastructure-finland-sweden-2022-06-29/
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Szergej Riabkov orosz külügyminiszter úgy reagált a NATO keleti szárnyának USA csapatokkal 
való megerősítésére, hogy Oroszország „ellentételező intézkedéseket” fog tenni. Az amerikai 
csapatokat 100 ezer fővel fogják bővíteni Európában, azaz a NATO évtizedek óta nem látott 
expanzióját láthatjuk. Riabkov szerint a javaslattevők abban az illúzióban élnek, hogy ezek a 
lépések megfélemlítik Oroszországot. 

A kérdés az, hogy a NATO által tett lépések vajon eltérítik-e Oroszországot a háború 
folytatásától vagy sem? A kérdés hipotetikus, hiszen a csúcson meghozott lépések csak 
legfeljebb középtávon, de inkább hosszútávon éreztetik hatásukat. A legfontosabb hosszú 
távú hatás, hogy Oroszország stratégiai pozíciója romlik, hiszen Finnország és Svédország 
belépésével a NATO még közelebb került Oroszországhoz, amit Moszkva a háború 
elindításával el akart kerülni. A rövid- és középtávú NATO lépések – azaz a fegyverszállítások 
folytatása – eddig nem hoztak eredményt, hiszen az orosz előretörés a Donbász-medencében 
– ha lassan is – de folytatódik. Hasonlóképpen nem sikerült rövidtávon eredményeket elérni a 
gazdasági szankciók kivetésével, sőt a hírek ismét növekvő orosz feldolgozóiparról és megugró 
olajbevételekről szólnak. Egyetlen olyan pontot lehet feltételezni, ahol valóban potenciálisan 
pusztító hatást tudnak kifejteni a szankciók: ez pedig Oroszország technológiával való 
ellátottságának romlása lehet. Ugyanakkor ez nem fogja meggondolásra kényszeríteni az 
orosz döntéshozókat és megállítani a háborút. 

A helyzet bonyolultságát érzékeltetendően meg kell jegyezni, hogy a szövetség elszántságát 
tesztelni fogja az egyre romló gazdasági környezet, aminek két domináns eleme a száguldó 
infláció és az energia-, élelmiszer ellátási problémák növekedése. Az elmúlt hetekben a három 
meghatározó EU-s ország, Németország, Franciaország és Olaszország a konfliktus tárgyalásos 
rendezésének fontosságát hangsúlyozta, amely során az orosz kézbe került területek egy része 
(akár egésze) ott is maradhatna. Viszont ezt a megközelítést hevesen ellenzi Lengyelország és 
a balti országok. A nyilvánvaló ellentét hosszú távú és noha nem került szóba a NATO csúcson, 
a nézetbéli különbségek tartósak és feszültségeket generálhatnak a szervezeten belül.  

Annak ellenére, hogy több elemző is azt vizionálta, hogy a NATO az új stratégiai koncepcióval 
kiterjeszti tevékenységét az ázsiai térségre, és ezért került sor Ausztrália, Japán és Dél-Korea 
meghívására is, ez nem következett be. Sőt, a dokumentum, miután ismerteti a Kínával való 
ellentéteket, illetve problémákat, nyitottnak mutatkozik a dialógus fenntartására: „A 
Szövetség biztonsági érdekeinek megőrzése mellett nyitottak maradunk a Kínai 
Népköztársasággal való konstruktív szerepvállalásra, beleértve a kölcsönös transzparenciát. 
Felelősen együtt foguk működni, mint szövetségek, hogy meg tudjunk felelni a Kínai 
Népköztársaság által támasztott rendszerszintű kihívásoknak, amelyek fenyegetik az Euro-
Atlanti biztonságot és hogy biztosítsuk a NATO tartós képességét a szövetségesek védelmének 
és biztonságának garantálására.” A csúcs stratégiai döntései között az a tény, hogy a NATO 
ázsiai irányba való kibővítése nem következett be, nevezhető a leginkább olyannak, amely 
figyelembe veszi a tagok érdekeit, azaz az európai országok döntő többségének geopolitikai 
érdektelenségét az ázsiai térségben való megjelenésre. 

Az elemzést készítette: Moldicz Csaba 
  

https://www.wsj.com/livecoverage/ukraine-russia-war-nato-summit-news/card/russia-pledges-response-to-u-s-military-expansion-in-europe-CxtPCX3SAktqEf0hHi5R
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Kelet-Ázsia 

Yoon Suk-yeol NATO-csúcstalálkozójának értékelése 

Shin Ji-hye, The Korea Herald, 2022. július 1. 

Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök elmondta, hogy az Egyesült Államokkal és Japánnal tartott 

háromoldalú csúcstalálkozón, és a NATO-csúcson való részvételének nem célja "Kína kizárása", 

hanem a hozzáadott egyetemes normák és értékek tiszteletben tartása és védelme, reagálva 

arra, hogy Kína elégedetlenségét fejezte ki Dél-Korea NATO-csúcson való részvétele miatt. 

Yoon hozzátette, hogy a nemzetközi közösség fenntartható fejlődéséhez be kell tartania 

ezeket a közös értékeket és normákat és tiszteletben kell tartani az ezeken a normákon 

alapuló rendet. Az elnök úgy értékelte, hogy ez az utazás hasznos alkalom volt arra, hogy a 

többoldalú találkozókon részt vevő országok vezetőivel megvitassák a különböző kérdéseket, 

különös tekintettel az Egyesült Államokkal és Japánnal folytatott háromoldalú 

csúcstalálkozóra utalva. Yoon elmondása szerint a másik két ország vezetője is egyetértett 

abban, hogy „kívánatos” lenne, ha az észak-koreai atomfegyver-programra való reagálás miatt 

hosszú ideig felfüggesztett katonai biztonsági együttműködés újrakezdődne. 

Forrás: NATO summit not seeking to exclude China but to protect universal norms, value: Yoon 

Yoon és Kishida találkozása Spanyolországban 

Shin Ji-hye, The Korea Herald, 2022. június 30. 

Az idei NATO-csúcs alkalmával a Dél-Korea-Japán kétoldalú találkozó – amelyben egyesek 

reménykedtek – nem valósult meg, de mindkét nemzet vezetője elmondta, hogy nyitottak a 

két ország kapcsolatának javítására. Mivel Yoon – még elnökválasztási kampánya során – 

ígéretet tett, hogy helyreállítja a több éve holtponton lévő kapcsolatokat Japánnal, és Kishida 

is sokkal nyitottabbnak tűnik, mint elődei, így komoly várakozások vannak azzal kapcsolatban, 

hogy a két vezetés alatt előrelépés történhet a két ország kapcsolataiban. Yoon és Kishida több 

találkozón is részt vettek együtt, amiket mind a ketten pozitívan értékeltek. Azonban a két 

ország kapcsolatát beárnyaló érzékeny kérdéseket mindvégig kerülték és ezeknek a 

megbeszélése és megoldása még mindig várat magára. 

