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Vosztok-2022: hadgyakorlat és erődemonstráció az ukrán 
háború árnyékában 

2022. augusztus 18-án a Moszkva bejelentette, hogy szeptemberben Kína, Fehéroroszország, 
India, Tádzsikisztán és Mongóliai részvételével az orosz Távol-Keleten megrendezi a Vosztok-
2022 (Kelet-2022) elnevezésű katonai hadgyakorlatot.ii  

Egyes hírekkel ellentétben a jelenlegi katonai hadgyakorlat nem egyedülálló, hiszen a Vosztok 
hadgyakorlatot Oroszország 2010 óta négyévente mindig megrendezi, ahogy korábban 2010-
ben, 2014-ben és 2018-ban is tette. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a 
szeptember 7-ig tartó gyakorlaton több mint 50 000 katona, több mint 5 000 nehézfegyver és 
páncélos harcjármű, köztük 140 repülőgép, 60 hadihajó és naszád vesz részt. A hírekkel 
ellentétben mennyiségében egy „átlagos” hadgyakorlatról beszélhetünk. Ugyanis 2018-ban 
(amikor Kínai Népi Felszabadító Hadsereg először vett részt a hadgyakorlaton) a több, mint 
300 000 katona részvételével végrehajtott Vosztok-2018 volt a hidegháború vége óta 
megrendezett eddig ismert legnagyobb katonai hadgyakorlat. 

Milyen orosz üzenete lehet a most zajló hadgyakorlatnak? 

Mivel Oroszország Ukrajnával a „nyugati fronton” háborúban áll a hadgyakorlat célja az orosz 
katonai erődemonstráció bemutatása volt, annak a jele, hogy ha szükséges Moszkva a „keleti 
fronton” is képes katonailag fellépni. 

Többen is úgy vélik, hogy a Kreml azon döntése, hogy az ukrajnai háború ellenére sem 
halasztotta el a hadgyakorlatot szintén az orosz erődemonstráció jele. Emellett a Vosztok-
2022 egyben figyelmeztetés a Nyugat és az Egyesült Államok felé, hogy Oroszország nincs 
egyedül. Ugyanakkor a hadgyakorlat a Moszkvával „baráti” országok számára is jelzés, hogy a 
szankciók ellenére Oroszország megbízható katonai, gazdasági és kereskedelmi partner. 

A Vosztok-2022-vel kapcsolatban érdekesség, hogy Moszkva a hadgyakorlat bejelentését 
közvetlenül a Tajvan körül kialakult válság után tette meg. A Vostok-2022-ben részt vevő 
országok közül Fehéroroszország szerepvállalása nem meglepő, azonban a hadgyakorlaton 
résztvevő országok között ott van India is. A dél-ázsiai ország részvétele több szempontból is 
érdekes fejlemény. Az a tény, hogy India és Kína közös katonai gyakorlatokon vesz részt 
korábban elképzelhetetlen lett volna a két ország közötti barátságtalan kapcsolatok miatt, bár 
a mindkét ország tagja olyan szervezeteknek, mint a BRICS vagy a Sanghaji Együttműködési 
Szervezet. 

India és Kína egyidejű részvételével a hadgyakorlaton Oroszország elmondhatta, hogy katonai 
ereje mellett az orosz diplomácia továbbra is meghatározó alkotóelem az orosz külpolitikának, 
hiszen képes volt közvetíteni két regionális rivális között.  

