
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURÁZSIAI 
HÍRSZEMLE 
(2022. július 30 – augusztus 12.) 

 Készítette: 

Horváth Levente 
Klemensits Péter 

Moldicz Csaba 
Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 
Zoltai Alexandra 



 
 

 
 

2 

Tartalomjegyzék: 

Súlyos csapást szenvedett az al-Káida terrorszervezet .......................... 3 

Enyhülhet a közel-keleti és afrikai élelmiszerválság ............................... 5 

Bővítés előtt a Sanghaji Együttműködés? A taskenti külügyminiszteri 
találkozó részletei ..................................................................................... 8 

Taskenti Nyilatkozat. Azerbajdzsán, Törökország és Üzbegisztán 
háromoldalú csúcstalálkozója ................................................................ 10 

Kelet-Ázsia ............................................................................................... 12 

Közel-Kelet .............................................................................................. 14 

Oroszország és a posztszovjet térség ...................................................... 18 

Impresszum ............................................................................................ 23 

 

  



 
 

 
 

3 

Súlyos csapást szenvedett az al-Káida terrorszervezet 

Az Egyesült Államok likvidálta az al-Káida vezetőjét, Ajman al-Zaváhirít  Afganisztánban – 
erősítette meg Joe Biden amerikai elnök. Az al-Káida vezetője a CIA dróntámadással 
végrehajtott terrorellenes akciójában vesztette életét július 31-én az afgán fővárosban, 
Kabulban. Zaváhirí arról híresült el, hogy Oszáma Bin Ládennel együtt tervezték meg a 
szeptember 11-i merényleteket, és ő volt Amerika egyik legkeresettebb terroristája.  

Most megtörtént az igazságszolgáltatás és ez a terroristavezér nincs többé” - mondta Joe 
Biden, az Egyesült Államok elnöke. Az FBI hétfőn frissítette a legkeresettebb terroristák 
listáját, amelyben Zaváhirí állapotánál a következő volt olvasható: „Elhunyt”.  

A 71 éves egyiptomi orvos Oszáma bin Láden 2011-es halála után vette át az al-Káidát. Az 
amerikai elnök a napokban fedte fel, hogy több hónapos tervezés után adta meg a végső 
jóváhagyást a „precíziós csapásra”. A hatóságok szerint Zaváhirí egy ház erkélyén tartózkodott, 
amikor a drón két rakétát lőtt ki rá. Más családtagok is jelen voltak a merénylet pillanatában, 
de ők nem sebesültek meg, kizárólag Zaváhirí vesztette életét az akcióban – tették hozzá.  

Biden elmondta, hogy Zaváhirí a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokon túl, más 
erőszakos cselekményeket is kidolgozott, beleértve a USS Cole haditengerészeti romboló ellen 
2000 októberében Adenben elkövetett öngyilkos merényletet, amelyben 17 amerikai 
tengerész esett áldozatul, valamint az Egyesült Államok kenyai és tanzániai nagykövetsége 
elleni 1998-as támadásokat, amelyek 223 ember életét követelték.  

A tálibok szóvivője a nemzetközi elvek egyértelmű megsértésének minősítette az amerikai 
hadműveletet, ezzel szemben az Egyesült Államok tisztviselői kitartottak amellett, hogy a 
műveletnek megvolt a jogalapja. A 2020-ban megkötött békemegállapodás értelmében a 
tálibok vállalták, hogy az al-Káida vagy bármely más szélsőséges csoport működésének 
megakadályozását az ellenőrzésük alatt álló területeken. A tálibok és az al-Káida azonban 
régóta szövetségesek és az amerikai tisztviselők szerint tudatában voltak Zaváhirí kabuli 
jelenlétének, aki szabadon élt az afgán fővárosban.  

Zaváhirí meggyilkolására csaknem egy évvel azután került sor, hogy Biden kivonta az amerikai 
csapatokat Afganisztánból, véget vetve a 20 éves katonai jelenlétnek, lehetővé téve a tálibok 
számára, hogy erőszakkal visszavegyék az ország irányítását. Napokkal a kivonulás előtt egy 
rosszul kiszámított amerikai dróntámadás tíz ártatlan embert ölt meg Kabulban, köztük egy 
segélymunkást és hét gyereket. Az Egyesült Államok szerint ez „tragikus hiba” volt, mivel 
eredetileg az Iszlám Állam terrorista szervezet helyi ágát célozták meg. 

Ki volt Ajman az-Zaváhirí? 

Zaváhirí előkelő egyiptomi családból származott. Nagyapja imám volt a kairói al-Azhar 
Egyetemen, nagybátyja pedig az Arab Liga első titkára volt. Zaváhirí legelőször lázadó 
fegyveresként került be az egyiptomi köztudatba. Letartóztatták, amiért részt vett Anvar 
Szadat egyiptomi elnök 1981-es meggyilkolásában. A fiatal orvos három évet töltött 
börtönben a Szadat elleni merénylet után, és azt állította, hogy fogva tartása alatt 
megkínozták. Szabadulása után Pakisztánba utazott, ahol az Afganisztán szovjet megszállása 
ellen harcoló sebesült mudzsáhid harcosokat látta el. Ekkor találkozott Oszáma bin Ládennel, 
akivel hamar megtalálták a közös hangot. 1998 májusában bejelentette terrorcsoportja, az 
Egyiptomi Iszlám Dzsihád és az al-Káida egyesülését. A két terroristavezér kiadott egy fatvát, 
amelyben az állt, hogy minden muszlim kötelessége az amerikaiak és szövetségeseik elleni 

https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-asia-62387167.amp
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-asia-62387167.amp
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-asia-62387167.amp
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/4/بعد-الإعلان-الأميركي-عن-مقتل-الظواهري
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2022/08/01/politics/joe-biden-counter-terrorism/index.html
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harc. Zaváhirí tevékenysége 2001. szeptember 11-én érte el a csúcspontját, amikor közel 3000 
ember vesztette életét a World Trade Center és a Pentagon épületei elleni támadásokban. 

Azt követően Zaváhirí gyakrabban jelent meg a nyilvánosság előtt, és számos videón és 
hangfelvételen szerepelt, amelyekben a muszlimokat az Egyesült Államok és szövetségesei 
elleni dzsihádra buzdította. Ez utóbbi tevékenysége nagy hatással volt a terrorszervezet 
tagjaira. 2003 májusában például a szaúd-arábiai Rijádban, több egyidőben elkövetett 
öngyilkos merényletben 23 ember, köztük kilenc amerikai halt meg, napokkal azután, hogy 
megjelent a Zaváhirí hangját tartalmazó terrorcselekményre buzdító hangfelvétel. 

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma 25 millió dollár jutalmat ajánlott fel az elfogásához 
vezető információkért. Egy 2021. júniusi ENSZ-jelentés azt sugallta, hogy Zaváhirí valahol 
Afganisztán és Pakisztán határvidékén tartózkodott, és túl gyenge lehetett ahhoz, hogy 
propaganda anyagokban szerepeljen. 

Nemzetközi reakciók 

Joe Biden korábban említett nyilatkozatán túl is számos vezető politikus reagált Zaváhirí 
likvidálására világszerte.  

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy Zaváhirí halála 
biztonságosabb hellyé tette a világot. „Ajman az-Zaváhirí halála egy lépés egy biztonságosabb 
világ felé. Kanada továbbra is együttműködik globális partnereivel a terrorfenyegetések 
leküzdése, a béke és a biztonság előmozdítása, valamint az emberek biztonsága érdekében.” 

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök a parlamentben felszólalva sorolta fel a Zaváhirí 
számlájára írható támadásokat, mielőtt gondolatait és imáit elküldte az áldozatok 
családjainak. „Annyi élet veszett el, és annyi vér folyt, beleértve mindazokat az ausztrálokat, 
akik Afganisztánban szolgáltak, feláldozták magukat és az életüket adták” - mondta Albanese. 

A szaúdi állami média idézte a királyság külügyminiszterét, Fajszal bin Farhán Al Szaúd 
herceget, aki azt mondta: „Az-Zaváhirí a terrorizmus egyik vezetője volt, aki az Egyesült 
Államokban és Szaúd-Arábiában szörnyű terrorakciók tervezését és végrehajtását irányította.” 

Az Afganisztánban csaknem egy éve hatalmat megragadó tálibok megerősítették a kabuli 
csapást, de nem nevezték meg annak célpontját. Zabihullah Mudzsáhid szóvivő határozottan 
elítélte a támadást, és a „nemzetközi elvek” megsértésének nevezte azt. 

A terrorszervezet kilátásai 

Az Al-Káida jövőjét tekintve utódlási válsággal és nagyfokú bizonytalansággal néz szembe. 
Tovább nehezíthetik helyzetüket az agresszív, feltörekvő szélsőséges csoportok elleni 
rivalizálások is, amelyek 2001. szeptember 11-e után alakultak ki és Afganisztánban is jelen 
vannak. Akárki is lesz Zaváhirí utódja, be kell bizonyítania relevanciáját a maguknak egyre 
nagyobb teret követelő fiókcsoportok és más terrorszervetek előtt. Az al-Káidát már nem 
tekintik közvetlen nemzetközi fenyegetésnek, de ez még korántsem jelenti azt, hogy vezetőjük 
kiiktatása végzetes csapást jelentene a szervezetre. Fontos kérdés, hogy a közeljövőben 
megválasztandó vezetőjük milyen mértékben lesz képes mobilizálni a terrorcsoport alvó 
sejtjeit, valamint rendelkezni fog-e azokkal a szervezési és tervezési képességekkel, mint a 
néhány nappal ezelőtt kiiktatott elődje. 

