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Felsőházi választások Japánban: módosulhat az alkotmány? 

2022. július 8-án Abe Shinzo volt japán miniszterelnök merénylet áldozata lett Narában, ahol 
a felső házi választások előtt két nappal éppen kampánybeszédet tartott a Liberális Demokrata 
Párt – LDP színeiben. A merénylet nem csak a japán politikai életet, hanem egész Japánt 
megrázta, ugyanis Abe Japán leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke és egyben az 
utóbbi idők legkarizmatikusabb és legbefolyásosabb politikusa volt az országnak. 2012-től 
egészen 2020-ig töltötte be a miniszterelnöki posztot, amikor is krónikus betegségének 
kiújulása miatt lemondott tisztségéről. Ezt követően sem tűnt el teljesen a nyilvánosság elől, 
sőt továbbra is fontos szereplője maradt a politikai életnek, és az LDP legnagyobb frakciójának 
is aktív tagja maradt egészen haláláig. 

A merénylet miatt a különböző pártok rövid időre felfüggesztették a választási kampányt, 
amely szombaton fokozott biztonsági intézkedésekkel folytatódott, mivel Fumio Kishida 
miniszterelnök a felsőházi választások megtartása mellett döntött a merénylet ellenére is, 
amelyre így július 10-én került sor. A TV Tokyo vasárnap esti közvélemény-kutatása szerint a 
tévénézők 13%-a mondta azt, hogy a merénylet után más pártra szavazott, mint azt eredetileg 
tervezte. Az előzetes felmérések LDP győzelmet jósoltak. Japánban háromévente tartanak 
felsőházi választásokat, ahol újraválasztják a mandátumok felét. Ezúttal 125 mandátum volt 
kiírva, 75-öt választókerületekből, a maradék 50-et pedig arányos képviseleti rendszerben 
választották meg. Az alsóháznál kevesebb hatalommal rendelkező szenátus tagjainak 
választását jellemzően a hivatalban lévő kormány népszerűsége alakítja. Kishida pártjának 
erősödése megszilárdíthatja a kormánykoalíció hatalmát és nagyobb teret adhat annak az 
elképzelésnek a megvalósítására, hogy Japán növelje a katonai kiadásokat és megváltoztassák 
az ország hagyományosan pacifista alkotmányát. Az LDP eredményváróján egyperces néma 
csenddel emlékeztek a tragikus körülmények között elhunyt Abe Shinzo volt miniszterelnökre. 

A japán kormánypárt végül elsöprő győzelmet aratott a választáson, valamint az 
alkotmánymódosítást célzó pártok a legfelsőbb törvény felülvizsgálatához szükséges 
kétharmados többség birtokába jutottak, ami a volt vezető, Abe beteljesületlen vágya volt. 
Fumio Kishida miniszterelnök Liberális Demokrata Pártja 63 mandátumot szerzett, vagyis a 
meghirdetett 125 mandátum több mint felét, ez a közbizalmat demonstrálja a kilenc hónapos 
kormányzás iránt, annak ellenére, hogy az ország folyamatosan emelkedő árakkal és a 
gyengülő jen problémájával küszködik az orosz-ukrán háború jelentette biztonsági 
fenyegetések miatt. Az LDP és koalíciós partnere, a Komeito összesen 76 mandátumot szerzett, 
kényelmesen megtartva a többséget a parlament 248 tagú felsőházában. Egyes megfigyelők 
szerint Abe megölése szimpátiaszavazatokat generálhatott, a részvételi arány körülbelül 52% 
volt, ami három ponttal magasabb a 2019-es 48,8%-hoz képest.  

Rekordszámú nő szerzett mandátumot a választásokon, a szavazáson induló 181 női jelölt 
közül mintegy 35-öt beválasztottak a felsőházba. A választások után az LDP-Komeito 
koalícióból, két ellenzéki pártból és függetlenekből álló alkotmánymódosító tábor 179 helyet 
birtokol így a felső kamarában. Ezzel pedig átlépte az 1947-es alkotmány felülvizsgálatához 
szükséges 166 képviselői küszöböt a reformerek aránya. A japán alkotmány 96. cikkelye 
megköveteli, hogy a japán parlament legalább kétharmados többsége indítványozhat 
módosító javaslatokat a közvélemény számára, akik ezután nemzeti népszavazáson 
dönthetnek, hogy jóváhagyják-e azokat. Az LDP alkotmány reformjavaslatai között szerepel a 
háborút megtagadó 9. cikkely módosítása. Az 1947-ben elfogadott alkotmány ugyanis lemond 

https://thediplomat.com/2022/07/assassination-of-kingmaker-abe-will-consolidate-prime-minister-kishidas-power/
https://english.kyodonews.net/news/2022/07/8ddf624f95af-voting-under-way-in-japans-upper-house-election.html
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/11/japans-ldp-sweeps-upper-house-election-after-abes-killing
https://www.cfr.org/blog/will-abes-legacy-be-constitutional-revision
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„a háborúról, mint a nemzet szuverén jogáról”, és Abe régóta törekedett ennek a 
rendelkezésnek a módosítására, rámutatva az általa „súlyosnak” ítélt biztonsági környezetre, 
beleértve Kína növekvő befolyását, valamint Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramját. 
Fumio Kishida miniszterelnök, aki Abe pártfogoltja volt az eredmények után ki is jelentette, 
hogy előmozdítja az alkotmány módosításának terveit, amelyet az Egyesült Államok a második 
világháború után kényszerített Japánra. Sőt a megszerzett mandátumok azt is lehetővé teszik 
számára, hogy folytassa a vagyon újraelosztását célzó ún. „új kapitalizmus” gazdaságpolitikát, 
mely megvalósítására egészen 2025-ig lesz biztosan ideje, hiszen addig nem várható országos 
választás. 

A következő hónapokban tehát felgyorsulhat az alkotmány felülvizsgálatáról szóló vita. Ez 
azonban nem lesz könnyű, mivel a „revíziópárti blokkban” többen nem értenek egyet a 
konzervatívokkal, akik felül akarják vizsgálni a 9. cikkelyt. Ráadásul az alkotmány-revízió 
kérdésében a közvélemény egyenlő arányban oszlik meg, 44,8% van mellette és 44,7%-a 
ellene. A lakosság közel háromnegyede, 72% azonban támogatja a módosítások részletes 
megvitatásának megkezdését, és ez jó kiindulópont Kishida számára a párt régóta fennálló 
ambícióinak előmozdításához. Bár Kishida szeretne ezzel a gesztussal Abe előtt tisztelegni, a 
miniszterelnököt a felülvizsgálattal kapcsolatban két tényező is óvatosságra inti. Először is, 
Kishida megjegyezte, bár ez a választási győzelem megteremti a kétharmados többség 
szükséges feltételét mindkét házban, ez továbbra sem elegendő a revízióhoz. Azoknak, akik 
nyitottak a japán alkotmány módosítására, meg kell állapodniuk arról, hogy pontosan mit és 
hogyan akarnak módosítani. Abe miniszterelnök idején az LDP több változtatást is javasolt. Az 
első és talán Abe szívéhez a legközelebb az volt, hogy módosításra kerüljön a 9. cikkely, és 
hogy egyértelműen kimondják a Japán Önvédelmi Erők elismerését. Második javaslat az 
oktatás állami finanszírozásának bővítése, a harmadik pedig a miniszterelnöki jogkörök 
nemzeti válságok idejére történő kibővítése. Ezt a javaslatot a 2011-es nagy Kelet-Japán 
földrengés óta vitatják. Jelenleg az országgyűlésnek kell üléseznie ahhoz, hogy a 
miniszterelnök kihirdethesse a nemzeti vészhelyzetet és cselekedhessen. A kívánt módosítás 
lehetővé tenné a végrehajtó hatalom számára, hogy hivatalos parlamenti jóváhagyás nélkül 
járjon el. A második figyelmeztető tényező a Kishida-kabinet számára az a jelenlegi összetett 
politikai környezet. A győzelem kihirdetése után Kishida hangsúlyozta, hogy elsősorban a 
japán gazdaságra fog összpontosítani. A közvélemény-kutatás szerint a japán szavazók 
többsége ugyanis úgy gondolja, hogy ennek kell lennie kormányuk prioritásának, főként annak 
fényében, hogy az orosz-ukrán háború következtében emelkedő élelmiszer- és energiaárak 
miatti aggodalmak erősek Japánban. 