Forrás: Awkward yet cordial: Yoon and Kishida's encounters in Spain 

  

https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220701000546
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220630000469
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Inflációs nyomás nehezedik Ázsiára 

Xu Weiwei - Yang Han, China Daily, 2022. június 30. 

Szakértők szerint a Covid-19 világjárvány és az emelkedő olaj- és élelmiszerárak által súlyosan 

sújtott Ázsiában az emberek megélhetését és a gazdaságokat is súlyosan érintő inflációs 

hullám zajlik. Rajiv Biswas, az S&P Global Market Intelligence ázsiai és csendes-óceáni térség 

vezető közgazdásza elmondta, hogy az idei év első felében az ázsiai országokra nehezedő 

inflációs nyomás nőtt az olaj, a földgáz és a szén világpiaci árának emelkedése, valamint a 

magasabb mezőgazdasági árak következtében. Majd hozzátette, hogy az infláció mértéke 

nagyban eltér az egyes ázsiai országokban. A Nomura globális pénzügyi szolgáltató csoport 

jelentése szerint Indiában az élelmiszerek inflációja várhatóan meghaladja a 9 százalékot az 

idei év második felében. A Bank of Korea jelentése szerint Dél-Koreában az idei infláció az 

elmúlt 14 év legmagasabb szintjét érheti el. A Koreai Statisztikai Hivatal szerint afogyasztói 

árak 5,4 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest a múlt hónapban. A Siam 

Commercial Bank szerint Thaiföldön az idén 4,9 százalékról 5,9 százalékra emelkedik az infláció, 

ami az elmúlt 24 év legmagasabb szintje. A laoszi statisztikai hivatal adatai szerint az éves 

infláció 12,8 százalékra emelkedett a múlt hónapban Laoszban, ami 18 éve a legmagasabb, az 

üzemanyag ára pedig 92,6 százalékkal emelkedett, ami komoly hatással van a termelésre és 

az emberek megélhetésére. Átlagosan azonban a fogyasztói árindex inflációs nyomása 

Ázsiában továbbra is mérsékelt, melynek az oka, hogy Kína és Japán – a májusi 2,1 százalékos, 

valamint az áprilisi 2,4 százalékos inflációval – Ázsia teljes gazdasági méretének mintegy 70 

százalékát teszi ki – mondta Biswas. 

Forrás: Inflation pressures weigh heavily on Asia 

Kína kulcsszerepet játszhat a regionális infláció leküzdésében 

Xu Weiwei - Yang Han, China Daily, 2022. június 30. 

Elemzők szerint Kína sikere az infláció megfékezésében az egész régiót segítheti. Lili Yan Ing, 

az ASEAN és Kelet-Ázsia Gazdaságkutató Intézetének délkelet-ázsiai régiójának vezető 

tanácsadója elmondta, hogy míg az infláció szinte minden ázsiai országban a becslések szerint 

idén eléri a 4-5,5 százalékot, Kínában ez jóval alacsonyabb, 2,1 százalékos marad. Yip Sau 

Leung, a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem közgazdász professzora szerint, ha Kína 

alacsonyan tudja tartani inflációs rátáját, az segít lecsökkenteni az átlagos inflációt máshol is, 

pusztán az ország ASEAN-tagországokba és más országokba irányuló exportjának mértéke 

miatt. Siah Hwee Ang, az új-zélandi Victoria Egyetem professzora elmondta, hogy Kína 

hatalmas áruszállító és exportőr, tehát ha Kína arra ösztönözi hazai beszállítóit, hogy a külföldi 

cégekkel kötött megállapodásaikban árkorlátot szabjanak, akkor a cégek ne számíthatnak fel 

túlzott árakat ügyfeleiknek. 

Forrás: China can play key role in helping region through difficult times, analysts say 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202206/30/WS62bcdf47a310fd2b29e6965e.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202206/30/WS62bce1a8a310fd2b29e69679.html
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Kínában nőtt a feldolgozóipari termelés 

Xinhua, 2021. június 30. 

A kínai feldolgozóipar beszerzési menedzserindexe (BMI) júniusban 50,2 volt, szemben a 

májusi 49,6-tal – derült ki a Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal adataiból. Az 50 feletti érték 

feldolgozóipar bővülésére, míg az 50 alatti érték annak zsugorodására utal. Mivel a 

járványmegelőzési és -ellenőrzési helyzet Kínában folyamatosan javul és a gazdaság 

stabilizálását célzó politikák és intézkedések gyorsabb ütemben lépnek életbe, Kína gazdasági 

fellendülése gyorsul a Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal vezető statisztikusa, Zhao Qinghe 

szerint. A termelési al-index 52,8 volt júniusban, 3,1 százalékponttal magasabb, mint az előző 

hónapban, az új rendelések al-indexe 50,4 volt, ami 2,2 százalékponttal magasabb, mint 

májusban. 

Forrás: China's manufacturing PMI rebounds to expansion zone in June 

A Tianwen-1 missziója előnyhöz juttatta Kínát a Marson 

Gabriel Honrada, Asia Times, 2022. július 1. 

Kína a héten hivatalosan is befejezte a Tianwen-1 Mars-misszióját, ami nagy előrelépést jelent 

űrprogramjában és az Egyesült Államokkal a világűrben elért előnyökért folytatott versenyben 

A kínai, pilóta nélküli Tianwen-1 1344 pályán végzett közepes és nagy felbontású felvételt 

készítve a bolygó teljes felszínéről, és 1040 gigabájtnyi tudományos adatot szolgáltatott 

kétéves útja során. Egyes jelentések szerint a felszín alatti vizek jelenléte azt jelezheti, hogy a 

bolygón megvan a potenciál az élet fenntarthatóságára és a jövőbeli emberi letelepedés 

támogatására. A Tianwen-1 küldetés sikere Kínát komoly versenyzővé teszi abban több 

szereplős versenyben, amelyben olyan országok vesznek részt, mint az Egyesült Államok, 

Oroszország és az EU, valamint olyan újonnan érkezők is, mint India, Dél-Korea, Irán és Brazília. 

A Tianwen-1 küldetés szintén mérföldkő Kína abban hogy Kína önállóan folytasson bolygóközi 

kutatásokat. 

Forrás: Tianwen-1 mission gives China an edge on Mars 

  

https://english.news.cn/20220630/444dd3b1adeb4c9fb40a50476c91406d/c.html
https://asiatimes.com/2022/07/tianwen-1-mission-gives-china-an-edge-on-mars/
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Ázsia nem tudja megmenteni Oroszország energiaszektorát 

Nicholas Trickett, The Diplomat, 2022. június 28. 

Oroszország növekvő energiakereskedelme Ázsiával – beleértve Kínát és Indiát – elfedi a 

mögöttes problémákat, köztük a mesterségesen alacsony árakat és a hiányos infrastruktúrát. 