Az elemzést készítette: Tárik Meszár 

  

https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2022/08/01/politics/joe-biden-counter-terrorism/index.html
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2022/8/2/al-qaeda-leader-ayman-al-zawahiri-killed-how-the-world-reacted
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2022/8/2/al-qaeda-leader-ayman-al-zawahiri-killed-how-the-world-reacted
https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2022/8/2/al-qaeda-leader-ayman-al-zawahiri-killed-how-the-world-reacted
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/4/بعد-الإعلان-الأميركي-عن-مقتل-الظواهري
https://www.aljazeera.net/news/2022/8/4/بعد-الإعلان-الأميركي-عن-مقتل-الظواهري
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Enyhülhet a közel-keleti és afrikai élelmiszerválság 

Oroszország és Ukrajna a világ két legnagyobb búzatermelője, azonban a két ország 
konfliktusának következtében komoly fennakadások alakultak ki az ellátási láncokban, ami 
főként a szegényebb, gazdaságilag instabil régiókra volt jelentős hatással. Az Egyesült 
Nemzetek Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a Közel-Keleten található 
Libanon és az Észak-Afrikában található Tunézia és Líbia importjának több mint a fele 
Ukrajnára támaszkodott. Egyiptom, a világ egyik legnagyobb élelmiszer-importőre pedig 2021-
ben búzájának 80%-át Oroszországból és Ukrajnából vásárolta. A FAO szerint az orosz 
agresszió következtében kirobbant ukrajnai háború volt a fő tényező az élelmiszerárak 17%-
os növekedésében január óta, ami miatt nagyon sok ember került az éhezés szélére.  

Robert Mardini, a Vöröskereszt főigazgatója jelezte, hogy az elmúlt hat hónapban az 
élelmiszerárak 187%-kal nőttek Szudánban, 86%-kal Szíriában és 60%-kal Jemenben. Mardini 
korábban azt is közölte, hogy egy, a fekete-tengeri kikötőkből a gabona elszállítását lehetővé 
tévő megállapodás megkötése világszerte életeket menthetne meg. 

Miután az ukrán gabonát nem tudták kijuttatni a lerohant ország kikötőiből, valamint a 
globális élelmiszerellátás miatti félelem is a tetőfokára hágott, Törökországban nemrég 
aláírták az ukrán gabonaszállítmányok újraindulásáról szóló megállapodást. Azonban sok 
közel-keleti és afrikai államban – amelyekben az alapvető élelmiszerek beszerzése már régóta 
a két nemzettől függtek – a gabona nem időben hamar megérkezni. 

A megállapodás 

Ahogy említettük, Ukrajna, az Egyesült Nemzetek Szervezete és Törökország (valamint 
közvetetten Oroszország1) megállapodást kötött a szállítmányok újraindításáról július 22-én, 
miután Oroszország február 24-e óta tartó ukrajnai inváziója leállította a gabonaexportot, 
felgyorsítva a globális élelmiszerválságot, amely az ENSZ szerint több tízmillió embert taszított 
éhezésbe. Az elmúlt időszakban Oroszország, Ukrajna, Törökország és az Egyesült Nemzetek 
Szervezete azon dolgoztak, hogy megfelelő eljárásokat fejlesszenek ki abban a reményben, 
hogy a hajózási és biztosítótársaságok újraindíthassák a gabona- és műtrágyaszállítmányokat 
az ukrajnai Odessza, Csornomorszk és Juzsnij kikötőkből. Ez utóbbi törekvés most az imént 
említett megállapodás megkötésében manifesztálódott. „Nagyon reméljük, hogy ez a 
kezdeményezés növelni fogja a kereskedelmet” - mondta Antonio Guterres ENSZ-főtitkár 
szóvivője.  

Tíz – a háború kezdete óta Ukrajnában ragadt – hajó indult el legelőször kukoricával, szójával, 
napraforgóolajjal és napraforgóliszttel. Két üres tengerjáró utazott Ukrajnába a szállítmányok 
begyűjtésére. Az eddigi legnagyobb teherhajó, az Ocean Lion augusztus 9-én hagyta el 
Csornomorszk kikötőjét, hogy 64 720 tonna kukoricát szállítson Dél-Koreába – közölte a Közös 
Koordinációs Központ (JCC). Az isztambuli JCC felügyeli az ügyleteket, amely egyébként török, 
orosz, ukrán és ENSZ-tisztviselőkből áll. Az ENSZ hangsúlyozta, hogy az exportügylet 
kereskedelmi – nem humanitárius – művelet, amelyet a piac vezérel majd.  

  

 

1  A valóságban két külön megállapodást írtak alá, mert az orosz és ukrán fél nem volt hajlandó a közös 
megegyezésre. 

https://amp.cnn.com/cnn/2022/07/22/middleeast/grain-shortage-mideast-africa-mime-intl-cmd/index.html
https://amp.cnn.com/cnn/2022/07/22/middleeast/grain-shortage-mideast-africa-mime-intl-cmd/index.html
https://amp.cnn.com/cnn/2022/07/22/middleeast/grain-shortage-mideast-africa-mime-intl-cmd/index.html
https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1088700.html
https://www.reuters.com/markets/commodities/un-backed-body-issues-shipping-procedures-ukraine-corridor-document-2022-08-08/
https://www.reuters.com/markets/commodities/un-backed-body-issues-shipping-procedures-ukraine-corridor-document-2022-08-08/
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/07/22/أنبوب-تنفس-تفاصيل-اتفاق-الحبوب-بين-روسيا-وأوكرانيا-وتركيا
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A megállapodás főbb pontjai: 

• Minden hajót át kell vizsgálni az oroszok aggodalmának eloszlatása érdekében, 
miszerint nem csempésznek fegyvereket Ukrajnába.  

• A hajókat a tengeri humanitárius folyosón való áthaladás során egy tíz tengeri 
mérföldes körívű pufferzóna védi. 

• Amíg a szállítmányok áthaladnak, addig mindegyik fél fenntartja a tűzszünet szabályait. 

• Létrehozzák a Közös Koordináció Központot (JCC). 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy „minden esély megvan” az export 
ütemének fenntartására. Oroszország egyébként Ukrajnát hibáztatta a szállítmányok 
leállításáért a kikötői vizek kiaknázásával, és visszautasítja azokat a vádakat, amelyek 
Moszkvát terhelik az élelmiszerválság előidézésében. 

Egyes szakértők azonban úgy vélik, hogy a megállapodás nem jelenti a globális ellátási válság 
végét, rámutatva arra a számos dilemmára, amelyekkel a megállapodásnak szembe kell néznie 
(hajók biztosítása, biztonságos korridorok fenntartása, tűzszünet, kereskedelmi hajók 
ellenőrzése stb.). 

Libanon visszautasította az első szállítmányt 

A megállapodás megkötését követően a Sierra Leone lobogója alatt közlekedő Razoni volt az 
első teherhajó, amely útnak indult Ukrajnából. Ez utóbbi ország bejrúti nagykövetsége szerint 
az orosz invázió óta elsőként induló gabonaszállítmány libanoni megrendelője megtagadta a 
rakomány megvásárlását. Ennek elsődleges oka, hogy a vevő aggodalmát fejezte ki a gabona 
minőségével kapcsolatban, a szállítás öt hónapos késése miatt. Az eladó most új vevőt keres 
Libanonban vagy a Közel-Keleten. „A hajó tulajdonosa nem örül az esetnek. Ez nagy költség” – 
mondta a névtelenséget kérő szállítmányozó. A libanoni gazdasági minisztérium szóvivője 
szerint a kormány nem érintett az árut illetően, mivel azt a magánszektorba szállították. Az 
Egyesült Nemzetek Szervezete – amely segített a gabonaexport-megállapodás közvetítésében 
– szintén nem avatkozik be abba, hogy az Ukrajnából induló hajók merre induljanak, mivel 
ezek kereskedelmi döntések – mondta a főtitkár szóvivője. Ez a zűrzavaros helyzet rávilágít 
azokra a kihívásokra, amelyek az ukrán gabonaszállítmányokra várnak, mielőtt az ügymenet 
visszatérhet a normális kerékvágásba. 

A hiány hatásai különösen pusztítóak a Közel-Keleten. Csak Libanonban Oroszország és 
Ukrajna adta a búzaimport több mint 70%-át a háború előtt. Az élelmiszer-infláció az apró 
mediterrán országban idén elérte a 122%-ot. A libanoni búzahiány arra kényszerítette az 
embereket, hogy hosszú órákat várjanak a pékségeken kívül a „támogatott kenyérre”2, és 
verekedések törtek ki a csalódott polgárok között. 