Mivel Japánban a következő három évben nem várható választás, így Kishidának van ideje 
politikai céljainak megvalósítására. Míg pártja a hasonló gondolkodású pártokkal 
megvizsgálhatja az alkotmányt, az viszont nagy kérdés, hogy konszenzus születhet-e a 
folyamat előmozdítása érdekében. Amennyiben mindezt a volt miniszterelnöknek, Abe 
Shinzonak szentelik, az valamelyest segíthet és így szimpátiát kaphat, de nem biztos, hogy 
elegendő meggyőzni a japán közvéleményt arról, hogy ez nemzeti prioritás. Valamint az is 
ronthat a helyzeten, hogy a volt miniszterelnök elleni merényletet elkövető Tetsuya Yamagami 
korábban a Tengerészeti Önvédelmi Erők tagja volt. Ha Kishida mindenképpen revíziót akar 
folytatni, akkor azt úgy kell tennie, hogy a japánok elfogadható erőfeszítésnek tekintsék a 
japán demokrácia javítására, mintsem annak aláásására. Kishida, aki sokkal kevésbé volt 
szószólója az alkotmánymódosításnak, mint Abe, talán nagyobb eséllyel viheti véghez, de csak 

https://www.csis.org/analysis/japans-upper-house-election-kishida-clears-another-hurdle
https://www.csis.org/analysis/japans-upper-house-election-kishida-clears-another-hurdle
https://www.csis.org/analysis/japans-upper-house-election-kishida-clears-another-hurdle
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akkor, ha a japánok kézzelfogható hasznát látják a változtatásnak és egyensúlyban tudja 
tartani politikai programjával, amely a japán gazdaság élénkítésére törekszik. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
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Kelet-Ázsia 

Wang Yi kínai külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter telefonon egyeztettek 

FMPRC, 2022. július 17. 

Wang Yi kínai külügyminiszter 2022. július 17-én telefonbeszélgetést folytatott Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszterrel. Szijjártó bemutatta a jelenlegi európai és 

magyarországi helyzetet, különös tekintettel azokra a gazdasági és pénzügyi kihívásokra, 

amelyekkel Magyarország szembesül az ukrajnai válság átgyűrűző hatása miatt. Elmondta, 

Magyarország örül a Magyarország és Kína közötti együttműködés több területen elért 

eredményeinek, különös tekintettel a gazdasági, kereskedelmi és befektetési 

együttműködések gördülékeny előrehaladására. Hozzátette, hogy Magyarország készen áll a 

magas szintű kapcsolattartásra Kínával, hogy a Magyarország-Kína átfogó stratégiai 

partnerséget folyamatosan új szintre emelje. A magyar külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 

magyar fél üdvözli a kínai vállalkozások magyarországi befektetéseit, amelyeknek 

Magyarország megfelelő környezetet biztosít. Wang Yi elmondta, hogy Kína ápolja a 

Magyarországgal kialakított bizalmat és barátságot, és nagyra értékeli, hogy Magyarország 

következetesen kiállt a Kínával kapcsolatos ügyekben, megértette Kína javaslatait és 

támogatta Kínát törvényes jogainak és érdekeinek megvédésében. Kína kész együttműködni 

Magyarországgal annak érdekében, hogy a kínai-magyar kapcsolatokat az államok közötti 

kapcsolatok olyan modelljévé alakítsák, amely érettebb és kölcsönös bizalommal jellemezhető. 

Kína továbbra is baráti politikát folytat Magyarországgal, pozitív és nyitott marad a két fél 

kölcsönösen előnyös együttműködését illetően. Kína támogatja a kínai vállalkozásokat a 

magyarországi befektetésekben és üzletkötésben, és reméli, hogy Magyarország stabil 

politikát és szilárd üzleti környezetet biztosít továbbra is. 

Forrás: 王毅同匈牙利外长西雅尔多通电话 

  

https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202207/t20220717_10722581.shtml
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Japán kereskedelmi hiánya 

Yuri Kageyama, Japan Today, 2022. július 21. 

Japán kereskedelmi hiánya az idei év első felében közel 8 ezer milliárd jen (58 milliárd dollár) 

volt, ami részben az ukrajnai háború miatti emelkedő olajárak, a jen gyengülése és részben a 

gyengébb globális kereslet miatt alakult ki. A Japán Pénzügyminisztérium közzétett adatai 

szerint az első félévben a külkereskedelmi hiány 7,92 ezer milliárd jen (57 milliárd dollár) volt. 

A hiány annak ellenére fennmaradt, hogy az import a hat hónap során közel 38%-kal 53,86 

ezer milliárd jenre (390 milliárd dollárra) zsugorodott, míg az export 15%-kal 45,94 ezer 

milliárd jenre (332 milliárd dollárra) nőtt. Országonként a Kínából származó import 33%-kal 

ugrott meg az egy évvel korábbihoz képest, míg az export 8%-kal. Az USA-ból származó import 

25%-kal, míg az export 15%-kal nőtt. A Japán energiaellátásának nagy részét képező Közel-

Keletről érkező import 125%-kal ugrott meg. A jen dollárhoz viszonyított árfolyama körülbelül 

138 jen volt, az egy évvel ezelőtti 110 jenhez képest, mivel a japán jegybank ragaszkodik a 

nullához közeli kamatlábak monetáris politikájához, még akkor is, amikor más országok 

jegybankjai, köztük a FED is kamatot eme az infláció leküzdésére. 

Forrás: Japan trade deficit grows as oil prices surge, yen drops 

Dél-Korea, mint globális kulcsállam 

Jo He-rim, The Korea Herald, 2022. július 21. 

Dél-Korea arra törekszik, hogy javítsa kapcsolatait a szomszédos országokkal, Japánnal és 

Kínával és regionális együttműködési hálózatot építsen ki, hogy megerősítse „globális 

kulcsállamként” betöltött szerepét – mondta Park Jin külügyminiszter. Yoon Suk-yeol elnöknek 

írt első hivatalos jelentésében Park bemutatta a hét fő diplomáciai feladat végrehajtására 

vonatkozó műveleti tervet, beleértve a főbb partnereket érintő diplomáciai ütemtervet, a 

gazdasági biztonság előmozdítását célzó műveleti terveket, valamint Észak-Korea 

bevonásának módjait a nukleáris leszerelés párbeszédébe. Szöul azon is dolgozik, hogy a 

„legracionálisabb” megoldást találja ki a Japánnal fennálló történelmi vita megoldására. A 

Kínával fenntartott kapcsolatokról Park elmondta, hogy a minisztérium arra törekszik, hogy 

fokozza a magas szintű tárgyalásokat és kiterjessze a közös értékeken és szabályokon alapuló, 

kölcsönös gyakorlati eredményeket hozó együttműködéseket. A szöuli külügyminisztérium 

jelenleg tárgyalásokat folytat a kínai kormánnyal, hogy összehangolják a dél-koreai elnök, Park 

augusztusi, a két ország diplomáciai kapcsolatának 30. évfordulójára tervezett pekingi 

látogatását. Miközben Dél-Korea igyekszik kiterjeszteni globális jelenlétét, Park kifejtette, 

hogy a minisztérium tovább bővíti együttműködését a Délkelet-Ázsiai Nemzetek 

Szövetségével, hogy diverzifikálja az ország ellátási láncait. A minisztérium arra is törekszik, 

hogy erősebb hálózatot alakítson ki Európa, Afrika, a Közel-Kelet, Latin-Amerika és Közép-

Ázsia más kontinenseinek országaival. 