Oroszország Ukrajnában indított februári inváziója olyan események sorozatát indította el, 

amelyekre nem volt felkészülve. Európa megkezdte az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való 

elválás folyamatát, így Oroszország nem tehet mást a nyugati szankciók hatására, mint hogy 

súlyosbítja az infláció okozta károkat a Nyugatnak. Úgy tűnik, az orosz vezetés azt feltételezte, 

hogy Kína és kisebb mértékben India és más nem nyugati partnerek hatékonyan megmentik 

őket azáltal, hogy felvásárolják mindazt az energiaexportot, amelyet a Nyugat nem, és 

biztosítja a szankciók miatt kiesett bevételeket. Noha Kína és India eddig sokat tett a szankciók 

hatásának mérséklése érdekében, még sincs sok ok arra, hogy egy teljes „Ázsia felé fordulás” 

fenntarthatóan kezelje azokat a problémákat, amelyekkel Oroszország szembesül. 

Forrás: Asia Can’t Save Russia’s Energy Sector  

https://thediplomat.com/2022/06/asia-cant-save-russias-energy-sector/
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Dél-Ázsia 

Zuhanó indiai rúpia és részvénypiacok  

India Today Web Desk, India Today, 2021. július 01. 

A rúpia rekord alacsonyra, 79,11-re gyengült a dollárral szemben, miközben a Sensex és a Nifty 

tőzsdei indexek pénteken súlyos veszteségekkel indították a második negyedévet. Mindkét 

index csütörtökön a Covid-19 járvány kezdete óta a legrosszabb negyedévét zárta. Az 

energiaipari részvények jelentősen süllyedtek, miután a kormány megemelte a gázolaj, a 

benzin és a repülőgép-üzemanyag exportjára kivetett adókat. A Reliance Industries olajipari 

konglomerátum, India legértékesebb vállalata értéke 19,35 milliárd dollárral csökkent, mivel 

részvényei 8,7 százalékkal zuhantak, ami a legnagyobb napközbeni esést jelenti 2020. 

november 2. óta. Az állami tulajdonú olajkutató és -finomító Mangalore Refinery és 

Petrochemical egyenként 10 százalékkal zuhant, míg a Vedanta 7,6 százalékkal esett, 16 

hónapja a legalacsonyabb szintre. Eközben a rúpia pénteken új rekord alacsony szintre, 79,11-

re gyengült a dollárral szemben, összevetve a csütörtöki 78,97-es záróértékkel. Az orosz-ukrán 

háború miatt a nyersolaj világpiaci árának megugrása felhajtotta a globális nyersanyagárakat 

és az inflációt. Mivel India kőolajszükségletének több mint kétharmadát importálja, az ország 

kereskedelmi és költségvetési hiánya várhatóan idén növekedni fog, ami a Reuters jelentése 

szerint szintén ártott a rúpiának. 

Forrás: Rupee hits rock bottom against US dollar, share markets down | Here are why 

A pakisztáni hadsereg vezérkari főnöke szerint a pakisztáni-katar kapcsolatok 

tartós partnerséggé alakulnak 

News Desk, Pakistan Today, 2022. június 30. 

Hivatalos katari látogatása során Qamar Javed Bajwa tábornok, a pakisztáni hadsereg 

vezérkari főnök csütörtökön találkozott Katar emírjével, Tamim Bin Hamad Al Thani sejkkel és 

a katari miniszterelnök-helyettessel, valamint a védelmi ügyekért felelős államminiszterrel. A 

két fél megvitatta a kölcsönös érdekeket érintő kérdéseket, a védelmi és biztonsági 

együttműködést és a regionális környezet változását. A katari tisztviselők nagyra értékelték 

Pakisztán folyamatos erőfeszítéseit a térség békéje és stabilitása érdekében. Ebből az 

alkalomból Qamar Javed Bajwa tábornok, a hadsereg főparancsnoka elmondta, hogy 

Pakisztán és Katar erős kapcsolatokat ápol, amelyek a "mély testvériség szellemén" alapulnak, 

és tartós partnerséggé alakulnak át. Az ISPR közleménye szerint mindkét fél hangsúlyozta az 

együttműködés további erősítésének fontosságát minden területen. A katari tisztviselők 

nagyra értékelték Pakisztán folyamatos erőfeszítéseit a régió békéje és stabilitása érdekében, 

és ígéretet tettek arra, hogy továbbra is a két testvéri ország közötti jobb kapcsolatokért 

fognak dolgozni. 

Forrás: Pak-Qatar ties being transformed into enduring partnership: COAS 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/rupee-hits-rock-bottom-against-us-dollar-share-markets-down-here-are-why-1968924-2022-07-01
https://www.indiatoday.in/business/story/rupee-hits-rock-bottom-against-us-dollar-share-markets-down-here-are-why-1968924-2022-07-01
https://www.indiatoday.in/business/story/rupee-hits-rock-bottom-against-us-dollar-share-markets-down-here-are-why-1968924-2022-07-01
https://www.pakistantoday.com.pk/2022/06/30/pak-qatar-ties-being-transformed-into-enduring-partnership-coas/
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Városi munkanélküliségi válság Indiában 

Rupa Kumari, The Diplomat, 2022. június 30. 

A pandémia kitörését követően India városaiban jelentősen nőtt a munkanélküliek száma. Az 

Indiai Gazdasági Megfigyelő Központ, egy független agytröszt szerint a városi 

munkanélküliségi ráta tavaly decemberben meghaladta a 9 százalékot. India munkanélküliségi 

válsága súlyos probléma. A világjárvány előtt az autóipar sok munkahelyet teremtett az indiai 

városokban. A járvány kezdete óta azonban az iparág eladásai alacsonyak. A járműveket vagy 

autóalkatrészeket árusító autósboltok sorra bezárnak, ami hozzájárul a városi 

munkanélküliség növekedéséhez, és általában véve az ország munkanélküliségének 

növekedéséhez. A járvány miatt a kis és középvállalkozások 9%-a szűnt meg 2021 decemberéig, 

viszont ezek a vállalkozások 110 millió embert foglalkoztatnak, ami az indiai munkaerőpiac 

egyik legnagyobb tényezőjévé teszi ezt a vállalti szegmenst. Mivel ezeket a vállalkozásokat 

bezárják vagy leépítik, a munkanélküliség exponenciálisan növekszik a munkavállalók körében. 

Forrás: India’s Urban Unemployment Crisis 

  

https://thediplomat.com/2022/07/indias-urban-unemployment-crisis/
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Délkelet-Ázsia 

Az ifjabb Marcos új külpolitikája 

Richard Javad Heydarian, The Diplomat, 2022. június 29. 