Lehetséges hatások 

Az ukrajnai konfliktus jelentősen megváltoztatta az árukereskedelmet, a termelést és a 
fogyasztást oly módon, hogy „2024 végéig történelmi magasságokban fogja tartani az árakat” 
– becsülte a Világbank 2022. áprilisi nyersanyagpiaci kitekintésében. A FAO és a 
Világélelmezési Program (WFP) is arra figyelmeztetett, hogy 2022 júniusa és szeptembere 
között több tucat országban súlyosbodhat az élelmezésbiztonság akut helyzete. Az érintett 
országok megpróbáltak lépéseket tenni a polgáraik védelme érdekében. Egyiptomban a 

 

2 Több közel-keleti állam kormánya mesterségesen alacsonyan tartja a kenyér árát (pl.: Libanon, Egyiptom stb.). 

https://www.alhurra.com/syria/2022/08/11/إرضاء-وعقاب-حملات-أمنية-باتجاهين-تعيد-التوتر-جنوب-سوريا
https://www.reuters.com/markets/commodities/un-backed-body-issues-shipping-procedures-ukraine-corridor-document-2022-08-08/
https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1088700.html
https://www.middleeasteye.net/news/lebanese-buyer-rejects-first-batch-ukrainian-grain
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/first-crop-ship-to-leave-ukraine-is-now-stuck-without-a-buyer
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/first-crop-ship-to-leave-ukraine-is-now-stuck-without-a-buyer
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-08/first-crop-ship-to-leave-ukraine-is-now-stuck-without-a-buyer
https://www.middleeasteye.net/news/lebanese-buyer-rejects-first-batch-ukrainian-grain
https://amp.cnn.com/cnn/2022/07/22/middleeast/grain-shortage-mideast-africa-mime-intl-cmd/index.html
https://www.alkhaleej.ae/2022-06-12/الفاو-وبرنامج-الأغذية-يحذران-من-أزمة-غذائية-تهدد-ملايين-البشر/أسواق-عالمية/اقتصاد
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kormány 435 dollárt fizet a búza tonnájáért, szemben a tavalyi 270 dollárral. Az észak-afrikai 
arab ország 103 milliós lakosságának több mint 70%-át segíti ki az ún. „támogatott kenyérrel”, 
de hogy ezen politikáját képes legyen fenntartani, most más eladókat is keres.  

Mindezeken túl a WFP hónapok óta szorgalmazza a fekete-tengeri kikötők – köztük Odessza – 
újbóli megnyitását, hogy biztosítsák az olyan országok kritikus élelmiszer-szükségletét, mint 
Etiópia, Dél-Szudán, Szíria és Jemen.  

Éppen emiatt jött igazán jókor a török-ENSZ megállapodás, aminek közvetlenül az aláírása 
előtt már 2%-ot esett a búza ára. „A puszta bejelentés is csökkentette az árakat” - mondta 
Nader Noureldeen, a FAO stratégiai szakértője, az Egyiptomi Ellátási Minisztérium korábbi 
tanácsadója, hozzátéve, hogy ha a gabonaszállítás folytatódik, akkor az árak várhatóan tovább 
csökkennek, ami végül enyhülést hozhat. 

Az élelmiszerárak jelentős csökkenése azonban az üzemanyagáraktól is függ, amelyek január 
óta drasztikus emelkedésnek indultak, majd az egekbe szöktek Oroszország ukrajnai inváziója 
után. Kijelenthetjük, hogy az olajárak nagy hatással vannak a gabona és az összes élelmiszer 
árára, mivel az befolyásolja a betakarítást, a gyártást és a szállítást is.  

Éppen emiatt nehéz megjósolni, hogy a gabonaszállítmányok újbóli elindulása milyen hatással 
lesz az élelmiszerválsággal sújtott országokra, azonban az biztos, hogy ha nem történik újabb 
számottevő szakadás az ellátási láncokat tekintve, akkor az jelentős enyhülést hozhat az 
élelmiszerhiánnyal küzdő államok számára. 

Az elemzést készítette: Tárik Meszár 

  

https://www.aswaqinformation.com/133647
https://ar.wfp.org/news/wfp-calls-urgent-opening-ukrainian-ports-help-rein-global-hunger-crisis
https://amp.cnn.com/cnn/2022/07/22/middleeast/grain-shortage-mideast-africa-mime-intl-cmd/index.html
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Bővítés előtt a Sanghaji Együttműködés? A taskenti 
külügyminiszteri találkozó részletei 

2022. július 27-28-án Taskentben rendezték meg a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 
Külügyminiszteri Tanácsának ülését. A találkozót 2022-ben a szervezet soros elnöki tisztjét 
betöltő Üzbegisztán hívta össze, amelyen részt vett a szervezet mind a nyolc tagállamának3 – 
Kína, India, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Pakisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán – 
külügyminisztere. 

A találkozó előfutára volt a szeptemberben, az üzbegisztáni Szamarkandban megrendezésre 
kerülő SCO-csúcstalálkozónak, amely minden jel szerint egy különösen fontos 
csúcstalálkozónak ígérkezik. A most megrendezett taskenti külügyminiszteri ülés nem titkolt 
célja volt, hogy megvitassák és véglegesítsék a szamarkandi csúcstalálkozó összes napirendi 
pontját. 

Az ülés részletei 

A taskenti ülést követően minden jel arra utal, hogy a szervezet országai egy új 
dokumentumcsomagon dolgoznak, amely a Sanghaji Együttműködési Szervezet dinamikus 
fejlődését, a szervezet növekvő szerepének kérdését, valamint a modern kihívásokra történő 
megfelelő és hatékony válaszadási képességét tükrözi majd az úgynevezett Szamarkandi 
Nyilatkozatban. Ezen kívül a szervezet soros elnökségét irányító üzbég külügyminiszter szerint 
a szamarkandi találkozón egy olyan „átfogó terv” aláírását is tervezik, amely az Ázsián belüli 
hosszú távú jószomszédi viszonyról és a regionális kereskedelem összekapcsolásának 
megvalósításáról fog szólni. A szervezet biztonságpolitikai elképzeléseivel kapcsolatban 
Vlagyimir Norov, üzbég külügyminiszter elmondta, hogy időszerűvé vált a kérdés, hogy az SCO 
RATS (Regional Anti-Terrorist Structure) tevékenységét hozzáigazítsák az afganisztáni helyzet 
alakulásához és hogy a szervezet fejlődésében új szakaszt nyisson, ami nem lesz más, mint a 
Sanghaji Együttműködés bővítése. 

Bővítési kérdések 

A szamarkandi csúcstalálkozó napirendi pontjainak véglegesítése mellett a taskenti ülés egyik 
fő témája a szervezet bővítésének szeptemberi kérdése volt. A külügyminiszteri találkozót 
követően az is kiderült, hogy Irán szeptemberben nagy valószínűséggel az SCO teljeskörű 
tagjává fog válni, míg Fehéroroszország tagfelvételi eljárása is ugyanekkor kezdődhet meg. 

A külügyminiszteri ülésen Irán teljeskörű szervezeti tagságának megadása egyetértésben 
zajlott, mivel az ország katonai (drónok) és gazdasági (kőolaj) potenciálja a jelenlegi 
geopolitikai körülmények között a szervezet számára hasznos lehet. A tagságért cserébe 
Teherán nemcsak kőolajat és drónokat kínálhat a szervezet tagjainak. Az iráni javaslat sokkal 
szélesebb körű, beleértve az olyan hivatalosan deklarált együttműködési területeket is, mint 
a kereskedelem. Fehéroroszország esetében a tagjelöltség kérdése pedig inkább politikai, 
mintsem gazdasági. 

Az üzbegisztáni csúcstalálkozó bővítéssel kapcsolatos másik kérdése Egyiptom, Katar és Szaúd-
Arábia jelölti státuszának, illetve Bahrein és a Maldív-szigetek párbeszédi státuszának 

 

3  Tagállamok: Kína, India, Kazahsztán, Kirgizisztán, Oroszország, Pakisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán; 
Megfigyelői státusszal rendelkezők: Afganisztán, Fehéroroszország, Irán, Mongólia; Párbeszédi státusszal 
rendelkezők: Azerbajdzsán, Kambodzsa, Nepál, Örményország, Srí-Lanka, Törökország 

http://rus.sectsco.org/docs/about/faq.html
https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/29/sco-norov/
https://ecrats.org/en/about-sco-rats/
https://ecrats.org/en/about-sco-rats/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/29/sco-norov/
https://tass.ru/politika/15341257
https://www.telesurenglish.net/news/Iran-Suggests-the-Shanghai-Pact-to-Create-a-Single-Currency-20220602-0004.html
https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270644.shtml
https://thediplomaticinsight.com/sco-council-of-foreign-ministers-meeting/
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megadásának és Örményország, Azerbajdzsán, Kambodzsa és Nepál megfigyelői státusz iránti 
kérelmének pozitív irányú elbírálása volt. 

 

A megfigyelői státusz megadása az előbb említett országok számára lehetővé tenné az SCO 
munkatestületeinek ülésein, valamint a szervezet napirendjén szereplő kérdések 
megvitatásában való részvételt. Ám a megfigyelői státusszal rendelkezőknek a szervezet 
döntéshozatalába még nincs beleszólása. 

Az SCO-s párbeszédpartneri státusz csak a szervezet napirendjének megvitatásában való 
részvétel hiányában tér el az előzőtől. Ugyanakkor több kedvezmény is társul ehhez az 
állapothoz, például a szervezet különböző projektjeiben történő részvétel. 

Ugyanakkor minden SCO bővítéssel kapcsolatos kezdeményezés esetében kérdőjel, hogy 
Törökország státusza hogyan alakul a szervezetben. Ankara az SCO-ban már 2012 óta 
rendelkezik párbeszédi státusszal, úgy hogy Törökország egyben a NATO-nak is tagja, amely 
kis túlzással a SCO „versenytársa” és meglehetősen furcsa lenne egy nyugati katonai 
szövetségbe tartozó államot egy keleti politikai, gazdasági és biztonsági szervezetben látni. Ám 
Ankara annak érdekében, hogy közelebb kerüljön az SCO-hoz, folyamatosan növeli 
kapcsolatait a sanghaji szervezet partnereivel. 

Érdekességek 

Az SCO külügyminiszteri találkozóiról a szervezet általában közös közleményt ad ki, de ezzel 
kapcsolatban most voltak anomáliák, melyek közül kettő kiemelkedik. Az egyik, Üzbegisztán 
úgy döntött, hogy a taskenti SCO-s külügyminiszteri találkozóval kapcsolatban közleményt ad 
ki, ám ez eddig még nem történt meg. A második, India kivételével valamennyi SCO-tagország 
közös nyilatkozatot fogadott el a Biológiai Fegyverek Egyezményének (Biological Weapons 
Convention, BWC) megerősítéséről. India ezen lépésére máig sem adott hivatalos 
magyarázatot, amivel kapcsolatban Kína, Oroszország és Pakisztán is nemtetszését fejezte ki. 