Forrás: South Korea sets 7 diplomatic tasks, aims to expand presence as ‘global pivotal state’ 

  

https://japantoday.com/category/business/japan-trade-deficit-grows-as-oil-prices-surge-yen-drops
https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220721000878
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Külföldi vállalatok Kínában 

Xinhua, 2022. július 21. 

Az erősödő de-globalizációs trend és a protekcionizmus ellenére Kínában a ténylegesen 

megvalósult közvetlen megvalósult külföldi befektetések (FDI) elérték az 1,15 ezer milliárd 

jüant (mintegy 170 milliárd dollárt), amivel az ország a második helyen áll a világon és ami 

62,9%-kal magasabb értékű befektetést jelent, mint 2012-ben. A munkaerő- és költségelőnyök 

mellett az ország folyamatos fejlődése és hatalmas piaci potenciálja folyamatosan vonzotta a 

befektetéseket. 2012 és 2021 között Kína GDP-je 53,9 ezer milliárd jüanról 114,4 ezer milliárd 

jüanra nőtt. A hivatalos adatok szerint az egy főre jutó jövedelem 2020-ban elérte a 32 189 

jüant, ami több mint kétszerese a 2010-es szintnek. Az ország mára a világ második legnagyobb 

fogyasztói piaca, amely több mint 400 millió fős közepes jövedelmű osztállyal büszkélkedhet. 

A bővülés mellett Kína új fejlesztési modellje, amely az elmúlt években a növekedés 

minőségének javítását és az új fejlesztési területeket állította középpontba, a külföldi 

befektetések helyzetét is átalakította. A külföldi befektetések új területekre érkeztek a kínai 

gazdaságban, előtérben helyezve a zöld, nyitott és megosztott megoldásokra épülő gazdasági 

növekedést mutat. A kínai high-tech feldolgozóipar 2021-ben 12,06 milliárd dollárnyi külföldi 

befektetést fogadott be, ami az összes feldolgozóipari külföldi befektetés 35,8 százaléka – áll 

a Kínai Kereskedelmi Minisztérium alá tartozó kutatóintézet jelentésében. 

Forrás: Foreign enterprises in China: a decade of opportunities and transformation 

Kína gyenge globális imázsa aláássa stratégiai céljait 

Joshua Kurlantzick, The Diplomat, 2021. július 22. 

Az elmúlt négy évben Kína globális imázsa, amely az elmúlt két évtizedben a világ számos 

részén pozitív vagy legalábbis semleges volt, jelentősen romlott. Ez a romlás nemcsak az olyan 

vezető demokráciák körében következett be, mint az Egyesült Államok és Japán, amelyekkel 

Kínának már korábban is konfliktusos kapcsolatai voltak, hanem Afrika, Ázsia és Kelet-Európa 

fejlődő országaiban is. Kínáról ma megdöbbentően negatívan vélekedik a közvélemény, egy 

2021-es Pew-tanulmány tizenhét különböző országban, köztük az Egyesült Államokban, azt 

találta, hogy „a Kínáról alkotott kedvezőtlen nézetek… történelmi csúcson vagy annak 

közelében vannak. A vizsgált fejlett gazdaságokban a legtöbben negatívan vélekednek Kínáról.” 

Kína globális imázsának zuhanása nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem komplexebb 

kérdés, többek között a rossz diplomácia, a gazdasági kényszerek fokozódó alkalmazása, a 

kudarcba fulladt soft power hatalomra irányuló erőfeszítések és az Oroszországhoz fűződő 

növekvő kapcsolatok kombinációja. 

Forrás: China’s Poor Global Image is Undermining Its Strategic Goals 

  

https://english.news.cn/20220721/6a610a80c24943dcb35b555e85131bce/c.html
https://thediplomat.com/2022/07/chinas-poor-global-image-is-undermining-its-strategic-goals/
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A kínai Xiamenben rekordmagasságú külkereskedelmi forgalom várható az év 

első félévében 

Xinhua, 2022. július 22. 

2022 első felében a kelet-kínai Xiamen városában a külkereskedelem meghaladta a 444,32 

milliárd jüant (körülbelül 65,8 milliárd dollár), ez 8,3%-os növekedést jelent az előző évhez 

azonos időszakához képest, ami új rekordot import és export rekordot jelent. A tengerparti 

város össsz-behozatala 218,37 milliárd jüan, az export pedig 225,95 milliárd jüan, ami 3,2, 

illetve 13,6%-os emelkedést jelent 2021 azonos időszakához képest. A jelentősebb 

exportcikkek a mechanikai és elektronikus termékek, valamint a munkaigényes áruk, míg a fő 

importcikkek az időszak során a gépészeti és elektronikus cikkek, valamint a mezőgazdasági 

termékek voltak. A város kereskedelmi volumene az ASEAN-országokkal, az Egyesült 

Államokkal és az Európai Unióval 84,57 milliárd jüan, 65,77 milliárd jüan és 51,12 milliárd jüan 

volt, ami 15,7, 20,8, illetve 15,7%-os növekedést jelent az előző év első félévéhez képest. A 

város kereskedelme a Belt and Road országokkal és a többi BRICS-országgal elérte a 151,88 

milliárd jüant és a 38,42 milliárd jüant, ami 16,7, illetve 20,4%-os növekedést mutat a 

vámstatisztikai adatok szerint. 

Forrás: China's Xiamen sees record-high foreign trade in H1 

  

https://english.news.cn/20220722/229234537873425c84e37336699cd310/c.html
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Dél-Ázsia 

India megelőzte Kínát a válság sújtotta Srí Lankán 

Ganeshan Wignaraja, Asia Times, 2022. július 21. 

Miután Srí Lanka gazdaságilag rendkívül súlyos helyzetbe került, India volt az első ország, 

amely reagált a szigetország segítségre vonatkozó kéréseire. Indiát a Srí Lanka-i népet sújtó 

humanitárius válság és a dél-indiai politikai nyomás egyaránt motiválta. 2022 első hat 

hónapjában 3,5-4 milliárd dollár értékű indiai segély áramlott Srí Lankára kölcsönök és 

támogatások formájában. Ez India legnagyobb kétoldalú segélyprogramja az utóbbi időkben. 

Srí Lanka támogatása Indiának mindenképpen érdeke, hiszen a szigetország gazdaságának 

stabilizálása nagy győzelmet jelenthet Narendra Modi indiai miniszterelnök „szomszédság-

első politikája” (neighborhood first policy) számára. Amint a Srí Lanka-i gazdaság stabilizálódik, 

India elmélyítheti kereskedelmi és befektetési kapcsolatait Srí Lankával, túllépve a jelenlegi 

humanitárius segítségnyújtási kapcsolatokon. India Kínával szemben is előnyre tehet szert, 

hiszen a kínai kormány attól tart, hogy Srí Lanka adósságának egyoldalú átütemezése vagy 

moratóriumok megadása precedenst teremtene hitelezési gyakorlatában, és hasonlóan nehéz 

helyzetben lévő országok sorát csábítaná arra, hogy adósságkönnyítést kérjenek Kínától. A 

kínai vezetés azonban nem szeretné, hogy hírneve csorbát szenvedjen egy válságban lévő 

gazdaság megsegítésével. 