Az ifjabb Ferdinand Marcos megválasztott elnök az elmúlt hetekben fogadta az európai, japán, 

indiai és dél-koreai méltóságokat, ezzel is jelezve, hogy olyan külpolitikát preferál, amely nem 

függ túlságosan az Egyesült Államoktól és nem is túlzó mértékben baráti Kínával szemben, 

hanem stratégiai partnerségek széles hálózatára törekszik. Duterte elnökkel szemben Marcos 

a nyugati kultúrát részesíti előnyben, így az USA-val való kapcsolatok megerősítésére törekszik, 

anélkül hogy kiszolgáltatná országát az USA regionális érdekeinek. A politikus már több 

alkalommal is hangsúlyozta, hogy Kínával szoros gazdasági partnerséget szeretne kiépíteni – 

elsősorban a befektetéseket szem előtt tartva – ugyanakkor nem tervez Dutertéhez hasonló 

látványos nyitást Peking felé, ami esetleg veszélyeztethetné a Washingtonnal való harmonikus 

viszonyt. 

Forrás: Marcos Jr. is Steering the Philippines Towards a Foreign Policy Reset 

Mélyülő maláj és szingapúri https://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-

the-philippines-towards-a-foreign-policy-

reset/kapcsolatokhttps://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-the-philippines-

towards-a-foreign-policy-reset/ a digitális és zöld gazdaság terén 

Azanis Shahila Aman, New Straits Times, 2022. június 30. 

Malajzia és Szingapúr megállapodott a digitális gazdaság és a zöld gazdaság terén folytatott 

együttműködés elmélyítéséről. Gan Kim Yong szingapúri kereskedelmi és ipari miniszter 

szerint a digitális gazdaság és a zöld gazdaság a gazdasági növekedés kulcsfontosságú motorjai. 

Gan elmondta, hogy Szingapúr és Malajzia megkezdi a megbeszéléseket az együttműködés 

kereteiről ezeken a területeken, azzal a céllal, hogy a tárgyalásokat még ebben az évben 

lezárják. A Covid-19 világjárvány rávilágított az országok közötti digitális összeköttetés 

fontosságára és felgyorsította a hagyományos üzleti modellek digitális átalakulását. A digitális 

gazdaság növekedésének következő szakaszára való felkészülés érdekében fontos, hogy 

Szingapúr és Malajzia elősegítse a nagyobb együttműködést és átjárhatóságot – áll a 

közleményben. Ez újabb lehetőségeket fog megnyitni a két ország vállalkozásai és közösségei 

előtt. Datuk Seri Mohamed Mohamed Azmin Ali maláj nemzetközi kereskedelmi és ipari 

miniszter szerint a digitális és zöld szempontok gyorsan alapvető formává válnak a 

gazdaságban, ezért Malajzia és Szingapúr együttműködése végső soron mindkét ország 

vállalkozásai számára szélesebb körű előnyöket biztosít majd a vállalkozói, iparosítási, 

beruházási és kereskedelmi szempontok terén.  

Forrás: Malaysia, Singapore to deepen ties in digital, green economy 

  

https://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-the-philippines-towards-a-foreign-policy-reset/
https://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-the-philippines-towards-a-foreign-policy-reset/
https://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-the-philippines-towards-a-foreign-policy-reset/
https://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-the-philippines-towards-a-foreign-policy-reset/
https://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-the-philippines-towards-a-foreign-policy-reset/
https://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-the-philippines-towards-a-foreign-policy-reset/
https://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-the-philippines-towards-a-foreign-policy-reset/
https://thediplomat.com/2022/06/marcos-jr-is-steering-the-philippines-towards-a-foreign-policy-reset/
https://www.nst.com.my/business/2022/06/809647/malaysia-singapore-deepen-ties-digital-green-economy
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Vietnám csökkenti benzin vámját 

Reuters, Bangkok Post, 2022. június 30. 

Vietnám azt tervezi, hogy 20%-ról 12%-ra csökkenti a benzinre vonatkozó legnagyobb 

kedvezményes vámtételt (MFN), annak érdekében, hogy enyhítse az inflációs nyomást – 

közölte a kormány csütörtökön. A lépés segíteni fogja az országot abban is, hogy diverzifikálja 

benzinimportját és csökkentse függőségét a legfontosabb beszállítóitól, köztük Dél-Koreától 

és délkelet-ázsiai szomszédaitól – áll a kormány közleményében. Az MFN-vámtarifa a WTO 

tagjai közötti kereskedelemben alkalmazott egységes vámtarifa, kivéve, ha külön 

kereskedelmi megállapodás létezik. A Vietnám és Dél-Korea között, valamint a 10 tagú ASEAN-

on belüli szabadkereskedelmi megállapodások értelmében a benzin importvámja körülbelül 

8%. Vietnám a regionális feldolgozóipari központként az idei második negyedévben 7,72%-os 

bruttó hazai terméknövekedésről számolt be, de sok szomszédjához hasonlóan egyre nagyobb 

inflációs nyomással néz szembe az energia- és élelmiszerárak emelkedése miatt. 

Forrás: Vietnam plans to cut MFN tariff on gasoline to fight inflation 

A fülöp-szigeteki gazdaság várhatóan 6-6,5%-kal fog nőni 2022-ben 

Anna Leah E. Gonzales, The Manila Times, 2022. június 30. 

A világjárvány és az orosz-ukrán háború hatásai ellenére a Fülöp-szigetek gazdasága az 

előrejelzések szerint idén 6-6,5 százalékkal fog növekedni. Victor Abola, az Ázsiai és Csendes-

óceáni Egyetem (UA&P) Stratégiai Üzleti Gazdaságtani Programjának igazgatója elmondta, 

hogy az ország bruttó hazai terméke (GDP) az előrejelzések szerint 6 százalékkal nő az idén, de 

megjegyezte, hogy az olajárak folyamatos emelkedése miatt az infláció meg fogja haladni  a 

kormány 2-4 százalékos célkitűzését . Nicholas Mapa, az ING Manila vezető közgazdásza a 

maga részéről szintén egyetértett azzal, hogy a gazdasági növekedési kilátások "továbbra is 

nagyon pozitívnak tűnnek", de azt is megjegyezte, hogy az infláció rövid távon továbbra is 

magas marad. Az UA&P Kutató és Kommunikációs Központ kutatási igazgatója, Bernardo 

Villegas eközben kiemelte, hogy a következő kormányzatnak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie 

a mezőgazdasági ágazatra. 

Forrás: PH economy likely to grow by 6-6.5% in 2022 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2337098/vietnam-plans-to-cut-mfn-tariff-on-gasoline-to-fight-inflation
https://www.manilatimes.net/2022/06/30/business/top-business/ph-economy-likely-to-grow-by-6-65-in-2022/1849175
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A jóléti politikák Szingapúrban: kompromisszumok és adóemelés 

Rei Kurohi, The Straits Times, 2022. június 28. 