A hadgyakorlat első látásra legjelentéktelenebbnek tűnő résztvevői Tádzsikisztán, Kirgizisztán 
és Kazahsztán. Moszkva a három közép-ázsiai ország részvételével azt szerette volna 
demonstrálni, hogy Moszkva közép-ázsiai kapcsolatrendszere továbbra is hagyományosan jó, 
annak ellenére is, hogy a egyes közép-ázsiai országok (Tádzsikisztán) rendszeresen részt 
vesznek az Egyesült Államokkal közösen megrendezett katonai hadgyakorlatokon (Regional 
Cooperation-2022). Emellett Tádzsikisztán, Kirgizisztán és Kazahsztán részvétele a 
hadgyakorlaton jelzés az Egyesült Államok (és Törökország) felé, hogy Közép-Ázsiában sem 
cselekedhet úgy, ahogy akar. 

https://www.dw.com/en/vostok-2022-russian-military-joined-by-allies-in-major-drills/a-62987000
https://inosmi.ru/20220830/rossiya-kitay-255763253.html
https://thediplomat.com/2022/08/potential-logistical-and-operational-costs-of-a-china-taiwan-conflict/
https://tj.usembassy.gov/regional-cooperation-22/
https://www.army.mil/article/259290/national_guardsmen_participate_in_regional_cooperation_22
https://www.army.mil/article/259290/national_guardsmen_participate_in_regional_cooperation_22
https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2022/01/bp328_toni-alaranta-kristiina-silvan_turkey-in-central-asia.pdf
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Hogyan értékelik a szakértők a gyakorlatokat? 

Kína számára ez jó lehetőség az Oroszországgal való együttműködésre, tekintettel Japánra. A 
tajvani vizeken tapasztalható feszültség növekedése miatt Japán áll Kína fókuszában. Peking 
reméli, hogy Oroszország a szövetségesük lesz a csendes-óceáni térségben, mondta Haiyun 
Ma egyetemi professzor, a kínai-orosz kapcsolatok szakértője. Temur Umarov, a Carnegie 
Moscow Center kutatója úgy vélekedik, hogy az ukrajnai háború „mérgezővé” tette 
Oroszországot a nemzetközi közösség számára, és Moszkva a hadgyakorlattal akarja 
megmutatni, hogy nem maradt teljes elszigeteltségben. 

India részvétele a gyakorlatban a Nyugat szempontjából nem biztos, hogy előnyös, ugyanakkor 
az indiai részvétel az ország külpolitikai érdekeit szolgálja. A gyakorlat jó lehetőség India 
számára, hogy megmutassa katonai képességeit, mondta Michael Kugelman, a Wilson Center 
ázsiai programért felelős igazgatóhelyettese India Vosztok-2022-es szerepvállalásával 
kapcsolatban. 

Összefoglalva 

Miközben Oroszország számára az ukrajnai háború nyugaton tovább folytatódik, a Vosztok-
2022-vel Moszkva célja valószínűleg az erődemonstráció volt, hogy megmutassa még mindig 
erős és nem akarja, hogy Keleten egy váratlanul kirobbanó konfliktus érje. Ezenkívül Moszkva 
számára a hadgyakorlat kiváló lehetőség volt arra, hogy prezentálja a Kínával való szövetségét 
is. 

A jelenleg is zajló Vosztok-2022 által Moszkva világossá tette mindenki számára, hogy a 
Fehéroroszországgal történő integráció tovább folytatódik. India jelenléte a hadgyakorlaton 
pedig az Egyesült Államok és a Nyugat számára is komoly bizalmi kérdéseket vethet fel. A 
három közép-ázsiai ország hadgyakorlaton történő szerepvállalása pedig mind az Egyesült 
Államok mind pedig Törökország számára jelzés, hogy Moszkva Közép-Ázsiában is jelen van. 

Mindezek ellenére a hadgyakorlat talán legfontosabb geopolitikai tanúsága, hogy ha Újdelhi 
bekerülne Moszkva és Peking szövetségi rendszerébe, akkor minden eddiginél nagyobb 
eurázsiai katonai, politikai és gazdasági ellenpólus jöhetne létre, aminek Közép-Ázsia országai 
lehetnek a legnagyobb vesztesei. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 

  

https://www.rferl.org/a/russia-military-execises-china-india/32011191.html
https://www.rferl.org/a/russia-military-execises-china-india/32011191.html
https://www.rferl.org/a/russia-military-execises-china-india/32011191.html
https://www.voanews.com/a/india-and-china-to-take-part-in-joint-military-drills-with-russia/6723800.html
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Kelet-Ázsia 

A 2023-as a Japán Védelmi Minisztérium valaha volt legnagyobb költségvetése  

Kosuke Takahashi, The Diplomat, 2022. augusztus 31. 