Forrás: India gains on China in crisis-hit Sri Lanka 

India és az Egyesült Királyság oktatási megállapodásokat írt alá 

Rezaul H. Laskar, Hindustan Times, 2021. július 22. 

India és az Egyesült Királyság csütörtökön egyetértési nyilatkozatot írt alá egymás felsőoktatási 

képesítéseinek hivatalos elismeréséről, amely megnyitja az utat a nagyobb mobilitás előtt az 

indiai hallgatók számára, akik az Egyesült Királyságban vehetnek fel posztgraduális képzéseket. 

Az egyetértési megállapodás, amely része az India és az Egyesült Királyság közötti megerősített 

kereskedelmi partnerségnek, azt jelenti, hogy az érettségi és az azzal egyenértékű, valamint 

az egyetemi és posztgraduális diplomákat Indiában is elismerik. Az indiai felső középiskolai 

vagy egyetem előtti bizonyítványokat elfogadják majd a brit felsőoktatási intézményekbe való 

bejutáshoz. A két fél két további megállapodást is aláírt, egy keretmegállapodást a különböző 

kategóriájú ápolói szakképesítések és engedélyek elismerésére vonatkozó kölcsönös 

megállapodások rendszeréről szóló tárgyalásokról, valamint egy egyetértési megállapodást az 

indiai tengerészek képesítésének elismeréséről az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő 

hajókon való szolgálatra.  

Forrás: India, UK sign 3 pacts including on recognition of higher education degrees 

  

https://asiatimes.com/2022/07/india-gains-on-china-in-crisis-hit-sri-lanka/
https://www.hindustantimes.com/india-news/india-uk-sign-3-pacts-including-on-recognition-of-higher-education-degrees-101658458697612.html
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Imran Khan volt pakisztáni miniszterelnök ismét hatalmon? 

Umair Jamal, The Diplomat, 2022. június 19. 

A politikai instabilitás tovább mélyült Pakisztánban, miután az Imran Khan vezette Pakistan 

Tehreek-e-Insaf (PTI) elsöprő győzelmet aratott a Punjab tartományi gyűlés vasárnapi időközi 

választásán. Ez súlyos csapás Shehbaz Sharif miniszterelnöknek, akinek fia, Hamza Shehbaz két 

hónappal ezelőtt lett a tartomány miniszterelnöke, miután legyőzte a PTI jelöltjét a posztra. 

Mindenesetre Imran Khan lett a végső győztes, és úgy tűnik, hogy a jövőben ismét Pakisztán 

miniszterelnöke lehet. Az időközi választások megnyerése után tartott beszédében Khan 

ismertette cselekvési tervét. Amellett, hogy követelte a választási főbiztos lemondását, akit 

elfogultnak nevezett, folytatta a rendszerellenes narratíváját és azzal vádolta ellenfeleit, hogy 

egy állítólagos külföldi összeesküvésnek köszönhetően kerültek hatalomra, amelynek célja a 

korábbi kormány megbuktatása volt. Az országban uralkodó politikai instabilitás 

megszüntetése érdekében előrehozott választásokat sürgetett. Azt nem tudni, hogy a politikai 

és a katonai vezetés erre vajon hajlandónak bizonyul-e, továbbá arra sincs garancia, hogy Khan 

megnyerné a választásokat, de a visszatérés esélyét megadná a számára. 

Forrás: Pakistan’s Former PM Imran Khan Is on the Comeback Trail 

87 milliárd dollárral India 2021-ben megelőzte Kínát a hazautalások területén 

Press Trust of India, India Today, 2022. július 21. 

Indiába 2021-ben 87 milliárd dollárnyi hazautalás érkezett és ezzel messze megelőzött olyan 

országokat, mint Kína és Mexikó – derül ki az Egészségügyi Világszervezet szerdán közzétett 

jelentéséből. A WHO első, a menekültek és migránsok egészségéről szóló világjelentése szerint 

ma a világon körülbelül minden nyolcadik ember, mintegy egymilliárd ember migráns. Az ENSZ 

jelentése szerint 2021-ben az öt legnagyobb átutalást fogadó ország – folyó dolláron számolva 

– India, Kína, Mexikó, a Fülöp-szigetek és Egyiptom volt. 2020-ban az Egyesült Államok 

részesült a legtöbb hazautalásban, amelyet az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Svájc 

követett. A hazautalások pozitív hatása, hogy növelik vagy fenntartják a fogyasztói kiadásokat 

és enyhíhetik a gazdasági nehézségeket, például a COVID-19 világjárvány idején.  

Forrás: With $87 billion, India beats China as top remittance recipient in 2021 

 

  

https://thediplomat.com/2022/07/pakistans-former-pm-imran-khan-is-on-the-comeback-trail/
https://www.indiatoday.in/business/story/india-china-top-remittance-recipient-2021-un-report-1978008-2022-07-20
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Délkelet-Ázsia 

A Samsung SDI megnyitotta Malajzia első EV akkumulátorgyárát Serembanban 

NST Business, New Straits Times, 2022. július 21. 

A Samsung SDI Energy Malaysia Sdn Bhd megnyitotta az EV akkumulátorcellákat gyártó 

üzemének második fázisát Serembanban. A Samsung SDIEM összesen 7 milliárd ringgit (614,8 

milliárd forint) összegű beruházással nyitotta meg első délkelet-ázsiai telephelyét és az első 

elektromos jármű (EV) akkumulátorcellákat gyártó üzemet Malajziában. A Samsung SDIEM 

anyavállalata, a Samsung SDI 1991 óta jelen van Malajziában, ahol kezdetben 

katódsugárcsöveket (CRT) gyártott a Samsung Electron Devices (SEDM) gyáregységében . A 

SEDM később Samsung SDIEM-re változtatta a nevét, és 2011 szeptemberében kezdett lítium-

ion cellák gyártásába, amelybe a Samsung SDI 2022 májusáig összesen 2,8 milliárd ringgitet 

(234 milliárd forint) fektetett be. Datuk Seri Mohamed Azmin Ali nemzetközi kereskedelmi és 

ipari miniszter elmondta, hogy a Samsung SDIEM terjeszkedése összhangban van a 2020-as 

nemzeti autóipari politikával (NAP 2020), amely az iparágon belüli erősödő tendenciákra 

fókuszál. 

Forrás: Samsung SDI opens first plant in Asean & Malaysia's first EV battery facility in 

Seremban 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank csökkentette az Ázsia fejlődő országaira vonatkozó 

növekedési előrejelzést az árak emelkedése miatt 

AFP, Bangkok Post, 2022. július 21. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) csütörtökön csökkentette a fejlődő Ázsiára vonatkozó 2022-

es növekedési előrejelzését és figyelmeztetett, hogy a gazdasági feltételek romolhatnak, mivel 

az ukrajnai háború és az ellátási láncok zavarai felhajtják az árakat. Bár a Covid-19 hatása 

enyhült, a régió most az ukrajnai orosz invázió, a kínai korlátozások és az agresszív 

kamatemelések következményeivel küzd, melynek következtében a bank 4,6%-ra 

csökkentette 2022-es növekedési előrejelzését. Az ADB emellett az élelmiszer- és 

üzemanyagárak emelkedése miatt a régióra vonatkozó idei inflációs előrejelzését 3,7%-ról 

4,2%-ra emelte. A jelentés arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz-ukrán háború súlyosbodó 

következményei a globális energia- és nyersanyagárak további emelkedéséhez vezethetnek, 

ami valószínűleg kihatással lesz a fejlődő ázsiai országok növekedésére és inflációjára. A Kínát 

is magában foglaló Kelet-Ázsiára vonatkozó növekedési előrejelzést 4,7%-ról 3,8%-ra 

csökkentette, mivel a Covid-19 lezárások sújtják a világ második legnagyobb gazdaságát. Dél-

Ázsiában, ahol Srí Lanka súlyos gazdasági válságot él át, a bank a korábbi 7,0%-ról 6,5%-ra 

csökkentette a növekedési előrejelzést. 