Miközben Szingapúr a társadalom kiszolgáltatott rétegeinek nagyobb biztonságát és védelmét 

szem előtt tartja, szembe kell néznie azzal a kérdéssel is, hogy a társadalom egésze meddig 

hajlandó elmenni e törekvések finanszírozásában – jelentette ki Lawrence Wong 

miniszterelnök-helyettes kedden, amikor is a szakszervezeti vezetőkkel folytatott kerekasztal 

beszélgetés során a Forward Singapore elnevezésű kezdeményezés elindították. A 

társadalomnak, beleértve a széles középosztályt is, el kell döntenie, hogy mennyivel több adót 

hajlandó fizetni e programok finanszírozására – tette hozzá Wong, aki egyben 

pénzügyminiszter is. A politikus szerint Európában túl magasak az adók, így ez Szingapúr 

számára nem a járható út, viszont kisebb mértékű adóemelésre mindenképpen szükség lesz a 

jövőben. A felmérések szerint a szingapúri lakosság 45%-a hajlandó lenne magasabb adókat 

fizetni. 

Forrás: Welfare policies come with trade-offs, including need to raise taxes: Lawrence Wong 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/welfare-policies-come-with-trade-offs-including-need-to-raise-taxes-lawrence-wong
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Közel-Kelet 

Szaúdi befektetések vakcinák és létfontosságú gyógyszerek gyártásába 

 .Al Arabiya, 2022. június 26 ,العربية

A szaúdi Ipari és Ásványi Erőforrások minisztere, az Oltóanyag- és Biogyógyszeripari Bizottság 

elnöke, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef bejelentette, hogy 3,4 milliárd dollárt fektetnek be 

vakcinák és létfontosságú gyógyszerek gyártásába. A miniszter hozzátette, hogy ez 

összhangban van a Királyság azon elképzelésével, amelynek célja a gyógyszer- és egészségügyi 

biztonság megteremtése. Al-Khorayef szerint Szaúd-Arábia fontos központja ennek az ígéretes 

iparágnak. A miniszter kifejtette, hogy a Királyság egészségügyi és gyógyszerbiztonságának 

kialakítása a legfőbb célok közé tartozik, mivel az ország jelenleg a vakcinák és a létfontosságú 

gyógyszerészeti termékek 100%-át importálja. A miniszter megjegyezte, hogy Szaúd-

Arábiának létfontosságú, hogy - a nemzetközi specifikációkkal rendelkező helyi ipari 

platformok kiépítése mellett - befektessen a tudás átadása és lokalizálása érdekében, 

valamint, hogy függetlenítse magát a külföldi importtól. 

Forrás:  ي صناعة اللقاحات واألدوية الحيوية 3.4السعودية تستثمر
  مليار دوالر ف 

Sardzsa uralkodója: „Az arab nyelv egyesít minket” 

 .Al Khaleej, 2022. június 26 ,الخليج

Szultán al-Qászimí, a Legfelsőbb Tanács tagja és az Egyesült Arab Emírségek északkeleti részén 

található Sardzsa emirátus uralkodója bejelentette a „Tanár vagyok és büszke” program 

második szakaszának elindítását a Sharjah Oktatási Akadémián. Az uralkodó hangsúlyozta az 

arab nyelv tanításának szükségességét a gyermekek számára és felhívta a figyelmet annak 

fontosságára, hogy a nyelvet megszerettessék azt a diákokkal. Elmondta, hogy a nyelv 

történelmi, kulturális és tudományos tárhely az arabok számára, amellett, hogy a szent könyv, 

a Korán is ezen a nyelven íródott. Az uralkodó továbbá bejelentette, hogy az Oktatási 

Akadémia a finn Helsinki Egyetemmel együttműködésben egy posztgraduális program 

arabizálásán dolgozik, hogy a tudományokat és művészeteket arab tanárok taníthassák a 

hallgatóknak. 

Forrás:    بلساٍن مبي 
ً
 ومغربا

ً
قا  سلطان: اللغة العربية توحدنا مشر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/06/25/السعودية-تطرح-فرصا-استثمارية-بـ-3-4-مليار-دولار-في-قطاع-اللقاحات-والأدوية-الحيوية
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/06/25/السعودية-تطرح-فرصا-استثمارية-بـ-3-4-مليار-دولار-في-قطاع-اللقاحات-والأدوية-الحيوية
https://www.alkhaleej.ae/2022-06-26/سلطان-اللغة-العربية-توحدنا-مشرقاً-ومغرباً-بلسانٍ-مبين/أخبار-من-الإمارات/أخبار-الدار


 
 

 
 

15 

Iráni kibertámadások Izraelben 

Israel Today, 2022. június 25. 

Az Izraelt célzó iráni kibertámadók a pánik keltésében érdekeltek, és az izraeli megfigyelők 

arra figyelmeztetnek, hogy továbbra is új sebezhető célpontok után kutatnak. Ebben a 

hónapban iráni kibertámadók aktiválták a jeruzsálemi és eilati önkormányzati légvédelmi 

szirénákat, valamint magas rangú izraeli és amerikai tisztviselők és vezetők e-mailjeit célozták 

meg. Úgy tűnik, hogy az izraeli-iráni kiberháborúnak még nincs vége. A 2012-ben felállított 

Izraeli Nemzeti Kiberigazgatóság olyan szabályozó hatóság, amely biztosítja a magán- és 

közszféra webhelyeinek védelmét, és meghatározza az összes kritikus infrastruktúra és 

magánszektorbeli vállalat számára szükséges minimális védelmi szinteket. Az Igazgatóság 

szakértői elmondták, hogy a világon sok kibertámadás pénzügyi vagy kémcélokra 

összpontosul, de az Izrael elleni iráni tevékenység inkább a károkozás vagy pánikkeltés 

motivációjával van összefüggésben. Az ilyen támadások gyakoriak, és a napi rutin részei, 

amelyekben több ezer olyan rendszer vagy szerver feltörési kísérlete szerepel, amelynek 

megtörténte médiavisszhangot váltana ki. 

Forrás: Iranian Cyber-Attackers Trying, and So Far Failing, to Create Panic in Israel 

A katari emír közös érdekű kérdésekről tárgyal az algériai elnökkel 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2022. június 26. 

Katar emírje, Tamím bin Hamad Al Thání sejk a kétoldalú kapcsolatokról és a közös érdekű 

kérdésekről tárgyalt Abd el-Madzsíd Tebbún algériai elnökkel. A hivatalos katari hírügynökség 

közölte, hogy a megbeszélések az algériai Orán városában zajlottak. A katari hírügynökség azt 

közölte: „A találkozó során áttekintették a két testvéri ország közötti együttműködési 

kapcsolatokat és azok támogatásának és fejlesztésének módjait, valamint számos közös 

érdekű kérdést és fejleményt.” Az elmúlt napokban gyakoriak voltak a vezetői szintű arab 

találkozók, ezenfelül közeleg a július 16-án, Szaúd-Arábiában tartandó arab-amerikai 

csúcstalálkozó is. Négy arab vezető körutat tett a térségben: Mohammed bin Szalmán szaúdi 

trónörökös meglátogatta Egyiptomot, Jordániát és Törökországot; Katar emírje Egyiptomot, 

majd Algériát; II. Abdulláh jordán király az Egyesült Arab Emírségeket; Abd el-Fattáh esz-Szíszí 

egyiptomi elnök pedig az Ománi Szultánságot. 