Augusztus 31-én a Japán Védelmi Minisztérium 5,59 ezer milliárd jent (40,4 milliárd dollárt) 

tervezett  be a 2023-as pénzügyi évre, ami a valaha volt legnagyobb költségvetési igény, amit 

a Japán körüli egyre súlyosabb biztonsági helyzet tett indokolttá. A kérés, amely az eredeti 

költségvetéshez képest 1,1%-os növekedést jelent a folyó pénzügyi évben, a 11. egymást 

követő emelés a Liberális Demokrata Párt (LDP) által vezetett kormány alatt. Fumio Kishida 

miniszterelnök megfogadta, hogy „a következő öt évben alapvetően megerősíti Japán védelmi 

képességeit”. A kérelmet a Japán Pénzügyminisztériumnak küldik meg, hogy december végéig 

mérlegeljék, a több mint 100 tétel finanszírozását tartalmazó költségvetést – például a Japán 

Önvédelmi Erők járműveiről, hajóiról és repülőiről kilőhető védelmi rakéták fejlesztését, 

valamint egy új generációs vadászgép, az Egyesült Királysággal való közös fejlesztésének 

finanszírozását. 

Forrás: Japanese Defense Ministry Requests Largest Ever Budget for Fiscal Year 2023 

A Kínai Kommunista Párt 20. Kongresszusa 

Shannon Tiezzi, The Diplomat, 2022. augusztus 30. 

A Kínai Kommunista Párt (KKP) 20. Kongresszusa október 16-án veszi kezdetét. A Kongresszus 

választja ki a KKP – és tágabb értelemben Kína – legfelsőbb vezetőit a következő öt évre, bár 

a gyakorlatban ezeket a személyeket, már jóval előtte kijelölik, mielőtt a KKP delegáltjai 

szavazataikkal hivatalossá teszik azt. A reform és nyitás óta a pártkongresszusok rutinszerűvé 

váltak, ötévente, általában októberben vagy novemberben kerülnek megrendezésre. A 20. 

Kongresszust különösen nagy figyelemmel kísérik, mivel Xi Jinping, a párt legfelsőbb vezetője 

várhatóan szakít a hagyományokkal és a harmadik ötéves ciklusra is megtartja pozícióját. 

Ennek korai jelei voltak az előző pártkongresszuson, 2017 októberében, amikor Xi nem jelölte 

ki utódját az Állandó Bizottságába, Kína legfelsőbb vezető testületébe. Xi harmadik ciklusra 

vonatkozó igénye még nyilvánvalóbbá vált 2018 márciusában, amikor a kínai törvényhozás 

jóváhagyta az alkotmány módosítását, amely megszüntette az elnöki posztra vonatkozó 

mandátumkorlátokat. 

Forrás: China’s Crucial Party Congress Has a Date: October 16 

  

https://thediplomat.com/2022/08/japanese-defense-ministry-requests-largest-ever-budget-for-fiscal-year-2023/
https://thediplomat.com/2022/08/chinas-crucial-party-congress-has-a-date-october-16/
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A Yoon kormányzat Kína politikája 

Joel Atkinson, The Diplmat, 2022. augusztus 27. 

Már több mint 100 napja van Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök hivatalában, akit Dél-Koreán kívül 

széles körben USA-párti és Kína-ellenes vezetőnek tekintettek korábban. Azonban Wi Sung-lac 

volt magas rangú diplomata úgy fogalmazott, hogy: „Dél-Koreának soha nem volt és még 

mindig nincs átgondolt Kína-politikája, azon kívül, hogy nagyon igyekezett nem magára 

haragítani az országot.” Más amerikai szövetségesekhez hasonlóan Szöul is megszakította 

hivatalos kapcsolatait Tajvannal a Pekinggel való diplomáciai kapcsolatok javára. Ezt azonban 

viszonylag későn (1992-ben) tette. Dél-Korea volt az egyik első ország, amely az 1989-es 

Tienanmen-i incidenst követően a megszokott módon folytatta Pekinggel kapcsolatait. 