Forrás: Growth forecast slashed for developing Asia as prices soar 

  

https://www.nst.com.my/business/2022/07/815425/samsung-sdi-opens-first-plant-asean-malaysias-first-ev-battery-facility
https://www.nst.com.my/business/2022/07/815425/samsung-sdi-opens-first-plant-asean-malaysias-first-ev-battery-facility
https://www.bangkokpost.com/business/2350596/growth-forecast-slashed-for-developing-asia-as-prices-soar
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A Fülöp-szigeteknek expanzív fiskális politikára van szüksége 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2022. július 22. 

A Moody's Analytics és az ANZ Research szerint a Fülöp-szigeteknek expanzív fiskális politikára 

lesz szüksége, ha csökkenteni szeretné az adósságát. Míg az ázsiai-csendes-óceáni térségben 

a teljes adósság bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított aránya jóval a járvány előtti szint 

felett maradt, Thaiföld, Vietnám és a Fülöp-szigetek tavaly nehezen tudta kontroll alatt tartani 

a teljes adósságot a szigorúbb Covid-19-hez kapcsolódó korlátozások miatt. Thaifölddel együtt 

a Fülöp-szigeteken nőtt a legnagyobb mértékben a GDP-arányos államadósság 2019 vége és 

2021 vége között fogalmazott a Moody's Analytics jelentése. Az ANZ Research eközben külön 

jelentésében azt állította, hogy az államadósság már elérte a csúcsot, és hogy a március végi 

63,5 százalékos GDP-arányos adósságráta a jelenlegi expanzív költségvetési politika mellett 

indokolt. Az ANZ Research rámutatott az adósságszolgálati terhek 2020 óta tartó erőteljes 

növekedésére és hozzátette, hogy a költségvetés azzal számol, hogy a kamatfizetések és a 

bevételek aránya idén eléri a 15,5 százalékot, szemben a 2019-es 11,5 százalékkal. 

Forrás: PH needs expansionary fiscal policies 

Indonézia a pálmaolaj exportjára vonatkozó belföldi értékesítési szabály 

eltörlését fontolgatja 

Reuters, Bangkok Post, 2022. július 22. 

Indonézia fontolóra veszi a pálmaolaj exportjára vonatkozó belföldi értékesítési szabály 

eltörlését, mivel a növényi olaj magas készletei hátráltatják a pálmaolaj árának emelkedését – 

jelentette ki Zulkifli Hasan kereskedelmi miniszter pénteken. A világ legnagyobb 

pálmaolajtermelője az étolaj árának kordában tartása érdekében a május végi ideiglenes 

kiviteli tilalom feloldása óta kötelezővé tette, hogy a vállalatoknak a termelés egy részét 

belföldön kell értékesíteniük, mielőtt kiviteli engedélyt kapnának. A szállítások ideiglenes 

tilalma azonban a pálmaolajkészletek megnövekedéséhez, tárolási problémákhoz és a gazdák 

által kapott pálmaolajtermés árának visszaeséséhez vezetett. Az indonéz pálmaolajipar 

lobbizik az exportkorlátozások és az adók enyhítéséért, azzal érvelve, hogy ellenkező esetben 

a termés kárba veszhet, különösen a következő hónapokban várható betakarítási csúcspont 

és a raktározási kapacitás kihasználása miatt. Délkelet-Ázsia legnagyobb gazdasága augusztus 

31-én fogja megszüntetni az összes pálmaolajtermékre kivetett kiviteli illetéket és azt tervezi, 

hogy a nyers pálmaolaj referenciaárát kéthetente állapítja meg, hogy az ár és az ebből eredő 

adó jobban igazodjon a piaci viszonyokhoz. 

Forrás: Indonesia considering scrapping domestic sales rule for palm oil exports 

  

https://www.manilatimes.net/2022/07/22/business/top-business/ph-needs-expansionary-fiscal-policies/1851785
https://www.bangkokpost.com/business/2351887/indonesia-considering-scrapping-domestic-sales-rule-for-palm-oil-exports
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Közel-Kelet 

Szaúdi koronaherceg: a világgazdaság összefügg az energiaárak stabilitásával 

 .Al Arabiya, 2022. július 17 ,العربية

Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg szerint a világgazdaság fejlődése 

összefüggésben van az energiaárak stabilitásával. A Dzsiddai Biztonsági és Fejlesztési 

Csúcstalálkozón elmondott beszédében a szaúdi koronaherceg hozzátette, hogy a Királyság 

korábban már bejelentette kitermelési kapacitásának 13 millió hordóra való növelését. 

Kifejtette, hogy Szaúd-Arábiának továbbra is érdeke, hogy tiszta energiába fektessen. Joe 

Biden amerikai elnök, az Öböl-menti Együttműködési Tanács országai, valamint Egyiptom, 

Jordánia és Irak vezetőinek jelenlétében kezdődött meg a Dzsiddai Biztonsági és Fejlesztési 

Csúcstalálkozó Szaúd-Arábiában. Az amerikai elnök az ukrán háború hátterében a volatilis 

olajárakról, valamint az olajtermelés növelésének módjairól tárgyal a magas üzemanyagárak 

csökkentése érdekében. 

Forrás:  ولي العهد السعودي: االقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة 

Biden: Nem hagyjuk a Közel-Keletet Oroszországra, Kínára és Iránra 

 .Anadolu Agency, 2022. július 17 ,وكالة االناضول

Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hagyja el a Közel-Keletet 

és nem hagy olyan vákuumot, amelyet Oroszország, Kína és Irán tölt be majd. Ez a szaúd-

arábiai Dzsiddai Biztonsági és Fejlesztési Csúcstalálkozót megnyitó beszédében hangzott el, 

amelyen Jordánia, Irak, Egyiptom és az Öböl-menti Együttműködési Tanács országainak 

vezetői vettek részt. Biden méltatta azt, amit amerikai katonák értek el az elmúlt két 

évtizedben Irakban és Afganisztánban, és kitért arra a műveletre, amely az Iszlám Állam 

terrorszervezet vezetőjének halálához vezetett Szíriában. Hozzátette, hogy az Egyesült 

Államok térségre vonatkozó jövőképe most a bizalom újjáépítésére és a válságok valódi 

megoldására összpontosít. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a Közel-Keleten marad, és 

aktívan együttműködik majd a térségbeli partnereivel. Így folytatta: „Nem hagyjuk el (a régiót), 

és nem hagyjuk, hogy Oroszország, Kína és Irán töltsék be az űrt.” 

Forrás: ن وإيران ق األوسط لروسيا والصي  ك الشر  بايدن: لن نتر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/07/16/ولي-العهد-السعودي-الاقتصاد-العالمي-مرتبط-باستقرار-أسعار-الطاقة
https://www.aa.com.tr/ar/دولي/بايدن-لن-نترك-الشرق-الأوسط-لروسيا-والصين-وإيران/2638412
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Iráni szankciók 61 amerikai ellen 

The Jerusalem Post, 2022. július 16. 