A taskenti közös külügyi csúcstalálkozó mellett a külügyminiszterek külön kétoldalú 
megbeszéléseket is folytattak kollégáikkal. A hivatalos sajtóközlemény szerint India csak a 
négy közép-ázsiai SCO-tagországgal – Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal, Tádzsikisztánnal és 
Üzbegisztánnal – ült le tárgyalni. Később azonban megerősítették, hogy Subrahmanyam 
Jaishankar, indiai külügyminiszter egy rövid megbeszélésre Szergej Lavrov orosz 
külügyminiszterrel is találkozott. 

Sajtóértesülések korábban úgy vélték, hogy Jaishankar Taskentben találkozik majd Amir Khan 
Muttaqi afgán külügyminiszterrel, de erre a találkozóra sem került sor. Ennek azért van 
jelentősége, mert India nem ismerte el hivatalosan a tálib kormányt és Jaishankarnak a 
Muttaqival való találkozója lett volna az első miniszteri szintű találkozó a tálib kormány és 
India között. 

Az SCO tagállamainak lehetőségei és érdekei eltérőek, de ez nem zárja ki a szervezet 
működésének a hatékonyságát. Kína számára a Tajvan körül kialakult helyzet, Oroszország 
számára pedig ukrajnai katonai jelenlét további ösztönzést jelenthet külpolitikai pozícióik 
megerősítésére, amihez a SCO bővítése megfelelő eszköz lehet. Ha pedig szeptemberi 
szamarkandi csúcstalálkozón valóban bekövetkezik a szervezet bővítése az akár Moszkva és 
Peking pozícióit is megerősítheti az Egyesült Államokkal és a Nyugattal szemben. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 

https://thediplomat.com/2016/11/will-turkey-join-the-shanghai-cooperation-organization-instead-of-the-eu/
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/723/407
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/723/407
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/
https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/35583/Visit_of_External_Affairs_Minister_to_Tashkent_for_SCO_Council_of_Foreign_Ministers_Meeting_July_2829_2022
https://www.aninews.in/news/world/asia/jaishankar-says-conversation-with-russian-fm-lavrov-on-sidelines-of-sco-useful20220730141646/
https://theprint.in/diplomacy/jaishankar-likely-to-hold-1st-in-person-meet-with-taliban-foreign-minister-muttaqi-in-tashkent/1059596/
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Taskenti Nyilatkozat. Azerbajdzsán, Törökország és 
Üzbegisztán háromoldalú csúcstalálkozója 

2022. augusztus 2-án Taskent adott otthont Azerbajdzsán, Törökország és Üzbegisztán külügy, 
kereskedelmi és gazdasági minisztereinek első találkozójának. A most életre hívott 
együttműködés egy teljesen új kezdeményezés Azerbajdzsán, Törökország és Üzbegisztán 
között, melynek célja a három ország külpolitikai és regionális kérdéseinek a megvitatása és 
az országok közötti gazdasági együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázása. 

A találkozó logikus folytatása volt a három ország között már korábban megkezdett magas 
szintű tárgyalássorozatnak és szoros gazdasági együttműködésnek, és egyben ez az 
együttműködés lett az alapja az Azerbajdzsán, Üzbegisztán és Törökország között életre hívott 
teljesen új együttműködési formátumnak ― az ún. „Taskenti Hármaknak”. 

Mi van a nyilatkozatban? 

Az úgynevezett Taskenti Nyilatkozat 14 olyan „álláspontot”4 tartalmaz, amellyel kapcsolatban 
Taskent, Ankara és Baku mély egyetértését fejezi ki és amelyek mentén a három ország között 
szoros gazdasági, kereskedelmi és tranzit együttműködésnek kell létrejönnie. Az egyezmény 
14 „álláspontja” közül némelyik meglehetősen hagyományos. Kiváltképp azok a pontok, 
amelyek a kölcsönös érdeklődésre számot tartó regionális és nemzetközi kérdésekre, az 
egymás területi integritásának teljes tiszteletben tartására, valamint a nemzetközi joggal 
összhangban lévő a szuverenitást veszélyeztető lépések ellen szólnak. A regionális kérdéseken 
kívül a nyilatkozat kitér az olyan nemzetközi szervezetek (pl. az ENSZ, EBESZ, OIC5) keretein 
belül történő lehetséges együttműködésekre, amelyeknek Üzbegisztán, Azerbajdzsán és 
Törökország is tagja. 

Azonban a Taskenti Nyilatkozat több olyan „állásfoglalást” is tartalmaz amelyek teljesen 
eltérnek a régióban korábban megkötött együttműködésektől. Ilyen „álláspont” például a 
szállítási és logisztikai infrastruktúra fejlesztése, a vám- és logisztikai szolgáltatások 
digitalizálása, az energiabiztonságpolitikai együttműködési lehetőségek fejlesztése és a 
gazdasági és kereskedelmi együttműködések kibővítésére tett szándék, amely összekapcsolja 
Közép-Ázsiát, a Kaukázust és az Anatóliai-félszigetet. 

Hegyi-Karabah és Kelet-Zangezur 

A dokumentumban Taskent, Baku és Ankara között világosan megjelöli az új együttműködési 
területeket. Ilyen a Hegyi-Karabah és Kelet-Zangezur kérdésköre is. Üzbegisztán és 
Törökország ― akárcsak maga Azerbajdzsán is ― már korábban is hangsúlyozták Azerbajdzsán 
Hegyi-Karabahi területeinek a konfliktus utáni újjáépítését és reintegrációját. A nyilatkozatban 
Üzbegisztán és Törökország támogatásáról szerette volna biztosítani Bakut a karabahi és a 
kelet-zangezuri gazdasági régióban megvalósuló befektetések támogatásáról, melyet az azeri 
fél kifejezetten nagyra értékelt.6 

Zangezur folyosó 

 

4 Ez a nyilatkozatot aláíró országok hivatalos megfogalmazása. Nem 14 pont, hanem 14 álláspont. 
5 Organisation of Islamic Cooperation, magyarul: Iszlám Konferencia Szervezete 
6 Ezeket a területeket a 2020 végi örmény-azeri konfliktus és a második karabahi háborút követően engedték át 
Azerbajdzsánnak, amely 13 kerületet és Khankendi (más néven Sztepanakert) városát foglalja magába. 

https://fergana.news/news/127217/
https://mfa.uz/ru/press/news/2022/zayavlenie-dlya-pressy-io-ministra-inostrannyh-del-respubliki-uzbekistan-vladimira-norova-na-brifinge-po-itogam-pervogo-zasedaniya-dialogovogo-formata-uzbekistan-azerbaydzhan-turciya---32063
https://mfa.uz/en/press/news/2022/the-tashkent-declaration-on-the-outcomes-of-the-first-trilateral-meeting-of-the-ministers-of-foreign-affairs-trade-economy-and-transport-of-the-republic-of-uzbekistan-the-republic-of-azerbaijan-and-the-republic-of-turkiye---32062
https://mfa.uz/en/press/news/2022/the-tashkent-declaration-on-the-outcomes-of-the-first-trilateral-meeting-of-the-ministers-of-foreign-affairs-trade-economy-and-transport-of-the-republic-of-uzbekistan-the-republic-of-azerbaijan-and-the-republic-of-turkiye---32062
https://mfa.uz/en/press/news/2022/the-tashkent-declaration-on-the-outcomes-of-the-first-trilateral-meeting-of-the-ministers-of-foreign-affairs-trade-economy-and-transport-of-the-republic-of-uzbekistan-the-republic-of-azerbaijan-and-the-republic-of-turkiye---32062
https://mfa.uz/en/press/news/2022/the-tashkent-declaration-on-the-outcomes-of-the-first-trilateral-meeting-of-the-ministers-of-foreign-affairs-trade-economy-and-transport-of-the-republic-of-uzbekistan-the-republic-of-azerbaijan-and-the-republic-of-turkiye---32062
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A háromoldalú nyilatkozat a nemzetközi közlekedési kapcsolatok bővítése érdekében kitér a 
Kelet-Zangezurt és az azerbajdzsáni Nahicseván Autonóm Köztársaságot összekötő Zangezuri 
folyosó megnyitására is. 

Középső közlekedési folyosó és fejlesztése 

A Középső közlekedési folyosó (Middle Corridor) egy globális multimodális közlekedési 
útvonal, amely Kínát és Európát köti össze. Útvonala érinti Közép-Ázsiát, a Dél-Kaukázust és a 
velük szomszédos régiókat is. Ezért Üzbegisztán, Azerbajdzsán és Törökország taskenti 
csúcstalálkozóján azt a közös álláspontot foglalta el, hogy a három ország közötti hatékony és 
akadálytalan kereskedelemi és gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében a Középső 
közlekedési folyosóban rejlő lehetőségek fejlesztése mindhárom állam számára prioritást 
jelent. 

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a Kína-Európa tranzitútvonalon lévő tengeri kikötőkből 
a jövőben egyre több rakományt csoportosítanak át a Középső folyosó Baku-Tbiliszi-Kars 
teherforgalmi vasútvonalára, kihasználva annak teherforgalmi képességeiben rejlő potenciált. 