Nemrég pedig Szöul nem csatlakozott Ausztráliához, Kanadához, Japánhoz és más 

országokhoz Pekingnek a hszincsiangi vagy hongkongi emberi jogok miatti kritizálásában. Az 

egyetlen pont, ahol Szöul nem tudja egykönnyen megadni Pekingnek, amit akar, az az Egyesült 

Államokkal kötött szövetsége. 

Forrás: Don’t Mistake South Korea’s Yoon Suk-yeol for a China Hawk 

Kína szolgáltatási szektora 20,7%-kal nőtt a januártól júliusig terjedő 

időszakban 

Xinhua, 2022. szeptember 1. 

Kína szolgáltatáskereskedelmi értéke 20,7%-kal nőtt éves szinten az idei év első hét 

hónapjában –a Kínai Kereskedelmi Minisztérium legfrissebb adatai szerint. Ezek alapján a 

teljes kereskedelmi érték 3,39 ezer milliárd jüan (mintegy 492,6 milliárd dollár) volt. A 

szolgáltatások exportja éves összevetésben 22,8%-kal 1,64 ezer milliárd jüanra, a 

szolgáltatások importja pedig 1,75 ezer milliárd jüanra nőtt, ami 18,9%-kal haladja meg az egy 

évvel korábbit. Kínában a tudás-intenzív szolgáltatások kereskedelme folyamatos növekedést 

mutatott ebben az időszakban, éves szinten 10,2%-kal, mintegy 1,42 ezer milliárd jüanra nőtt. 

Az olyan ágazatok, mint a távközlés és az információs szolgáltatások exportja gyors növekedést 

mutat, míg a biztosítási szolgáltatások a leggyorsabban növekvő importterületek közé 

tartoztak. Az utazási szolgáltatások kereskedelme tovább élénkült, kereskedelmi értéke az egy 

évvel ezelőttihez képest 7,5%-kal 462,23 milliárd jüanra nőtt. 

Forrás: China's service trade up 20.7 pct in Jan.-July 

  

https://thediplomat.com/2022/08/dont-mistake-south-koreas-yoon-suk-yeol-for-a-china-hawk/
https://english.news.cn/20220901/8e0125bf568f415791d13aab2b1e8406/c.html
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Li Zhanshu várhatóan ellátogat Szöulba és találkozik Yoon elnökkel 

Shin Ji-hye, Korea Herald, 2022. szeptember 1. 

Médiaértesülések szerint Li Zhanshu magasrangú kínai tisztviselő várhatóan a hónap közepén 

Dél-Koreába látogat, hogy találkozzon Yoon Suk-yeol elnökkel. Li, az Országos Népi Gyűlés 

Állandó Bizottságának elnöke, és a Kínai kommunista Párt harmadik legmagasabb rangú 

vezetője. A két ország az értesülések szerint jelenleg a háromnapos látogatás előkészítésén 

dolgozik, amely a tervek szerint szeptember 15-én fog kezdődni. A látogatás a Dél-Koreai 

Nemzetgyűlés elnöke, Kim Jin-pyo meghívására történt. Li várhatóan szeptember 16-án 

tárgyal Kim házelnökkel, és megvitatják az együttműködés módjait a két ország közötti 

diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulójának megemlékezéséről. A Kim házelnökkel folytatott 

találkozó után a magas rangú kínai tisztviselő várhatóan Yoon Suk-yeol dél-koreai elnökkel is 

találkozik majd. A magasrangú kínai tisztviselő dél-koreai látogatásával pedig találgatások 

kezdődtek, hogy a jövőben esetleg sor kerülhet Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök és Xi Jinping 

kínai elnök közötti csúcstalálkozóra is. 