Irán vezetése közölte, hogy szankciókat vetettek ki 61 amerikai, köztük Mike Pompeo volt 

külügyminiszterrel szemben egy iráni disszidens csoport támogatása miatt, valamint, hogy a 

2015-ös nukleáris megállapodás újjáélesztéséről szóló több hónapon keresztül tartó 

tárgyalások zsákutcába jutottak. Januárban Irán szankciókat vetett ki 51 amerikaival szemben, 

áprilisban pedig további 24-et vett fel a feketelistára. A több tucat amerikai állampolgárt sújtó, 

korábban különböző okok miatt kiszabott szankciók lehetővé tették az iráni hatóságok 

számára, hogy lefoglalják az Iránban lévő vagyonukat, de a jelenlegi helyzetben ezek a lépések 

valószínűleg csak szimbolikusak lesznek. 

Forrás: Iran imposes sanctions on 61 Americans as nuclear talks hit impasse 

Aláírták a szaúdi-iraki elektromos összekapcsolási megállapodás végrehajtási 

jelentését 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. július 17 ,الشر

A szaúdi vezetés utasításai alapján Abd al-Azíz bin Szalmán herceg energiaügyi miniszter és 

Ihszán abd al-Dzsabbár iraki olajügyi miniszter a Dzsiddai Biztonsági és Fejlesztési 

Csúcstalálkozó során aláírták a Királyság és az Iraki Köztársaság közötti elektromos 

összekapcsolási megállapodás alapelveiről szóló jelentést. Abd al-Azíz herceg hangsúlyozta, 

hogy a végrehajtói jelentés aláírása kifejezi a két ország azon szándékát, hogy megszilárdítsák 

az egymás közötti gazdasági kapcsolatokat a két ország vezetőinek és népei törekvéseinek 

megvalósítása, valamint a projekt gyors helyszíni kivitelezése érdekében. A szaúdi energiaügyi 

miniszter jelezte, hogy a projekt végrehajtása a „Vision 2030” keretein belül történik, ami 

megteremti a lehetőségét annak, hogy a Királyság stratégiai elhelyezkedésébe való 

befektetésekre összpontosítanak. 

Forrás:  ي
ي السعودي ـ العراقر

 توقيع المحضن التنفيذي التفاقية الربط الكهربائ 

Erdoğan: Törökország erősödjön, hogy ne lehessen több puccs az országban 

Hürriyet Daily News, 2022. július 17. 

Recep Tayyip Erdoğan török államfő július 16-án azt nyilatkozta, hogy a török kormány 

eltökélten folytatja a nagy, hatalmas Törökország építését, hogy az országot ne érje több olyan 

csapás, mint a 2016. július 15-i puccskísérlet. A hat évvel ezelőtt meghiúsult puccs után július 

15-ét ünnepnappá nyilvánították Törökországban. A parlament egyhangúlag elfogadta azt a 

törvényjavaslatot, amely szerint az évfordulót a továbbiakban „a demokrácia és a nemzeti 

szolidaritás napjának” nevezik. Közvetlenül a puccs után számos építményt és közteret 

átneveztek, ezek közül a legjelentősebb az isztambuli Boszporusz-híd, amely a „Július 15-i 

Mártírok Hídja” nevet kapta. 

Forrás: Türkiye to grow stronger to prevent threat of another coup: Erdoğan 

  

https://m.jpost.com/middle-east-news/iran-news/article-712289
https://aawsat.com/home/article/3762321/توقيع-المحضر-التنفيذي-لاتفاقية-الربط-الكهربائي-السعودي-ـ-العراقي
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkiye-to-grow-stronger-to-prevent-threat-of-another-coup-erdogan-175376
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2022-ben több mint 1 millió német turista érkezett Antalyába 

Hürriyet Daily News, 2022. július 16. 

Az év eleje óta több mint 1 millió német látogatott Antalya déli tartományába, öt év után 

megelőzve az oroszokat. Recep Yavuz, az Antalya Városi Tanács Turisztikai Munkacsoportjának 

vezetője szerint figyelembe véve az erre a hónapra beérkezett foglalásokat, több mint félmillió 

német turista érkezik júliusban, így az idei év első hét hónapjában több mint 1,5 millió német 

utazik Antalyába. „2019 ugyanezen időszakában, amely a törökországi turizmus történetének 

legjobb éve volt, 1,33 millió német turista érkezett Antalyába” - mondta Yavuz. Arra is 

rámutatott, hogy augusztusban, szeptemberben, októberben és novemberben a német 

turisták száma meghaladhatja a 1,5 milliót. „A látogatók teljes száma az év végére várhatóan 

hárommillióra fog emelkedni” – mondta Yavuz, megismételve, hogy a legtöbb német turistát 

2015-ben fogadták, szám szerint 2,94 millió embert. 

Forrás: Over 1 million Germans visited Antalya in 2022 

Irak: gyengül a járvány 

 .Sotaliraq, 2022. július 19 ,صوت العراق

Az Iraki Egészségügyi Minisztérium közölte, hogy a koronavírus ötödik hulláma a tünetek 

időtartamának 11 napról 5 napra való csökkenése miatt kezd visszaszorulni, valamint jelezték, 

hogy a vírus új mutációja gyenge és a tünetek hasonlítanak a negyedik hullámban 

tapasztaltakhoz. Az Egészségügyi Minisztérium Fertőző Betegségek Ellenőrzési Osztályának 

igazgatónője, Dr. Hanádi Mohammed abd al-Száhib kifejtette, hogy a vírus újabb hullámai 

általában külföldön kezdenek terjedni, majd egy-két hónap elteltével jelennek meg Irakban, a 

szakember szerint most is valami hasonló várható. Hozzátette, a vírus jelen van és nem tűnt 

el, mivel minden vírus mutálódik a túlélése érdekében. Szerinte jelenleg a vírus egy gyengébb 

mutációja terjed, ami sokkal kisebb arányban okoz súlyos megbetegedéseket, de nem 

kizárható, hogy a jövőben veszélyesebb variánsok jelennek meg. 

Forrás: الصحة: موجة كورونا بدأت باالنحسار 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/over-1-million-germans-visited-antalya-in-2022-175345
https://www.sotaliraq.com/2022/07/18/الصحة-موجة-كورونا-بدأت-بالانحسار/
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Élesedik a vita Erbil és Bagdad között 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. július 17 ,الشر

Egyre inkább élesedik az olajtermelés és exportálás körüli vita az iraki szövetségi kormány és 

a kurdisztáni régió között, miközben a politikai csatározásokból eredő jelenlegi feszültségek 

azzal fenyegetnek, hogy visszafogják a külföldi cégek befektetéseit. Az autonóm Kurdisztán 

régió és Bagdad közötti feszült kapcsolat az év eleje óta súlyosbodni látszik. Erbil úgy véli, hogy 

a központi kormány igyekszik átvenni az irányítást a régió olajvagyona felett, míg Bagdad azt 

követeli, hogy legyen beleszólása a Kurdisztánból kitermelt olajkészletek kezelésébe. Irak a 

Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) második legnagyobb országa és naponta 

átlagosan 3,3 millió hordó kőolajat exportál. Ami Kurdisztánt illeti, több mint 450 ezer hordót 

termel naponta. Tavaly februárban a Bagdadi Szövetségi Legfelsőbb Bíróság elrendelte, hogy 

a kurdisztáni régió vezetése adja át a területén termelt olajat a központi kormánynak, jogot 

biztosítva Bagdadnak a régióval kötött olajszerződések felülvizsgálatára és felmondására. A 

Szövetségi Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Kurdisztánban 2007-ben elfogadott törvény az olaj- 

és gázszektor szabályozásáról ellentétes az alkotmánnyal. Azóta az iraki kormány igyekszik 

végrehajtani ezt a döntést. 