Ezen kívül a Taskentben aláírt háromoldalú nyilatkozat az Üzbegisztánnal kapcsolatos globális 
infrastrukturális vasúti projektekkel kapcsolatos bővítéseket is magába foglalja, mint például 
a Termez-Mazar-i-Sharif-Kabul-Pesawar stratégiai vasútvonal megépítését és az Üzbegisztán-
Kirgizisztán-Kína vasúti projekt létrehozását, amely anyagi finanszírozásával kapcsolatban 
Azerbajdzsán és Törökország pénzügyi támogatásáról biztosította Taskentet. 

Afganisztán 

A gazdasági és kereskedelmi megállapodások mellett a taskenti egyezmény egy közös 
biztonságpolitikai „álláspontot” is tartalmaz, melynek lényege, hogy a Közép-Ázsia életében 
az afganisztáni békének és stabilitásnak kell a legfontosabb biztonságpolitikai tényezővé válnia 
és folytatni kell azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja Afganisztán regionális integrációja. 

Érdekek és remények 

A taskenti háromoldalú csúcstalálkozó rámutatott a találkozón részt vevő országok 
kapcsolatainak jelenlegi magas szintjére. Az ülésen a Taskenti Nyilatkozat aláírásán kívül szó 
esett még a Türk Államok Szervezetének novemberi csúcstalálkozójának előkészületeiről, 
valamint Afganisztán újjáépítésével kapcsolatos kérdésekről is. Azonban a most aláírt 
nyilatkozat mindegyik fél számára komoly előnyökkel járhat. Azerbajdzsán mindenképp 
komoly gazdasági előnyökhöz szeretne jutni az Európai Unióval kötött gázmegállapodásból. 
Ehhez azonban Ankara jóváhagyása is szükséges, mivel Törökországot részesedés illeti a 
TANAP-on keresztül szállított földgázmennyiségekből. Az azeri remények szerint a nyilatkozat 
aláírása Ankarát könnyebben bírja majd jobb belátásra e kérdésben. Ankara a nyilatkozatban 
foglalt Zangezur folyosó vasúti és közúti útvonalainak fejlesztésével (amelyek összekötik 
Azerbajdzsánt és Nahicseván Autonóm Köztársaságot és melyek áthaladnak az örményországi 
Szjunik régión) azt reméli, hogy Törökország gazdasági céljai elérésében könnyebb hozzáférést 
kaphat a Kaukázushoz. Üzbegisztán pedig elsősorban az országban épülő regionális 
infrastrukturális vasúti projektekkel (Termez-Mazar-i-Sharif-Kabul-Pesawar) kapcsolatos 
bővítések anyagi támogatását reméli a Taskenti Nyilatkozatot aláíró partnereitől. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs    

https://mfa.uz/en/press/news/2022/the-tashkent-declaration-on-the-outcomes-of-the-first-trilateral-meeting-of-the-ministers-of-foreign-affairs-trade-economy-and-transport-of-the-republic-of-uzbekistan-the-republic-of-azerbaijan-and-the-republic-of-turkiye---32062
https://mfa.uz/en/press/news/2022/the-tashkent-declaration-on-the-outcomes-of-the-first-trilateral-meeting-of-the-ministers-of-foreign-affairs-trade-economy-and-transport-of-the-republic-of-uzbekistan-the-republic-of-azerbaijan-and-the-republic-of-turkiye---32062
https://middlecorridor.com/ru/
https://qalampir.com/en/news/chavushugli-afgoniston-buyicha-konferentsiya-natizhalarini-yuk-ori-baҳoladi-66007
https://news.day.az/economy/1483985.html
https://news.day.az/economy/1483985.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70763
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70763
https://news.day.az/economy/1480575.html
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Kelet-Ázsia 

Kishida lesz az első olyan japán miniszterelnök, aki részt vesz az atomsorompó-

szerződés felülvizsgálati konferenciáján 

Mina Pollmann, The Diplomat, 2022. augusztus 5. 

Fumio Kishida lett az első olyan japán miniszterelnök, aki részt vett a nukleáris fegyverek 

elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (Treaty on the Non-Proliferation of 

Nuclear Weapons - NPT) miniszteri szintű felülvizsgálati konferenciáján, amelyet augusztus 1-

jén tartottak az ENSZ New York-i központjában. Kishida tavaly októberi miniszterelnöksége óta 

kifejezett szándéka volt, hogy részt vegyen a konferencián. Hirosimai politikusként a nukleáris 

leszerelés egyaránt személyes és politikai jellegű kérdés is Kishida számára. Elhatározása csak 

megerősödött, miután Oroszország tavaly februárban megtámadta Ukrajnát, és orosz 

nukleáris csapásokkal fenyegetett. Az atomsorompó-szerződés felülvizsgálati konferenciáján 

tartott beszédében Kishida az atomfegyverek jelenkori veszélyeiről beszélt: „Az Ukrajna elleni 

agresszió során Oroszország nukleáris fegyverekkel való fenyegetése hozzájárult ahhoz a 

világméretű aggodalomhoz, hogy az atomfegyverhasználat újabb katasztrófához vezethet és 

az atomfenyegetés igen is valós.” 

Forrás: Kishida Becomes First Japanese PM to Attend NPT Review Conference 

A dél-koreaiak megkérdőjelezik Yoon elnök azon döntését, hogy kihagyta a 

Pelosival való találkozót 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. augusztus 4. 

Nancy Pelosi, az Egyesült Államok házelnöke ázsiai körútja alkalmával találkozott dél-koreai 

kollégájával, a Dél-Koreai Nemzetgyűlés elnökével, Kim Jin-pyoval, és megállapodtak abban, 

hogy támogatják kormányaik erőfeszítéseit a „gyakorlati” atommentesítés és a béke 

megteremtése és az észak-koreai nukleáris programokkal szembeni küzdelem érdekében. 

Dennis Hastert 2002-es látogatása óta ez volt az első olyan szöuli látogatás, amelyen egy 

amerikai képviselőház elnök részt vett. Pelosi látogatására három hónappal azután került sor, 

hogy Joe Biden elnök májusban csúcstalálkozót tartott Yoon Suk-yeol dél-koreai elnökkel 

Szöulban. Mivel Phenjan nukleáris fenyegetései az év eleje óta eszkalálódnak, Dél-Korea 

számára kritikus volt ez a látogatás, hogy biztosítsa az Egyesült Államok Kongresszusának 

támogatását az északiak nukleáris kísérletekkel szemben. Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök végül 

nyári szabadságára hivatkozva lemondta a személyes találkozót Nancy Pelosival, ami a dél-

koreai társadalom kritikáját és nemtetszését váltotta ki. Az elnöki hivatal ugyanakkor 

közleményében úgy fogalmazott, hogy a döntést a „nemzeti érdekek” általános mérlegelése 

után hozták meg. 

Forrás: South Koreans Question President Yoon’s Decision to Skip Meeting with Pelosi  

https://thediplomat.com/2022/08/kishida-becomes-first-japanese-pm-to-attend-npt-review-conference/
https://thediplomat.com/2022/08/south-koreans-question-president-yoons-decision-to-skip-meeting-with-pelosi/
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Észak-Korea elítélte Pelosi tajvani látogatását 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. augusztus 3. 

Az észak-koreai külügyminisztérium szóvivője elítélte Nancy Pelosi, az Egyesült Államok 

Képviselőház elnökének tajvani látogatását. „A jelenlegi helyzet egyértelműen azt mutatja, 

hogy az Egyesült Államok beavatkozik más országok belügyeibe, ezzel pedig szándékos [sic) 

politikai és katonai provokációt okozva veszélyezteti a régió békéjét és biztonságát. A szóvivő 

közben hangsúlyozta, hogy Tajvan „Kína elválaszthatatlan része”, és egyetértett Peking 

aggodalmaival, mondván, hogy „egy szuverén államnak joga, hogy ellenintézkedéseket tegyen 

egy olyan ország lépései ellen, amely nyíltan beavatkozik belső ügyeibe.” 

Forrás: North Korea Denounces Pelosi’s Visit to Taiwan 

Pelosi a tajvani feszültségekről tárgyalt Japánban 

Mari Yamaguchi, The Diplomat, 2022. augusztus 6. 

Pelosi, az amerikai képviselőház elnöke és Kishida japán miniszterelnök egyaránt elítélte a 

Tajvan mellett zajló kínai hadgyakorlatokat, hangsúlyozva Japán biztonsági aggályait. Fumio 

Kishida japán miniszterelnök kijelentette, hogy a kínai hadgyakorlatok „súlyos problémát” 

jelentenek, amelyek veszélyeztetik a regionális békét és biztonságot. Kishida a reggeli 

megbeszélésen elmondta, hogy Pelosi és delegációja megvitatta a Kínával, Észak-Koreával és 

Oroszországgal kapcsolatos közös biztonsági aggályokat, és vállalta, hogy kiáll a tajvani béke 

és stabilitás érdekében. Japán és kulcsfontosságú szövetségese, az Egyesült Államok Európa 

más demokráciáival együtt új biztonsági és gazdasági keretek kialakítását szorgalmazza az 

indiai-csendes-óceáni térségben, ellensúlyozva Kína növekvő befolyását a Peking és Tajpej 

közötti növekvő feszültségek közepette. 