Forrás: Li Zhanshu expected to visit Seoul, meet with President Yoon 

Szöul, Tokió és Washington háromoldalú nemzetbiztonsági megbeszélést 

tartott 

Jo He-rim, The Korea Herald, 2022. szeptember 2. 

Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok megállapodtak abban, hogy egyesítik erőiket, annak 

érdekében, hogy határozott intézkedéseket tegyenek Észak-Korea ellen, ha az atomkísérletet 

hajt végre. A három ország azt is vállalta, hogy közös válaszlépést tesznek a globális ellátási 

lánc stabilitása érdekében – mondta Kim Szung-han dél-koreai nemzetbiztonsági tanácsadó 

amerikai és japán kollégáival folytatott megbeszélése után. Kim csütörtökön találkozott Jake 

Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval és Takeo Akiba japán nemzetbiztonsági 

tanácsadóval Honoluluban, hogy megvitassák Észak-Korea kérdését, a gazdasági biztonságot 

érintő és egyéb regionális kérdéseket. Ez volt az első ilyen találkozó, amelyet a biztonsági 

vezetők között tartottak a koreai Yoon Suk-yeol kormányzat májusi hivatalba lépése óta. „A 

három ország megállapodott abban, hogy tovább erősítik az együttműködést a béke és 

stabilitás fenntartása érdekében a Koreai-félszigeten és a régióban” — mondta Kim. 

Forrás: Seoul, Tokyo, Washington vow to make Pyongyang ‘learn of its fault’ if it carries out 

nuclear test 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220901000563&np=1&mp=1
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220902000531&np=1&mp=1
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220902000531&np=1&mp=1
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Kishida megfogadta, hogy az LDP megszakítja kapcsolatait az Egyesítő 

Egyházzal 

Japan Today, 2022. augusztus 31. 

Fumio Kishida japán miniszterelnök elmondta, hogy a Liberális Demokrata Pártja megköveteli 

törvényhozóitól, hogy szakítsák meg kapcsolataikat az ún. Egyesítő Egyházzal, amely a korábbi 

miniszterelnök, Abe Shinzo júliusi meggyilkolását követően került a figyelem középpontjába. 

Elnézést kért amiatt, hogy az LDP kétségekkel és kérdésekkel szembesül, miután több 

törvényhozójáról kiderült, hogy kapcsolatban álltak a vallási csoporttal, és közülük néhányan 

nyilvánosan elismerték, hogy támogatást is kaptak a múltbeli választásokon. A hivatalos nevén 

Családi Szövetség a Világbékeért és Egyesülésért Egyház híveit elítélték Japánban emberektől 

fenyegetésekkel illegálisan szerzett pénzekkel kapcsolatban. Az egyházat azért is figyelem 

övezi, mert állítólag hatalmas adományokat követelnek követőitől egészen addig a pontig, 

amíg bele nem rokkannak pénzügyileg. Információk szerint Abe támadójának édesanyja is 

hatalmas összegeket adományozott az egyháznak számára, ami az indítéka lehet a 

gyilkosságnak. 

Forrás: Kishida vows to sever LDP's ties with Unification Church 

  

file:///C:/Users/zoltai.alexandra/Downloads/Kishida%20vows%20to%20sever%20LDP's%20ties%20with%20Unification%20Church
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Dél-Ázsia 

Imran Khan Pakisztánban az előrehozott választásokra törekszik 

Umair Jamal, The Diplomat, 2022. augusztus 29. 

A Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) elnöke és a volt miniszterelnök, Imran Khan ellen vádat 

emeltek az ország terrorizmusellenes törvénye alapján, mert fenyegető megjegyzéseket tett 

a rendőrség vezető tisztviselői ellen. Emellett augusztus 31-én bíróság elé kell állnia, amiért 

megfenyegetett egy bírónőt is. A Pakisztáni Választási Bizottság (ECP) feljelentést tett Khannal 

szemben, mivel pártja tiltott forrásból származó pénzeszközöket kapott, és felszólította, hogy 

jelenjen meg a választási felügyelet előtt. Ha a terrorizmusellenes törvény, a bíróság 

megsértése vagy a tiltott finanszírozás ügyében elítélik, Khant akár életfogytiglan is eltilthatják 

a politikától. Fentiek egyértelműen azt jelzik, hogy habár Khan mindenáron előrehozott 

választásokat szeretne, remélve, hogy így visszatérhet a hatalomba, a regnáló Shehbaz Sharif 

kormány azonban nem hajlandó engedni, vagyis csupán 2023-ban tartaná meg a választásokat, 

Khan befolyását pedig korlátozni szeretné. 

Forrás: Imran Khan Pushing Hard for Early Elections 

India április-június közötti 13,5%-os GDP növekedése alacsonyabb, mint amit a 

központi bank remélt 

Aiswarya Pariwal, India Today, 2022. augusztus 31. 

India bruttó hazai terméke (GDP) 13,5 százalékkal nőtt a 2022-23-as pénzügyi év április-júniusi 

negyedévében – adta hírül a Nemzeti Statisztikai Hivatal (NSO) szerdán. Az NSO adatai szerint 

a reál-GDP 2022-2023 első negyedévében a becslések szerint 36,85 billió rúpiát ért el, 

szemben a 2021-2022 első negyedévi 32,46 billió rúpiával. A GDP-adat azonban elmaradt az 

Indiai Központi Bank (RBI) becsléseitől. A hónap elején tartott monetáris politikai ülésén az RBI 

16,2 százalék körüli növekedési rátára számított az április-júniusi negyedévben. A 2021 április-

júniusi negyedévben a GDP növekedési üteme 20,1 százalék volt. A nominális GDP 2022-23 

első negyedévében a becslések szerint 64,95 billió rúpia lesz, szemben a 2021-22 első 

negyedévi 51,27 billió rúpiával, ami 26,7 százalékos növekedést mutat a 2021-22 első 

negyedévi 32,4 százalékkal szemben.  

Forrás: India's GDP grows at 13.5% in April-June quarter of FY23, lower than RBI estimate 

 

  

https://thediplomat.com/2022/08/imran-khan-pushing-hard-for-early-elections/
https://www.indiatoday.in/business/story/india-gdp-growth-april-june-q1-quarter-fy23-agriculture-1994848-2022-08-31
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Az indiai külügyminiszter kemény igazságokat mondott el India külpolitikai 

céljairól 

Mohamed Zeeshan, The Diplomat, 2022. szeptember 01. 

Az indiai külügyminiszter Subrahmanyam Jaishankar augusztus 29-én megtartott beszédében 

részletesen felvázolta a Modi kormányzat külpolitikai céljait és hogy a kabinet miként értékeli 

a geopolitikai helyzetet. Megismételte a Négyes [QUAD], mint olyan fórum fontosságát, amely 

pótolja Ázsia „egyeztetett struktúrájának hiány”, hogy megfeleljen „az [ASEAN] 

intézményeinek és platformjainak hatáskörén túlmutató kihívásoknak”. Az Egyesült 

Államokról és Ausztráliáról is beszélt, mint olyan hatalmakról, amelyeknek „jogos érdekeik” 

vannak a régióban. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy a konnektivitást elősegítő 

programoknak (mint például a pekingi Övezet és Út kezdeményezés) „átláthatónak, 

életképesnek és piaci alapúnak” kell lenniük. Látszólag India az amerikai elvárásoknak 

kedvezett ezáltal, de valójában álláspontja nem sokban különbözik Kínáétől. Jaishankar 

beszédét azzal kezdte, hogy hangsúlyozta a multipolaritás szükségességét Ázsia hatalmas 

sokszínűségének elfogadása szempontjából. Az emberjogi helyzetre vonatkozó amerikai 

bírálatokkal szemben Újdelhi válasza, hogy a Nyugat nem szólhat bele India „belügyeibe”, és 

hogy India „nem keresi a jóváhagyásukat” – ez a nyelvezet kísértetiesen hasonlít a pekingihez. 