Forrás: ن أربيل وبغداد اع عىل ملّف النفط يؤجج العالقات بي  ن  التن

Évek óta növekszik a szállodák kihasználtsága Szaúd-Arábiában a zarándoklat 

időszakában 

Al Arabiya English, 2022. július 20. 

Egy új jelentés szerint Szaúd-Arábia az idei évben a turizmus dinamikus fellendülésének 

haszonélvezője és a szállodák szaúd-arábiai kihasználtsága évről évre növekszik. A külföldről 

érkezett zarándokok a COVID-19 világjárvány okozta kétéves kihagyás után tértek vissza 

Szaúd-Arábiába, amely időszak alatt a hatóságok csak szaúdi lakosoknak engedélyezték a szent 

helyek látogatását. Az arab ország idén több mint egymillió, többségében külföldről érkező 

zarándokot fogadott, akik azért érkeztek, hogy meglátogassák az iszlám két legszentebb helyét 

Mekkában és Medinában – és ennek a szakértők szerint már most is jelentős hatása van az 

ország idegenforgalmi ágazatára. 

Forrás: Hotel occupancy to double year-on-year in Saudi after Hajj, Jeddah Season: Report 

  

https://aawsat.com/home/article/3765791/النزاع-على-ملفّ-النفط-يؤجج-العلاقات-بين-أربيل-وبغداد
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2022/07/20/Hotel-occupancy-to-double-year-on-year-in-Saudi-after-Hajj-Jeddah-Season-Report
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Oroszország és a posztszovjet térség 

A Sanghaji Együttműködési Szervezet: az elszámolások területén bővül a 

nemzeti valuták aránya 

Madibek Dzsanibekov, Kazinform, 2022. július 15. 

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) országai bővítik a nemzeti valuták részesedését a 

kölcsönös elszámolásokban. Ez a folyamat fontos lépés az SCO tagországok monetáris 

rendszereinek stabilitásában, mondta Alekszej Gruzdev, az Orosz Föderáció ipari és 

kereskedelmi miniszterhelyettese az SCO tagállamok ipari minisztereinek taskenti találkozóján.  

Forrás: Страны ШОС расширят долю нацвалют во взаиморасчетах 

Iparügyi miniszterek csúcstalálkozója Taskentben 

UzDaily, 2022. július 15. 

Taskentben került megrendezésre a Független Államok Közösségének (FÁK) Iparpolitikai 

Tanácsának és a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) országainak, iparügyi minisztereinek 

VIII. ülése. Az eseményen Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán gazdasági 

miniszterein kívül részt vett, India nehézipari minisztere, Pakisztán ipari és termelési 

minisztere, Fehéroroszország ipari miniszterhelyettese, Oroszország ipari és kereskedelmi 

miniszterhelyettese, Kína ipari és információtechnológiai miniszterhelyettese, Kína 

mezőgazdasági és vidéki miniszterhelyettese, az SCO főtitkár-helyettese és a FÁK Végrehajtó 

Bizottságának elnökhelyettese is. A tanácskozás központi témája a FÁK országok és az SCO 

tagországai közötti iparfejlesztési együttműködések bővítése, az ipari termelés 

együttműködésen alapuló fenntartható növekedésének biztosítása, közös beruházási 

projektek megvalósítása, új technológiák bevezetése, anyagi és pénzügyi vonzás és az ipari 

diverzifikáció volt. Az ülésen számos fontos dokumentum tervezete is aláírásra került, mint 

például: a FÁK-tagállamok közötti ipari együttműködés fejlesztésének elvi irányvonalainak 

programtervezete, az SCO tagországok üzleti körei közötti ipari együttműködés ösztönzésére 

szolgáló programtervezet és a FÁK-tagállamok közötti 2035-ig szóló energiaügyi 

együttműködési koncepció. A találkozók eredményeit követően a résztvevők úgy döntöttek, 

hogy folytatják a kölcsönös együttműködést az ipar területén. 

Forrás: В Ташкенте под председательством Республики Узбекистан состоялось встреча 

министров промышленности государств-членов ШОС и VIII заседание Совета по 

промышленной политике государств-участников СНГ 

  

https://www.inform.kz/ru/strany-shos-rasshiryat-dolyu-nacvalyut-vo-vzaimoraschetah_a3955497
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70341
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70341
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70341
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2021-ben Kazahsztán SCO-országokkal bonyolított kereskedelmi forgalma 

elérte az 50 milliárd dollárt 

Kapital, 2022. július 15. 

2021 végén Kazahsztán kereskedelmi forgalma az Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 

tagországaival elérte az 50 milliárd dollárt, jelentette ki Marat Karabajev, a Kazah Köztársaság 

ipar és infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterhelyettese a Sanghaji Együttműködési 

Szervezet tagállamainak ipari miniszterei találkozóján. Karabajev, kiemelte, hogy 

Kazahsztánnak jelenleg 60 együttműködési projektje van Oroszországgal, 50 Kínával és 

körülbelül 15 közös projekt fut Üzbegisztánnal. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy kétoldalú 

tárgyalások keretében nemrég Tádzsikisztánnal is megállapodás született az ipari 

együttműködés további lehetőségeiről. Indiával pedig a bányászat és a ritkaföldfémek 

kitermelése területén született egy mindkét fél számára hasznos megállapodás. Ezen kívül a 

kazah miniszterhelyettes kiemelte, hogy míg Kazahsztán kereskedelmi forgalma a SCO 

tagországaival 2020-ban 40 milliárd dollár volt, ez a szám 2021 végén már 50 milliárd dollárra 

emelkedett.  

Forrás: В 2021 году товарооборот РК со странами ШОС составил $50 млрд 

Azerbajdzsán növeli a földgázszállítást az Európai Unió irányba 

Azerforum, 2022. július 17. 

Az Európai Unió és Azerbajdzsán célja, hogy együttműködjenek az Európai Unió stabil és 

kiszámítható földgázellátásának biztosításában oly módon, hogy az összhangban legyen a 

hosszú távú dekarbonizációs célokkal, áll az Európai Unió és az Azerbajdzsán közötti stratégiai 

partnerségéről szóló memorandum szövegében. A nemrég aláírt dokumentum célja a Kaszpi-

tengeri földgáz a nyugat-balkáni országokon keresztül a Déli Gázfolyosón érkezzen az Európai 

Unióba. A memorandum értelmében Azerbajdzsán irányából a Déli Gázfolyosón keresztül az 

Európai Unióba érkező gáz mennyiségének 2027-ig évente legalább 20 milliárd köbméternek 

kell lennie. 

Forrás: ЕС и Азербайджан будут работать над обеспечением поставок каспийского 

природного газа на Западные Балканы 

  

https://kapital.kz/economic/107363/v-2021-godu-tovarooborot-rk-so-stranami-shos-sostavil-50-mlrd.html
https://azerforum.com/ru/es-i-azerbaydzhan-budut-rabotat-nad-obespecheniem-postavok-kaspiyskogo-prirodnogo-gaza-na-zapadnye-balkany
https://azerforum.com/ru/es-i-azerbaydzhan-budut-rabotat-nad-obespecheniem-postavok-kaspiyskogo-prirodnogo-gaza-na-zapadnye-balkany
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28%-kal nőtt a Türkmenisztánon keresztülhaladó teherforgalom 

Business Turkmenistan, 2022. július 18. 