Forrás: ك  أمي  قطر يبحث مع الرئيس الجزائري قضايا ذات اهتمام مشير

  

https://www.israeltoday.co.il/read/iranian-cyber-attackers-trying-and-so-far-failing-to-create-panic-in-israel/
https://www.aa.com.tr/ar/الجزائر/أمير-قطر-يبحث-مع-الرئيس-الجزائري-قضايا-ذات-اهتمام-مشترك/2622716
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A törökországi Bursa célja, hogy szaúd-arábiai turistákat vonzzon 

Hürriyet Daily News, 2022. június 26. 

Az északkelet-törökországi Bursa tartomány mára már az arab turisták közkedvelt 

célpontjának számít. A különböző ágazatokban tevékenykedő kereskedők abban 

reménykednek, hogy a szaúd-arábiai látogatók a több ezer ománi, kuvaiti, katari és dubai 

turistával egyetemben felpezsdítik a helyi gazdaságot. „Az utazási tilalom feloldását követően 

megindultak a foglalások, és a vendégéjszakák száma jelenleg meglehetősen magas. 

Várakozásaink szerint 2022 kitűnő szezon lesz a turizmusban, amivel kapcsolatban konkrét 

lépéseket teszünk” – mondta Murat Saraçoğlu, a Törökországi Utazási Irodák Szövetségének 

(TÜRSAB) vezető tisztviselője. Hozzátette: Szaúd-Arábia a legtöbb turistát adó országok közé 

tartozik, mivel a Közel-Kelet egyik legnépesebb állama. „A ruha-, cipő- és aranyvásárlás mellett 

az arab turisták meg akarják kóstolni Bursa ízeit is. Ahogy a török líra gyengül, egyre inkább 

Törökországot részesítik előnyben” – mondta Saraçoğlu, hozzátéve, hogy minden turista 

jelentősen hozzájárul a török gazdaság fejlődéséhez. A gazdag arab turisták általában az égei-

tengeri és a földközi-tengeri régiókat részesítik előnyben, míg a családdal érkezők Bursát, 

Yalovát és a Fekete-tenger vidékét kedvelik – mondta Saraçoğlu. „Sok turista bérel vagy vesz 

házat” – mondta. „Azonban nekünk, turisztikai szakembereknek jobb, ha a látogatók 

szállodákban szállnak meg.” 

Forrás: Bursa sets eyes on Saudi Arabian tourists 

Egyiptom 180 000 tonna indiai búzát vásárol 

Asharq Al Awsat English, 2022. június 27. 

Egyiptom 180 000 tonna búzát vásárol Indiából, ami kevesebb, mint amiben korábban 

állapodtak meg, de az afrikai arab ország keresi annak lehetőségét, hogy több lisztet legyen 

képes kinyerni gabonából és még a burgonyát is felhasználja a kenyérkészítéshez, miközben 

megpróbálja visszafogni az importot – nyilatkozta az ellátási miniszter. Egyiptom, a világ egyik 

legnagyobb búzaimportőre, az elmúlt években gabonájának nagy részét a Fekete-tenger 

irányából importálta, de ezt megzavarta Oroszország Ukrajna elleni inváziója, valamint a 

konfliktus tovább emelte a búzaimport költségeit is. Miközben Egyiptom a búza import 

származási helyének diverzifikálására törekedett, Ali Moszelhí ellátási miniszter májusban azt 

mondta, hogy megállapodtak Indiával 500 000 tonna búza vásárlását illetően. India 

ugyanabban a hónapban betiltotta a búzaexportot, de engedményeket tett az olyan országok 

számára, mint Egyiptom, ahol élelmezésbiztonsági problémák vannak. 

Forrás: Supply Minister: Egypt to Buy 180,000 Tons of Indian Wheat 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/bursa-sets-eyes-on-saudi-arabian-tourists-174829
https://english.aawsat.com/home/article/3726076/supply-minister-egypt-buy-180000-tons-indian-wheat
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Iraki közvetítés Egyiptom és Irán között? 

 .Sotaliraq, 2022. június 28 ,صوت العراق

Iráni szakértők arra számítanak, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság kérni fogja Irak közvetítését 

az iráni-egyiptomi kapcsolatok helyreállítása érdekében, továbbá hangsúlyozták, hogy a 

következő lépés nem ez, hanem az iráni és szaúdi külügyminiszterrel való találkozás lesz 

Irakban. Iráni illetékesek kinyilvánították az Irakba vetett bizalmukat, és jelezték, hogy 

nélkülük nem lennének tárgyalások és közeledés Irán és Szaúd-Arábia, valamint Irán és 

Egyiptom között. Elmondták, hogy Irán egy nagyon nyitott ország és eltökélt a kapcsolatok 

helyreállítását illetően. A jelenlegi elnök politikája a közeledésre, a megállapodások 

megkötésére, a kapcsolatok megszilárdítására és fejlesztésére épül. 

Forrás:  إيران ستطلب من العراق التوّسط بينها وبي   القاهرة 

Törökország támogatja Finnország és Svédország NATO-csatlakozását 

Al Arabiya English, 2022. június 29. 

Sauli Niinistö finn elnök kedden kijelentette, hogy Törökország beleegyezett Finnország és 

Svédország NATO-tagságának támogatásába, Ankara pedig azt mondta, hogy a két skandináv 

országgal folytatott tárgyalásokból „megkapta, amit akart”. Niinistö elmondta, hogy a 

döntésre Recep Tayyip Erdogan török elnökkel és Magdalena Andersson svéd 

miniszterelnökkel folytatott megbeszélést követően került sor, amelyet Jens Stoltenberg 

NATO-főtitkár segített. Svédország és Finnország a NATO-tagság révén igyekszik fokozni 

biztonságát. Törökország májusban kijelentette, hogy tiltakozik a két ország NATO-

csatlakozása ellen, azzal vádolva őket, hogy támogatják a kurd fegyvereseket, nevezetesen a 

Kurdisztáni Munkáspártot (PKK), amelyet Ankara terrorszervezetnek tart. A Török 

Kommunikációs Igazgatóság közölte, hogy Finnország és Svédország teljes körű 

együttműködésben állapodott meg Törökországgal a PKK és szövetségesei elleni 

küzdelemben. 

Forrás: Turkey agrees to support Finland, Sweden joining NATO after ‘getting what it wanted’ 

  

https://www.sotaliraq.com/2022/06/28/إيران-ستطلب-من-العراق-التوسّط-بينها-وب/
https://english.alarabiya.net/News/world/2022/06/28/Turkey-agrees-to-support-Finland-Sweden-joining-NATO-after-getting-what-it-wanted-
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Kirgizisztán gazdasága nyitva a befektetők előtt 

Central Asia News, 2022. június 24. 