Nem véletlen, hogy annak ellenére, hogy Jaishankar hosszasan beszélt Kínáról nem tett 

említést Amerika számos kulcsfontosságú aggodalmáról, legyen szó Tajvanról, Hszincsiangról, 

Hongkongról vagy a kereskedelemről. A külügyminiszter lényegében ajánlatot tett Kína 

számára, hogy a határvitában tanúsított engedményekért cserébe India hajlandó eltávolodni 

Washingtontól és továbbra sem tekinti magát egyetlen ország szövetségesének sem. 

Forrás: Indian FM Speaks Hard Truths on India’s Foreign Policy Goals 

  

https://thediplomat.com/2022/09/indian-fm-speaks-hard-truths-on-indias-foreign-policy-goals/
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Délkelet-Ázsia 

Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök 2023-as „egységköltségvetése” 

Mong Palatino, The Diplomat, 2022. augusztus 26. 

A héten Ferdinand Marcos fülöp-szigeteki elnök kormánya benyújtotta a képviselőház 

alsóháza elé a 94 milliárd dolláros 2023-as költségvetés tervezetét, amely minden idők 

legmagasabb költségvetésének minősül. A költségvetés tükrözi a Marcos-kormány által 

prioritásnak tekintett ágazatok jelentős támogatását, amelyek közé tartozik az oktatás, az 

infrastruktúra fejlesztése, az egészségügy, a mezőgazdaság és a szociális biztonsági hálók. A 

Covid-19 következményeinek felszámolása mellett komoly összeg jutna a mezőgazdaságra is 

– az elnök saját magát nevezte ki mezőgazdasági miniszternek – de folytatva az előző Duterte 

adminisztráció törekvéseit Marcos infrastruktúra-fejlesztési programja, az „Építs, jobbat, 

többet” is komoly részesedést kapna a költségvetésből, hiszen számos beruházás befejezésre 

vár, melyek hiteleit is törleszteni kell. 

Forrás: A Look at Philippine President Marcos’ ‘Unity Budget’ for 2023 

A thai ipart lehagyták a versenytársak 

Ranjana Wangvipula – Suchit Leesa-Nguangsuk – Phusadee Arunmas, Bangkok 

Post, 2022. augusztus 29. 

Egyes vélemények szerint a geopolitikai feszültségek miatt egyes iparágak Thaiföldön is 

profitálni fognak abból, ha a nagyvállalatok áttelepítik a gyáraikat Kelet-Ázsiából Dél-Kelet-

Ázsiába. Payong Srivanich a Thai Bankszövetség elnöke szerint a Tajvan miatt kialakult kínai-

amerikai feszültség ebből a szempontból mindenképpen kedvezhet a régió számára. 

Ugyanakkor viszont a befektetési környezetet, vagy a piac lehetőségeit tekintve Thaiföld 

hátrányos helyzetben van Indonéziával és Vietnámmal szemben. Az ország azonban földrajzi 

elhelyezkedésénél fogva egyes iparágak, mint pl. az autógyártás területén az ASEAN egyik 

központja lehet a jövőben, különösen az elektromos járművek esetében. Ehhez persze további 

modernizációra lesz szükség, főleg a „dolgok internete” és a robotika világában, ami a 

költségek csökkenéséhez is hozzájárulhat. 

Forrás: Thai industry left at the altar 

  

https://thediplomat.com/2022/08/a-look-at-philippine-president-marcos-unity-budget-for-2023/
https://www.bangkokpost.com/business/2379146/thai-industry-left-at-the-altar
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A szingapúri Tuas kikötő átadása: a világ legnagyobb automatizált kikötője 

Clement Yong, The Straits Times, 2022. szeptember 01. 