A világgazdaságban tapasztalható nehéz helyzet ellenére Türkmenisztánon áthaladó 

teherforgalom 2021 adott időszakához képest 28%-kal nőtt, jelentette be Atageldi Khaljanov, 

Türkmenisztán ENSZ képviselője Genfben a „Nemzetközi közlekedési és tranzitfolyosók: 

összekapcsolódás és fejlődés” nevet viselő nemzetközi tanácskozáson. A türkmén képviselő 

szerint a konténerforgalom az elmúlt félév során megháromszorozódott, a közúti szállítások 

száma pedig 15%-kal nőtt a közép-ázsiai országban. Khaljanov emellett kiemelte, hogy 

Türkmenisztán partnereivel együttműködésben az elmúlt időszakban sikeresen megvalósított 

két nemzetközi közlekedési projektet, az Asgabati Megállapodást (Nemzetközi szállítási és 

tranzitfolyosó Irán, Omán, Türkmenisztán Üzbegisztán között) és a Lyapis-Lazuli tranzit- és 

közlekedési folyosó tervezetet. Atageldi Haljanov beszédében arra is felhívta a figyelmet, hogy 

Türkmenisztánnak további logisztikai fejlesztésekre van szüksége az Asgabati Megállapodás 

keretében végzett munkája, valamint az Afganisztán-Türkmenisztán-Azerbajdzsán-Grúzia-

Törökország-Európa és az Észak-Dél tranzitfolyosó kapacitásának növelése érdekében. 

Forrás: Рост грузовых перевозок в Туркменистане составил 28% 

Egyeztetés a vasúti szállításról szóló nemzetközi egyezményekhez való 

csatlakozásról 

Day.Az, 2022. július 19. 

Az Európa-Kaukázus-Ázsia Közlekedési Folyosó (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia, 

TRACECA) főtitkára Asset Asavbaev és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozás Kormányközi Szervezet 

(Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail, OTIF) főtitkára, Wolfgang 

Küpper tárgyalásokat folytatott a nemzetközi vasúti szállítási eljárások aktuális helyzetéről és a 

CIM (Nemzetközi Vasúti Szállítási Egyezmény) és SMGS (Nemzetközi Vasúti Áruforgalmi 

Egyezmény) egyezmények kérdéseiről. A találkozón Asavbajev elmondta, hogy az egységes 

CIM/SMGS fuvarlevél használata és annak digitális formája kiemelt fontossággal bír a TRACECA 

tagországok stratégiájában. Ezen kívül a TRACECA főtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy a 

TRACECA minden kérdésben aktívan együttműködik a Vasutak Együttműködési Szervezetével 

és a Vasutak Nemzetközi Szövetségével. A megbeszélésen Asavbaev és Küpper is 

kihangsúlyozta az Európa-Kaukázus-Közép-Ázsia és a Baku-Tbiliszi-Kars vasúti teherforgalmi 

útvonalon keresztül Kínából érkező áruszállítás biztosításának fontosságát. 

Forrás: TRACECA и ОТIF обсудили вопросы присоединения к международным 

конвенциям о ж/д перевозках 

  

https://business.com.tm/ru/post/8893/rost-gruzovyh-perevozok-v-turkmenistane-sostavil-28
https://news.day.az/economy/1480168.html
https://news.day.az/economy/1480168.html
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Kezdeményezés új közép-ázsiai regionális közlekedési folyosók létrehozására 

Business Turkmenistan, 2022. július 19. 

Türkmenisztán kezdeményezésére Asgabatban tartotta első ülését a nemzetközi közlekedési 

folyosók létrehozásával foglalkozó munkacsoport, melynek célja, hogy megvizsgáljon és 

létrehozzon egy Kirgizisztán-Üzbegisztán-Türkmenisztán-Irán, valamint egy Tádzsikisztán-

Üzbegisztán-Türkmenisztán-Irán-Törökország teherforgalmi útvonalat. A kezdeményezést az 

Eurázsiai Gazdasági Együttműködési Szervezet keretein belüli gazdasági kapcsolatok erősítése 

érdekében terjesztették elő. A találkozón az összes érintett ország képviselője részt vett. A 

megbeszélésen szóba került még a veszélyes áruk egységes nyilvántartásának kiépítése és a 

közúti és vasúti szállítási útvonalak digitalizálásának kérdése is. 

Forrás: Туркменистан инициировал создание новых региональных транспортных 

коридоров 

Üzbég-grúz külügyminiszteri találkozó Taskentben 

UzDaily, 2022. július 19. 

Vlagyimir Norov, Üzbegisztán külügyminisztere munkamegbeszélésen fogadta grúz kollégáját 

Ilia Darchiashvilit, aki az Irakli Garibasvili grúz miniszterelnök vezette delegációval együtt 

érkezett Taskentbe. A munkamegbeszélésen részletesen megvitatták a grúz-üzbég kapcsolatok 

aktuális kérdéseit és konkrét javaslatokat tettek a két ország közötti gazdasági, teherforgalmi 

és kulturális kapcsolatok elmélyítésére. Emellett lefektették egy Közép-Ázsia ― Dél-Kaukázus 

közlekedési folyosó létrehozásának a jogi alapjait. A találkozó végén az üzbég és a grúz 

külügyminisztérium közötti 2024-ig tartó együttműködési program aláírásra is sor került. 

Forrás: Главы МИД Узбекистана и Грузии обсудили актуальные вопросы двусторонней 

повестки 

Orosz, iráni, török találkozó Teheránban 
Ria Novosty, 2022. július 19. 

Teheránban került megrendezésre az orosz, a török és az iráni elnök háromoldalú találkozója, 

melynek keretében Oroszország, Irán és Törökország közös nyilatkozatot fogadott el a szíriai 

helyzet megoldásáról. A kiadott nyilatkozat egyben megerősítette Oroszország, Irán és 

Törökország közötti háromoldalú együttműködést. Emellett a dokumentum kimondja, hogy a 

szíriai válságot csak a diplomácia eszközeivel lehet megoldani. A találkozó során az ukrán 

gabonaszállítmányok kapcsán orosz és török oldalról is előrelépésről beszéltek, hangsúlyozva, 

hogy még vannak vitatott kérdések. A három államfő következő találkozójára a jelenlegi, 

úgynevezett asztanai formátumban a tervek szerint Oroszországban kerülhet sor. 

Forrás: Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии 

  

https://business.com.tm/ru/post/8895/turkmenistan-iniciiroval-sozdanie-novyh-regionalnyh-transportnyh-koridorov
https://business.com.tm/ru/post/8895/turkmenistan-iniciiroval-sozdanie-novyh-regionalnyh-transportnyh-koridorov
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70407
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70407
https://ria.ru/20220719/siriya-1803582895.html
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Török kulcsszerep az Európai Unió és Azerbajdzsán közötti energiaügyi 

megállapodásokban 

Day.Az, 2022. július 20. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Kadri Simson uniós energiaügyi biztos 

bakui látogatásuk során memorandumot írt alá Azerbajdzsánnal az energiaszektorban való 

stratégiai partnerségről, amelyben az azerbajdzsáni földgáz vásárlása mellett az azeri földgáz 

mennyiségének megkétszerezése is szerepel. Azonban az Azerbajdzsán és Törökország között 

2012. június 26-án megkötött kormányközi megállapodás 7. cikkének 8. illetve 9. bekezdése 

szerint Törökország elsőbbséget élvez a TANAP-on keresztül szállított gázmennyiségek 

vásárlásakor, illetve a továbbított gázmennyiség esetén Törökországot a földgáz árából 

részesedés illeti. Ezért ahhoz, hogy az Európai Unió Azerbajdzsánból a TANAP-on keresztül gázt 

vásárolhasson, Európának először Törökországgal kell egyeztetnie e kérdésben és meg kell 

szereznie Ankara jóváhagyását is. 

Forrás: Турция - ключевой игрок для энергетических договоренностей ЕС и Азербайджана 

  

https://news.day.az/economy/1480575.html
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