Forrás: Pelosi Discusses Taiwan Tensions in Japan 

  

https://thediplomat.com/2022/08/north-korea-denounces-pelosis-visit-to-taiwan/
https://thediplomat.com/2022/08/pelosi-discusses-taiwan-tensions-in-japan/
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Közel-Kelet 

Szaúdi mezőgazdasági miniszter: 105 milliárd riál a vízrendszer ötéves tervének 

projektjeire 

 .Al Arabiya, 2022. július 31 ,العربية

A szaúdi környezetvédelmi, vízügyi és mezőgazdasági miniszter, Abd ar-Rahman bin abd al-

Mohszen al-Fadhli bejelentette, hogy a környezetvédelmi, vízügyi és mezőgazdasági rendszer 

ötéves tőkeportfólióján belül 105 milliárd riált különítenek el vízügyi projektekre, valamint 

megszabta az összeg felhasználásának irányelveit. Al-Fadhli miniszter elmondta, hogy az 

ötéves terv költségvetésének jóváhagyása 1335 projektet tartalmaz, amelyek mind a vízügyi 

ágazatban történő fejlesztésekre összpontosítanak. Hozzátette, hogy ezek a beruházások azt 

a nagy érdeklődést tükrözik, amelyet az ország vezetése a környezetvédelmi, vízügyi és 

mezőgazdasági szektor iránt tanúsít. A Királyság célja a szolgáltatások színvonalának emelése, 

valamint az erőforrások és eszközök kihasználtságának maximalizálása, amely követi a nemzeti 

vízstratégiát és megvalósítja a minisztérium célkitűzéseit a vízkészletek fejlesztése és 

megőrzése érdekében, ami egyértelműen összhangban van a „Szaúdi Vízió 2030” fejlesztési 

tervvel is. 

Forrás:  وعات الخطة الخمسية لمنظومة المياه 105وزير الزراعة السعودي: تخصيص   مليارات ريال لمشر

A marokkói király az Algériával való kapcsolatok normalizálására szólított fel 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. július 31 ,الشر

VI. Mohammed marokkói király megismételte a szomszédos Algériával megszakított 

diplomáciai kapcsolatok normalizálására irányuló felhívását, továbbá kifejezte azon 

törekvését, hogy együttműködni szándékozik az algériai elnökséggel a „normális kapcsolatok 

kialakítása érdekében”, hangsúlyozva azon vágyát, hogy pontot tegyenek korábbi sérelmeikre. 

Tavaly augusztusban Algéria bejelentette, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Rabattal, 

azzal vádolva őket, hogy Algéria 1962-es függetlenné válása óta „ellenséges cselekményeket” 

követtek el. VI. Mohammed ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a marokkóiak szeretnének 

kilépni ebből a helyzetből, és előmozdítani a közeledést, a kommunikációt és a megértést a 

két nép között. A marokkói uralkodó korábban 2018 végén javasolta a „közös politikai 

párbeszéd mechanizmusának” létrehozását a két arab állam közötti „nézeteltérések leküzdése 

érdekében”, és az 1994 óta lezárt szárazföldi határok megnyitását szintén szorgalmazta. A 

javaslat azonban nem érkezett reakció. 

Forrás:  ن البلدين  ملك المغرب يجدد دعوة الجزائر إىل تطبيع العالقات بي 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/07/31/وزير-الزراعة-السعودي-تخصيص-105-مليارات-ريال-لمشروعات-الخطة-الخمسية-لمنظومة-المياه
https://aawsat.com/home/article/3789571/ملك-المغرب-يجدد-دعوة-الجزائر-إلى-تطبيع-العلاقات-بين-البلدين
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Nem csak Tel-Avivban: új startupok Negevben és Galileában 

The Jerusalem Post, 2022. július 30. 

Az Izraeli Innovációs Hatóság nemrégiben közzétett adatai azt mutatják, hogy az ország 

„startup nemzet”, amelynek központja elsősorban Tel-Avivban van. Tíz várost vizsgáltak, ami 

alapján kiderül, hogy Tel-Avivban összesen 2383 high-tech vállalat működik, míg a közel-keleti 

ország többi kilenc városában, köztük Jeruzsálemben, Herzliában, Haifában és Ra’ananában 

csak 2311. A high-tech cégek Tel-Avivban való koncentrációja azonban ahhoz a tévhithez 

vezet, hogy a fejlesztésekhez és üzletkötésekhez csak ott lehet a legjobb elméket alkalmazni. 

De van szakképzett munkaerő Asdódban és Beér-Sevában délen, valamint Safedben és Kiryat 

Shmonában északon. A jelenlegi kormány célul tűzte ki, hogy 2026-ra 15%-ra emelje a high-

tech iparágban foglalkoztatottak arányát. A kritikusok szerint azonban ez nem elég. Szerintük 

az országnak elő kell segítenie a high-tech cégek letelepedését a perifériára szorult 

településeken is. Ez megoldhatná az ágazatban tapasztalható munkaerőhiány problémáját, 

valamint a kulcsa lehet az esélyegyenlőség megteremtésének, valamint a társadalmi szakadék 

redukálásának. Szakértők szerint a high-tech ipar bővítése nemzeti, társadalmi és üzleti érdek. 

Az intelligens ipar (smart industry) fejlesztése – nem csak a központi városokban – Izrael 

államot erősíti, megszilárdítja pénzügyi helyzetét, továbbá a világ vezető országai közé helyezi. 

Forrás: Not only in Tel Aviv: New start-ups in the Negev and Galilee 

86%-os növekedés a dubaji ingatlanpiacon 

 .Al Khaleej, 2022. július 31 ,الخليج

A hivatalos adatok szerint a dubaji ingatlanpiaci eladások értéke 2022 elejétől július végéig 

körülbelül 135,4 milliárd dirhamot tett ki, ami 86%-os növekedés 2021 azonos időszakához 

képest. Ez az összeg csaknem 50 ezer ügyletből származik. Ezen adatok alapján a dubaji 

ingatlanpiac az idei év első hét hónapjában rekordteljesítményt ért el az eladási ügyleteket 

tekintve, és történetének legmagasabb értékét produkálta. Júliusban az összes tranzakció 36,6 

milliárd dirhamot tett ki, ami 9 102 adás-vételből származott, ebből 6 085 lakást, 903 épületet 

és 1 958 földterületet értékesítettek. Ugyanebben a hónapban 20,9 milliárd dirhamot tettek 

ki az eladások, ami 7 126 tranzakciót jelentett, köztük 5 176 lakás, 624 épület és 1 326 

földterület került eladásra. Az adatokból kiderül, hogy a „Dubai Marina”, a „Dubai belváros”, 

a „Palm Jumeirah”, a „Business Bay” és a „Jumeirah Village Circle” voltak a legkeresettebb 

környékek az eladó lakások tekintetében 2022 első hét hónapjában. Szakértők szerint a 

statisztikák azt mutatják, hogy a dubaji ingatlanpiac soha nem látott mértékű szárnyalásba 

kezdett. 

Forrás: 135  ي خالل  مبيعات عقارات دب 
ً
 %86 أشهر بنمو 7مليارا

  

https://m.jpost.com/business-and-innovation/tech-and-start-ups/article-713486
https://www.alkhaleej.ae/2022-07-30/135-ملياراً-مبيعات-عقارات-دبي-خلال-7-أشهر-بنمو-86/أسواق-الإمارات/اقتصاد
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Erdoğan: Törökország rendelkezik a gazdasági nehézségek leküzdéséhez 

szükséges eszközökkel  

Hürriyet Daily News, 2022. július 31. 

Törökországnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy leküzdje az előtte álló gazdasági 

problémákat, beleértve a magas megélhetési költségeket is – mondta Recep Tayyip Erdoğan 

elnök, emlékeztetve arra, hogy az ország teljesítménye az ukrajnai háború, valamint a járvány 

közepette sokkal jobb más országokhoz képest. „Miközben az egész világ – különösen a fejlett 

országok – válságoktól szenved ma, mi, a foglalkoztatásunkkal, termelésünkkel és 

exportunkkal együtt, továbbra is teljes sebességgel haladunk céljaink felé” – mondta Erdoğan. 

„Nyilvánvalóan megvannak a saját problémáink, különösen a magas megélhetési költségek. 

Azonban hála Istennek, a kezünkben lévő eszközeink és az előttünk álló lehetőségek sokkal 

jelentősebbek, mint ezek a problémák” – mondta a török elnök, miközben a globális gazdasági 

problémákról beszélt. Erdoğan emlékeztetett arra, hogy Törökország fejlődését korábban 

megszakította az egypártrendszer, amely figyelmen kívül hagyta a népakaratot, valamint az 

egységet gyengítő ideológiai, etnikai és felekezeti feszültségeket. „Van ilyesmi a mi vezetésünk 

alatt? Nincs” – mondta az államfő, egyúttal aláhúzva, hogy a terrorveszélyt is megszüntették. 

Forrás: Türkiye has means to overcome economic difficulties: Erdoğan 

A 2020-as robbanásban megsérült bejrúti kikötői silók egy része összeomlott 

Al Arabiya English és Anadolu Agency, 2022. augusztus 01. 

A 2020-as robbanásban megsérült bejrúti kikötői silók egy része hatalmas porfelhők közepette 

omlott össze vasárnap (2022. 07. 31.) egy hetekig tartó tűzvész után, amit a nyári melegben 

megerjedt és meggyulladt gabonaszemek váltottak ki. Egyelőre nem derült ki, hogy megsérült-

e valaki. Amikor július elején az erjedő gabona kigyulladt, a tűzoltók és a libanoni katonák vízzel 

próbálták eloltani a tüzet, de visszavonultak, miután a nedvesség tovább rontotta a helyzetet. 

A Belügyminisztérium több mint egy héttel később közölte, hogy a tűz továbbterjedt, miután 

néhány közeli elektromos kábelt is elért. A silók hetekig parázslottak, miközben az erjesztett 

gabona szaga beszivárgott a közeli városrészekbe. A 2020-as robbanást túlélő lakosok azt 

mondták, hogy a tűz és a szag a traumatikus eseményekre emlékeztették őket. A 

környezetvédelmi és egészségügyi minisztérium a múlt héten arra utasította a kikötő 

közelében élőket, hogy maradjanak bent, jól szellőző helyiségekben. A Libanoni Vöröskereszt 

K-N95-ös maszkokat osztott ki a közelben élőknek, a tisztviselők pedig arra utasították a 

tűzoltókat és a kikötői dolgozókat, hogy tartózkodjanak a silók közvetlen közelében. 