Szadir Zsaparov Kirgizisztán elnöke a kirgizisztáni Isszik-Kul régióban található Cholpon-Ata-ban 

találkozott a Türk Államok Szervezetének képviselőivel. A találkozón részt vett a szervezet 

tagállamai, Törökország, Kazahsztán, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Üzbegisztán és 

Magyarország parlamenti delegációja is. A rendezvény témája a szervezet országainak 

gazdasági helyzetértékelése volt. A megbeszélésen Zsaparov a kirgiz gazdaság jövőjével 

kapcsolatban kijelentette, hogy ma minden eddiginél fontosabb a független fejlődés 

fenntartható modelljére való átállás és a türk nyelven beszélő államok integrációja. 

Beszédében a kirgiz elnök azt is kiemelte, hogy Kirgizisztán szívesen fogad minden 

befektetéssel kapcsolatos projektet a Türk Államok Szervezetének országaitól. 

Forrás: Жапаров предложил тюркским странам инвестировать в экономику Кыргызстана 

Tárgyalások a TAPI gázvezeték megvalósításáról 

Business Turkmenistan, 2022. június 24. 

Ashgatatban folytatott megbeszélést egymással Rashid Meredov türkmén külügyminiszter és 

Artur Andrisyak, az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) Resident Mission újonnan kinevezett 

igazgatója. A tárgyalása során kiemelt figyelmet fordítottak a Türkmenisztán-Afganisztán-

Pakisztán-India (TAPI) gázvezeték projekt megvalósításával kapcsolatban felmerült kérdések 

megvitatására, valamint a Türkmenisztán és az Ázsiai Fejlesztési Bank közötti kapcsolatok 

jelenlegi helyzetére. A megbeszélést követően Meredov és Andrisyak egyetértettek abban, 

hogy Türkmenisztánnak és a pénzintézetnek az energiaszektor és kereskedelem területén 

tovább kell folytatnia a megkezdett partnerségi együttműködéseket. 

Forrás: В Ашхабаде обсудили вопрос реализации газопровода ТАПИ 

Türkmén-kínai együttműködés a kőolaj-kitermelésben 

Kronika Turkmenistana, 2022. június 25. 

A türkmén miniszteri kabinet soros ülésén Shahym Abdrakhmanov, az olaj- és gázszektorért 

felelős miniszterelnök helyettes bejelentette, hogy a Türkmennebit türkmén állami konszern a 

jövőben a China Petrochemical Corporation alatt fog működni. Abdrakhmanov hozzátette, 

hogy ez a lépés azért történhetett meg, mert a türkmén államfő jóváhagyta az országban 

található olajmezők kitermelésének növelése érdekében tett javaslatot, mely szerint a 

türkmenisztáni kőolaj-kitermelő szektorba be kell vonni a legjobb gyakorlattal és tudással 

rendelkező vállalatokat. Ezt szem előtt tartva esett a választás a China Petrochemical 

Corporationra. 

Forrás: Туркменистан отдал контракт по повышению продуктивности нефтяных скважин 

компании из Китая 

https://centralasia.news/15911-zhaparov-predlozhil-tjurkskim-stranam-investirovat-v-jekonomiku-kyrgyzstana.html
https://business.com.tm/ru/post/8797/v-ashhabade-obsudili-vopros-realizacii-gazoprovoda-tapi
https://www.hronikatm.com/2022/06/sinopec-oil-well-contract/
https://www.hronikatm.com/2022/06/sinopec-oil-well-contract/
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Tbiliszi tárgyalások a grúz-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról  

Gruzia Online, 2022. június 25. 

A Grúz Gazdasági és Fenntartható Fejlődési Minisztériumban tartott megbeszélésén Grúzia és 

Magyarország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fontos kérdéseiről tárgyalt Levan 

Davitashvili grúz miniszterelnök helyettes és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter. Szijjártó elmondása szerint Magyarország aktívan támogatja a grúz és magyar 

vállalatok közötti partnerség elmélyítését és készen áll a közös üzleti projektek finanszírozására. 

Ezzel kapcsolatban Davitashvili megjegyezte, hogy 2022 első öt hónapjában 30%-kal nőtt a 

Grúzia és Magyarország közötti kereskedelmi forgalom. A kaukázusi ország jövőbeli céljaival 

kapcsolatban Levan Davitashvili elmondta, hogy Grúzia gazdaságpolitikájának prioritása az 

Európába irányuló export növelése. A grúz miniszterelnök helyettes szerint a térséget érintő 

magas biztonsági kockázatok ellenére Grúzia továbbra is vonzó partnerország a befektetők 

számára, amit a külföldi befektetések idei első negyedévi rekordnövekedése is bizonyít. 

Forrás: Грузия и Венгрия обсудили торгово-экономические отношения 

Új lehetőségek a Kaszpi-tenger térségében 

Day.Az, 2022. június 27. 

A Déli Gázfolyosó (Southern Gas Corridor, SGC) projekt új lehetőségeket nyit a Kaszpi-tenger 

térségében, mondta Shahmar Hajiyev, az Azerbajdzsán Nemzetközi Kapcsolatait Elemző 

Központ (AIR Center) vezető tanácsadója „Az Energiabiztonság Európában: Jelenlegi Helyzet, 

Kihívások és Jövőbeli Lehetőségek” című konferencián. Hajiyev szerint a Déli Gázfolyosó 

minden szempontból egy jelentős energetikai beruházás, amely nemcsak Azerbajdzsán, 

hanem a Kaszpi-tenger térsége számára is új lehetőségeket kínál az európai energiapiacokra 

történő földgázexportban. Elmondása szerint a Déli Gázfolyosó együttműködést és egyben 

gazdasági integrációt is jelenthet a projektben résztvevő országok számára. Az azeri 

elemzőközpont számításai szerint Azerbajdzsán export- és tranzitpotenciálja a jövőben nőni 

fog, a türkmenisztáni az Absheron gázmezőről érkező földgáz pedig a Déli Gázfolyosó 

kapacitását évi 20 milliárd köbméterre emelheti meg. Az Európában jelentkező földgázhiánnyal 

kapcsolatban Hajiyev megjegyezte fontos, hogy Azerbajdzsán garanciákat kell kapjon az 

európai országoktól a földgáz megvásárlásra, mivel Azerbajdzsán csak ez esetben tudja 

biztosítani az Európába irányuló gázszállítást. 

Forrás: Проект "Южный газовый коридор" открывает новые возможности для 

Каспийского региона - AIR Center 

  

https://www.apsny.ge/2022/pol/1656161278.php
https://news.day.az/economy/1474324.html
https://news.day.az/economy/1474324.html
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Irán és Türkmenisztán együttműködés erősítése: Észak-Dél projekt  

Ritmeurasia, 2022. június 27. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök teheráni látogatás során Irán és Türkmenisztán 

aláírta az úgynevezett árutovábbítási együttműködésről szóló nyilatkozatot. A megállapodás 

értelmében a tranzit teherforgalom mostantól minden gond nélkül átlépheti az északkelet-

iráni Derregez városánál található határátkelőt, melynek köszönhetően a közép-ázsiai 

országokba irányuló iráni kereskedelmi forgalom könnyebbé válik. Az árutovábbítási 

nyilatkozat elfogadása mellett Irán és Türkmenisztán abban is megállapodott, hogy az Észak-

Dél nemzetközi közlekedési folyosó részeként megnyitják a Lotfabad (Irán) – Farjab 

(Üzbegisztán) és a Szarakhok (Türkmenisztán) – Farjab (Üzbegisztán) tranzitútvonalat. 