Forrás: Part of Beirut port silos, damaged in 2020 blast, collapses és   لبنان..  انهيار أجزاء من صوامع

وت  ي مرفأ بي 
 القمح فن

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkiye-has-means-to-overcome-economic-difficulties-erdogan-175756
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/07/31/Part-of-Beirut-port-silos-damaged-in-2020-blast-collapses
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/لبنان-انهيار-أجزاء-من-صوامع-القمح-في-مرفأ-بيروت/2649974
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/لبنان-انهيار-أجزاء-من-صوامع-القمح-في-مرفأ-بيروت/2649974
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Irak: Egy esetleges polgárháború kirobbanására hívták fel a figyelmet 

 .Sotaliraq, 2022. augusztus 01 ,صوت العراق

Egy emberi jogi szervezet („az Emberi Jogok Igazságügyi és Fejlesztési Szervezete”) erőszakos 

polgárháború kitörésének az eshetőségére figyelmeztetett Irakon belül a két fő tömb – a 

Szadrista Mozgalom és a „Koordinációs Keret” (Koordinációs Összefogás) – közötti politikai 

polarizáció, valamint a következő iraki kormány megalakításával kapcsolatos nézeteltérések 

miatt. A szervezet hivatalos szóvivője hangsúlyozta, hogy az iraki állam politikai térképének 

megrajzolására irányuló külföldi beavatkozások katasztrofális eredményekhez vezettek. A 

szervezet felszólította az összes iraki politikai pártot, valamint a parlamentet, hogy alakítsanak 

konszenzusos iraki kormányt az ország gazdaságának megmentése és a polgárháború 

elkerülése érdekében. 

Forrás:  دعوات لتشكيل حكومة عراقية توافقية النقاذ االقتصاد العرافى ومنع انزالق ا لعراق للحرب االهلية 

Az al-Kaida vezetője, Zaváhirí meghalt egy amerikai dróntámadásban 

Afganisztánban 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. augusztus 02 ,الشر

Az Egyesült Államok megölte Ajman az-Zavahirít, az al-Kaida vezetőjét egy „precíziós” 

csapásban Kabul központjában, Afganisztán fővárosában - mondta Joe Biden elnök, ami a 

legnagyobb csapás, amit a militáns csoportra mértek a szervezet alapítójának Oszama bin 

Ladent 2011-es likvidálása óta. Az egyiptomi származású Zaváhiríre, akinek eredeti hivatása 

sebész – 25 millió dolláros vérdíjat tűztek ki, többek között azért, mert segített koordinálni a 

2001. szeptember 11-i terrortámadásokat, amelyekben közel 3000 ember vesztette életét. 

Egy névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselő elmondta, hogy Zaváhirí akkor vesztette életét, 

amikor vasárnap reggel kiment kabuli házának erkélyére és rakétatalálat érte egy amerikai 

drón által. „Most az igazságszolgáltatás megtörtént, és ez a terroristavezér nincs többé” – 

üzente Biden hétfőn a Fehér Házból. „Nem számít, mennyi ideig tart, nem számít, hol bujkálsz, 

ha veszélyt jelentesz népünkre, az Egyesült Államok megtalál...” A kabuli tálib kormány három 

szóvivője nem kívánta kommentálni Zaváhirí halálát. Zaváhirí Bin Ladent követte az al-Kaida 

vezetőjeként, miután évekig a terrorszervezet fő szervezője és stratégája volt, de a karizma 

hiánya és a rivális fegyveresekkel, mint pl. az Iszlám Állam terrorszervezettel szembeni 

versengés megzavarta a Nyugat elleni pusztító támadások szervezését. Az elmúlt években 

többször is keringtek hírek Zaváhirí haláláról és köztudott volt, hogy rossz egészségi állapotban 

van régóta. 

Forrás:  ي أفغانستان
 بايدن يعلن مقتل الظواهري بغارة فن

  

https://www.sotaliraq.com/2022/07/31/دعوات-لتشكيل-حكومة-عراقية-توافقية-لان/
https://aawsat.com/home/article/3792646/بايدن-يعلن-مقتل-الظواهري-بغارة-في-أفغانستان
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Türkmenisztán és Grúzia között tovább növekedett a kereskedelmi forgalom 

Business Turkmenistan, 2022. július 29. 

A Türkmenisztán és Grúzia közötti kereskedelmi forgalom 2022 első felében 19,3%-kal nőtt, 

jelentette a grúz Nemzeti Statisztikai Bizottság. A közlemény szerint az adott időszakban Grúzia 

és Türkmenisztán között a kereskedelmi forgalom elérte a 112,5 millió dollárt (2021-ben ez 

94,3 millió dollár volt). A statisztikai bizottság elemzése emellett kiemeli, hogy Türkmenisztán 

Grúziába irányuló exportja 2022. január-június között 102,2 millió dollár volt, ami 16,6%-os 

növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A jelentés azt is megjegyzi, hogy 

2021 azonos időszakához képest 2022 első félévében Türkmenisztán 52%-kal (10,3 millió 

dollárra) növelte a Grúziából származó importot. A grúz Nemzeti Statisztikai Bizottság 

jelentéséből az is kiderül, hogy 2021-ben Türkmenisztán lett Grúzia első számú kőolajtermék-

exportőre. 

Forrás: Товарооборот между Туркменистаном и Грузией вырос на 19,3% 

Magyarországra látogatott a grúz külügyminiszter 

Civil Georgia, 2022. július 29. 

Ilia Darchiashvili grúz külügyminiszter Törökországból egyenesen Budapestre látogatott, ahol 

kollégájával Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat. 

A megbeszélést követően a grúz külügyminiszter elmondta, hogy magyar kollégájával abban 

állapodtak meg, hogy Magyarország felveszi Grúziát azon országok listájára, amelyek 

állampolgárai egyszerűsített módon kapnak majd munkavállalási engedélyt Magyarországon. 

Darchiashvili elmondta, hogy a Szijjártó Péterrel folyatott tárgyaláson még szó esett Grúzia 

európai integrációjának aktuális helyzetéről, a magyar külügyminiszter tbiliszi látogatásának 

időpontjáról és a két ország közötti gazdasági, oktatás és kulturális kapcsolatokról. Valamint 

egyeztettek az év vége előtt megrendezésre kerülő grúz-magyar kormányközi bizottság 

ülésének az időpontjáról is. 

Forrás: Глава МИД Грузии находится с визитом в Венгрии 

  

https://business.com.tm/ru/post/8940/tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-gruziei-vyros-na-193
https://civil.ge/ru/archives/502615
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Magyarország 700 millió köbméter földgázt vásárol 

Ria Novosty, 2022. július 29. 

Az európai áram- és gázárak jelentős emelkedése következtében a magyar kormány 

veszélyhelyzetet hirdetett az ország energiaszektorában. A magyar energetikai vészhelyzet 

részét képezi a magyarországi földgáztermelés másfélről kétmilliárd köbméterre történő 

emelése és további 700 millió köbméter földgáz külföldről történő beszerzése. A külföldről 

történő földgáz beszerzés érdekében Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Moszkvába tett 

látogatása során tárgyalásokat folytatott Alexander Novak orosz miniszterelnök-helyettessel, a 

Gazprom vezérigazgatójával. A tárgyaláson Novak és Szijjártó egyeztetetést folytatott 700 

millió orosz földgáz lehetséges beszerzéséről és a magyar–orosz atomenergetikai 

együttműködés folytatásáról. 

Forrás: Венгрия намерена докупить газ у России 

Kiderültek szamarkandi SCO-csúcs egyes részletei 

Gazeta, 2022. július 29. 

A tervek szerint a szeptemberi szamarkandi SCO-csúcson egy olyan nyilatkozat aláírására 

kerülhet sor, amely a legfontosabb regionális és globális kérdésekben tükrözi a szervezet 

országainak álláspontját, jelentette ki Vlagyimir Norov üzbég külügyminiszter a Sanghaji 

Együttműködési Szervezet (SCO) tagállamainak külügyminiszteri ülésén. Norov szerint a 

szervezet országainak koordinátorai egy új dokumentumcsomagon dolgoznak, amely a 

Sanghaji Együttműködési Szervezet dinamikus fejlődését, a szervezet növekvő potenciálját, 

valamint a modern kihívásokra történő megfelelő és hatékony válaszadási képességét hivatott 

bemutatni. Az üzbég külügyminiszter szerint a szamarkandi találkozón egy átfogó terv aláírását 

is tervezik a hosszú távú jószomszédi viszonyról és a regionális közlekedési összekapcsolódás 

koncepciójának megvalósításáról. A szervezet biztonságpolitikai elképzeléseivel kapcsolatban 

Norov elmondta, hogy időszerűvé vált a kérdés, hogy az SCO RATS (Regional Anti-Terrorist 

Structure) tevékenységét hozzáigazítsák az afganisztáni helyzet alakulásához. A szamarkandi 

SCO csúcstalálkozóval kapcsolatban az üzbég külügy vezetője hozzátette, hogy a szervezet 

fejlődésében új szakaszhoz ért, amit minden tagország természetes folyamatnak tekint. A 

szervezet fejlődéséről tanúskodik, hogy Irán is az SCO teljes jogú tagja és már Fehéroroszország 

tagságának kérdését is vizsgálják. Norov szavai szerint az is elképzelhető, hogy már a 

szamarkandi csúcson Egyiptom, Szaúd-Arábia és Katar is aláírhatja a partneri státuszáról szóló 

memorandumot, illetve szeptemberben döntés születhet arról is, hogy elfogadják Bahrein és 

a Maldív-szigetek párbeszédpartneri státuszát, valamint Azerbajdzsán, Örményország, 

Kambodzsa és Nepál megfigyelői státuszának aláírására is sor kerülhet. 

Forrás: Владимир Норов рассказал, как проходит подготовка к саммиту ШОС в 

Самарканде 

  

https://ria.ru/20220729/vengriya-1805770072.html
https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/29/sco-norov/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/07/29/sco-norov/
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Banglades és Üzbegisztán egy új kereskedelmi útvonal létrehozásáról 

állapodott meg 

Podrobno, 2022. július 30. 

Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi minisztere, Dzsamsid Khodzsaev Dakkába részt 

vett az Üzbég-Bangladesi Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság 3. 

ülésén, ahol tárgyalásokat folytatott Tipu Munshi, bangladesi kereskedelmi miniszterrel. A 

megbeszélésen elsősorban a kétoldalú együttműködés elmélyítésének lehetőségei kerültek 

megvitatásra. A bizottsági ülésen Khodzsaev és Munshi abban is egyetértettek, hogy mindkét 

országnak növelnie kell a kölcsönös gazdasági befektetéseket. Ezzel összhangban pedig 

Üzbegisztán és Banglades 2023-ig kidolgoz egy ipari együttműködési programot, amely olyan 

projektek végrehajtását irányozza elő, amelyek mindkét ország gazdasága számára hozzáadott 

értékkel rendelkeznek. Ezen kívül a többnapos tárgyalás során felmerült az igény az új 

logisztikai és ellátási láncok regionális kialakítására is. Ennek jegyében megállapodás született 

az Üzbegisztán – Chabahar – Chitagon kereskedelmi útvonalon történő kísérleti áruszállítás 

kidolgozásáról, valamint az Uzbekistan Airways és a Bangladesh Biman Airlines légitársaságok 

közötti kereskedelmi légi járat Taskent–Delhi–Dakka útvonal megszervezéséről. 

Forrás: Узбекистан и Бангладеш договорились протестировать новый транспортный 

коридор и возобновить авиасообщение 

Főtitkári látogatás Közép-Ázsiában 

Business Turkmenistan, 2022. augusztus 1. 

Az Öböl-menti Arab Államok Együttműködési Tanácsának (Gulf Cooperation Council, GCC) 

főtitkára, Nájif Faláh Mubárak al-Hadzsraf látogatást tett Közép-Ázsia mind az öt országában 

(Türkmenisztán, Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Kazahsztán). Körútjának kezdetén 

al-Hadzsraf kijelentette, hogy személyével minden Öböl-menti arab államot (Bahrein, Kuvait, 

Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek) képvisel. Látogatása során a főtitkár 

felhívta a figyelmet a GCC és a közép-ázsiai országok közötti kapcsolatok fontosságára, 

hangsúlyozva a két régió közötti gazdasági kapcsolatok erősítését. A tanács vezetője emellett 

reményét fejezte ki, hogy körútja képes lesz új távlatokat nyitni a közös regionális és régiók 

közötti együttműködések területén a GCC-országok és a közép-ázsiai köztársaságok között. 

Forrás: Генеральный секретарь ССАГПЗ посетит страны Центральной Азии 

  

https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-i-bangladesh-dogovorilis-protestirovat-novyy-transportnyy-koridor-i-vozobnovit-aviasoobshch/
https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-i-bangladesh-dogovorilis-protestirovat-novyy-transportnyy-koridor-i-vozobnovit-aviasoobshch/
https://business.com.tm/ru/post/8953/generalnyi-sekretar-ssagpz-posetit-strany-centralnoi-azii
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Növekvő üzbég külkereskedelmi forgalom 

UzDaily, 2022. augusztus 1. 

2022. január-júniusban Üzbegisztán külkereskedelmi forgalma 24,5 milliárd dollárt tett ki, 

amiből az import 14,6 milliárd, az export pedig 9,9 milliárd dollár volt, közölte az Üzbég Állami 

Statisztikai Bizottság. A jelentésből az is kiolvasható, hogy 2022 január-júniusában az üzbég 

import volumene 27,4%-kal nőtt 2021 azonos időszakához képest. Az import szerkezetében az 

áruk (főleg bőrtermékek, gyógynövények, gyapot) és termékek (műszaki termékek) részaránya 

elérte a 13,5 milliárd dollárt, míg a szolgáltatói szektor 1,1 milliárd dollárt tett ki. 

Forrás: Госкомстат: внешнеторговый оборот Республики Узбекистан составил 24 491,0 

млн. долларов США 

Üzbég-azeri befektetési alap létrejötte 

Gazeta, 2022. augusztus 1. 

 Üzbegisztán és Azerbajdzsán egy közös 500 millió dolláros befektetési alapot indít a közös 

projektek finanszírozására, melynek ütemtervét hamarosan ki is dolgozzák, jelentette be 

Dzsamsid Hodzsaev üzbég befektetési és külkereskedelmi miniszter. Ehhez kapcsolódva 

Hodzsaev kiemelte, hogy idén júniusban, Ilham Alijev Azerbajdzsán elnökének taskenti 

látogatása során a két ország már korábban is aláírt egy hasonló megállapodást, amely akkor a 

vegyi- és textilipart, valamint a mezőgazdaságot érintette. A most létrehozott befektetési alap 

pedig e korábbi megállapodás kibővítése. A közös befektetési alap létrehozásával kapcsolatban 

Mikajil Dzsabbarov, Azerbajdzsán gazdasági minisztere is úgy vélekedett, hogy bővíteni kell a 

két ország közötti befektetéseket. Az azeri gazdasági minisztérium vezetője a két ország közötti 

együttműködés ígéretes területei közül az energiaszektort emelte ki, ahol az üzbég 

Uzbekneftegaz és az azeri SOCAR olajtársaság már korábban megállapodást írt alá a két ország 

olajmezőinek közös fejlesztéséről és a megújuló energiaforrások bővítéséről. 

Forrás: Узбекистан и Азербайджан создадут инвестфонд на $500 млн 

Ázsiában új közlekedési folyosó jöhet létre 

Day.Az, 2022. augusztus 2. 

Üzbegisztán Azerbajdzsán részvételével új közlekedési folyosó létrehozását kezdeményezte, 

jelentette be Ilkhom Makhkamov Üzbegisztán közlekedési minisztere az Azerbajdzsán, 

Üzbegisztán, Törökország külügy-, gazdasági és közlekedési minisztereinek első taskenti 

találkozójának záróünnepségén mondott beszédében. Az üzbég elképzelés egy új multimodális 

Törökország-Kaukázus-Közép-Ázsia-Dél-Ázsia folyosó kialakítását kezdeményezi Afganisztánon 

keresztül. Makhkamov beszédében az új közlekedési folyosó létrehozását a dél-ázsiai országok 

rövid- és középtávú rendkívül magas növekedési potenciáljával indokolta. Az elképzelés az 

ülésen részt vevő azeri és török fél tetszését is elnyerte. Az új Törökország-Kaukázus-Közép-

Ázsia-Dél-Ázsia közlekedési folyosó létrehozását a háromoldalú azeri-török-üzbég 

csúcstalálkozó zárónyilatkozatába ― Taskenti Nyilatkozat ― is belefoglalták.  

Forrás: Узбекистан предложил создать новый транспортный коридор через Азербайджан 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/70706
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70706
https://www.gazeta.uz/ru/2022/08/01/fund/
https://news.day.az/economy/1484016.html
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Taskentben üzbég-azeri-török kereskedelmi megállapodást írtak alá 

Uzdaily, 2022. augusztus 3. 

Taskent adott otthont Üzbegisztán, Azerbajdzsán és Törökország külügy-, kereskedelmi, 

gazdasági és közlekedési minisztereinek első találkozójának. A most életre hívott 

együttműködés egy teljesen új kezdeményezés a három ország között, amely az Üzbegisztán, 

Azerbajdzsán és Törökország között zajló külpolitikai és regionális kérdések megvitatását és az 

országok közötti partnerségében rejlő lehetőségek kiaknázását célozza meg. A tanácskozáson 

bejelentették, hogy az elmúlt öt évben Üzbegisztán Azerbajdzsánnal és Törökországgal 

folytatott kereskedelmi forgalma megkétszereződött és 2021 végére elérte a 3,5 milliárd 

dollárt. A háromoldalú találkozó résztvevői arról is döntöttek, hogy az egymás piacaihoz 

történő kölcsönös hozzáférés megkönnyítése érdekében javaslatot tesznek egy új e-

kereskedelmi platform létrehozására és leegyszerűsítik a vámpapírok ügyintézését is. Ezen kívül 

a felek javaslatot tettek több közös projekt megvalósítására, az ipari és energiaszektorban 

történő fejlesztésekre és a három ország tranzitpotenciáljának kihasználására. Mindhárom 

ország képviselője kiemelt feladatként említette az interregionális együttműködések 

elmélyítését. Ennek kapcsán pedig javaslatot is tettek egy Üzbegisztán-Azerbajdzsán-

Törökország éves interregionális fórum megszervezésére. A találkozó eredményeként aláírták 

a Taskenti Nyilatkozatot, amely magába foglalta a háromoldalú találkozón született összes 

megállapodást. 

Forrás: Узбекистан, Азербайджан и Турция намерены увеличить объемы товарооборота 

в 2 раза 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/70763
https://www.uzdaily.uz/ru/post/70763
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