Forrás: Иран и Туркменистан открыли погранпереезд в рамках МТК «Север-Юг» 

Azerbajdzsán, Kazahsztán és Törökország aláírta a Bakui Nyilatkozatot 

Serikbol Koshmaganbetov, Kazinfo, 2022. június 27. 

Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban került sor Azerbajdzsán, Kazahsztán és Törökország 

külügyminisztereinek első háromoldalú találkozójára. A találkozó végén a mindhárom ország 

külügyminisztere aláírta a Bakui Nyilatkozatot. A dokumentum kihangsúlyozza Azerbajdzsán, 

Kazahsztán és Törökország kereskedelmi és tranzitpotenciáljának fontosságát, valamint a kelet-

nyugati folyosó – az úgynevezett Középső tranzitfolyosó – bővítésének fontosságát. A 

nyilatkozatban kiemelt hangsúlyt kaptak a Kaszpi-tengeren keresztülhaladó nemzetközi tranzit 

rakományok áthaladására tett intézkedések. A dokumentummal kapcsolatban Mukhtar 

Tleuberdi, a Kazah Köztársaság külügyminisztere elmondta, hogy különös figyelmet fordítottak 

a Transz-Kaszpi-tengeri Nemzetközi Közlekedési Útvonal (TITR) fejlesztésére, amely 

Azerbajdzsán, Kazahsztán és Törökország tranzitpotenciálja szempontjából kiemelten fontos. 

Hozzátette, hogy az érintett országok között ez volt az első olyan háromoldalú találkozó, 

amelynek célja a három ország közötti gazdaság és tranzit koordináció erősítése és a 

kölcsönösen előnyös együttműködésen alapuló regionális kapcsolatok erősítése. 

Forrás: Бакинскую декларацию приняли министры Азербайджана, Казахстана и Турции 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2022-06-27--iran-i-turkmenistan-otkryli-pogranpereezd-v-ramkah-mtk-sever-jug-60641
https://www.inform.kz/ru/bakinskuyu-deklaraciyu-prinyali-ministry-azerbaydzhana-kazahstana-i-turcii_a3948863
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Azerbajdzsán készen áll az európai gázellátás diverzifikációjára 

Mariana Akhmedova, Trend, 2022. június 27. 

Azerbajdzsán kész hozzájárulni az Európába irányuló gázellátás diverzifikációjához és kész 

növelni gázellátást a kontinens irányába jelentette ki Anar Huszejnov Azerbajdzsán 

görögországi nagykövete a Fekete-tengeri Tanulmányok Nemzetközi Központja (ICBSS) és az 

Azerbajdzsán Nemzetközi Kapcsolatait Elemző Központ által közösen „Az Energiabiztonság 

Európában: Jelenlegi Helyzet, Kihívások és Jövőbeli Lehetőségek” elnevezésű konferenciáján. 

Beszédében Huszejnov elmondta, hogy 2021 januárjában Azerbajdzsán befejezte a Déli 

Gázfolyosó projekt megvalósítását, amely nagyban képes hozzájárulni az energiahordozók 

Európa irányába történő szállításának diverzifikációjához. A Déli Gázfolyosó projekt 

eredményeként az Azerbajdzsánból Európába irányuló gázexport 2021-ben elérte a 22 milliárd 

köbmétert, 2022-ben pedig 24 milliárd köbméterre növelik a gázexportot, 2023-ban pedig 

további növekedésre lehet számítani, jegyezte meg a diplomata. A nagykövet hozzátette, hogy 

Azerbajdzsán 1994 óta nemcsak saját gazdaságának stabilizálásában ért el sikereket, hanem 

megbízható nemzetközi partnerré is vált olyan projektek megvalósításával, mint a Baku-

Szupsza, a Baku-Tbiliszi-Ceyhan és a Baku-Tbiliszi-Erzurum energiaszállítási útvonalak. 

Forrás: Азербайджан готов внести вклад в диверсификацию поставок газа в Европу – 

посол 

Kínai gyárkomplexum épül Dusanbében  

SNG FM, 2022. június 28. 

Tádzsikisztán fővárosában, Dusanbéban Rusztam Emomali a főváros polgármestere találkozott 

a kínai külpolitikai iroda vezetőjével, Ji Shuminnal, akivel a kínai vállaltok dusenbei befejtetési 

lehetőségeiről tárgyalt. A találkozó alapját a Pekingben megrendezett Téli Olimpia megnyitóján 

tett kínai-tádzsik közös nyilatkozat adta, mely értelmében a két ország között  ipari partnerség 

jön létre. A megbeszélésen figyelmet fordítottak a Tádzsikisztán fővárosában megvalósuló 

építési projektek aktuális kérdéseire, valamint a gazdasági, kereskedelmi, egészségügyi és 

oktatási kérdésekre is. A találkozó végén aláírtak egy megállapodást, mely értelmében a közép-

ázsiai ország fővárosa mellett létrehoznak egy elektromos járművek és napelemek gyártására 

specializálódott gyárkomplexumot. 

Forrás: Душанбе и Китай планируют нарастить многосторонние отношения 

  

https://www.trend.az/business/3614439.html
https://www.trend.az/business/3614439.html
https://sng.fm/21671-dushanbe-i-kitaj-planirujut-narastit-mnogostoronnie-otnoshenija.html
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Magyarország ösztöndíjprogramot indít külföldi diákok számára 

AKIPress, 2022. június 29. 

Talantbek Kushchubekov, Kirgizisztán magyarországi nagykövete részt vett magyar Gödöllői 

Mezőgazdasági és Természettudományi Egyetemen a Stipendium Hungaricum programban 

végzett kirgiz diákok diplomaosztó ünnepségén, melyen Dobos Gábor, a Tempus Közalapítvány 

igazgatója is részt vett. A diplomaátadó ünnepségen Dobos Gábor gratulált a végzősöknek és 

arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az idei év őszén Magyarországon külön 

ösztöndíjprogramot indít a külföldi hallgatók számára. Az új program időtartalma várhatóan 1-

2 év lesz, melyben az elmélet mellett a gyakorlati ismeretek fejlesztése is cél lesz. 

Forrás: Осенью Венгрия запускает стипендиальную программу обучения для 

выпускников ВУЗов, - МИД Кыргызстана 

  

https://bilim.akipress.org/ru/news:1789959/?from=ru_bilim&place=search&sth=38caa08e713a6617ffb7658e11364d9f
https://bilim.akipress.org/ru/news:1789959/?from=ru_bilim&place=search&sth=38caa08e713a6617ffb7658e11364d9f
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