Csütörtökön hivatalosan is megnyitották Szingapúrban a Tuas kikötő első szakaszát, ahol 500 

munkás három kikötőhelyet üzemeltet a világ legnagyobb teljesen automatizált kikötőjében. 

Más kikötői terminálokkal ellentétben, ahol a konténer- és hajógyárakat éjszaka fények 

világítják meg, a Tuas Port területén nincsenek magas lámpák. Miután a konténereket a 

kikötőpadokon elhelyezték, automatizált, vezető nélküli gépek sötétben tudják mozgatják 

ezeket mozgásérzékelők segítségével a rendeltetési helyükre, így csökkenve az 

áramfogyasztást. De ez csak egy az új Tuas kikötő számos jellemzője közül, amelyek a hajózási 

társaságok és az exportőrök szerint Szingapúrt a jövőben is a versenytársai előtt fogják tartani. 

Azt is hozzátették, hogy a megnövekedett hatékonyság és a kisebb szén-dioxid-kibocsátás 

több mint elegendő ahhoz, hogy igazolja a kikötő magasabb működési költségeit. Az új kikötő 

azt bizonyítja, hogy Szingapúr legfontosabb előnye továbbra is az elhelyezkedése, amely 

lehetővé teszi, hogy három fő piacot szolgáljon ki: az Ázsia és Európa közötti kelet-nyugati 

kereskedelmi útvonalat, a régió átrakodási kereskedelmét és a gyorsan növekvő Ázsián belüli 

konténerforgalmat. 

Forrás: Tuas Port opening: Higher efficiency, lower carbon footprint justify higher operational 

costs, say companies 

Prawit Wongsuwan hatalomhoz vezető útja Thaiföldön 

Paul Chambers, East Asia Forum, 2022. szeptember 01. 

Prayut Chan-o-cha miniszterelnök 2022. augusztus 24-i alkotmánybíróság általi felfüggesztése 

„megbízott” utódját és korábbi parancsnokát, Prawit Wongsuwan tábornokot juttatta 

hivatalba, aki már a 2000-es évek elejétől szoros kapcsolatot épített ki a vezető politikusokkal 

és katonákkal egyaránt. A 2014-es puccsot követően Prawit lett a junta helyettes vezetője, 

miniszterelnök-helyettes, védelmi miniszter. Kulcsszerepet játszott a 2017-es Nemzeti 

Törvényhozó Gyűlés létrehozásában, amelybe számos kegyencét nevezték ki, és ő volt a 

szenátus jelölőbizottságának elnöke, amely a király jóváhagyásával választott ki képviselőket. 

Ebben az időben talán ő gyakorolta a legnagyobb hatalmat a juntán belül. Miután a 2019-ben 

Prayutot miniszterelnökké választották, Prawit kinevezték miniszterelnök-helyettesnek, és ő 

lett a Palang Pracharat párt vezetője. 2021 szeptemberében, a Prawit és Prayut közötti 

nézeteltérésről szóló pletykákat követően Prawit megbízottjának – Thammanat Prompao 

századosnak – majdnem sikerült megszerveznie egy bizalmatlansági indítványt az immár volt 

miniszterelnök ellen. Az egykori szakaszparancsnok mostanra elérte a thaiföldi politikai 

hatalom csúcsát. A palotán kívül 2022 végén szinte minden katonai és politikai út Prawit 

Wongsuwanhoz vezet. 

Forrás: Prawit Wongsuwan’s path to power 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/tuas-port-opening-higher-efficiency-lower-carbon-footprint-justify-higher-operational-costs-say-companies
https://www.straitstimes.com/singapore/tuas-port-opening-higher-efficiency-lower-carbon-footprint-justify-higher-operational-costs-say-companies
https://www.eastasiaforum.org/2022/09/01/prawit-wongsuwans-path-to-power/
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Közel-Kelet 

Macron és Tebbún közös nyilatkozatot írt alá a két ország közötti partnerség 

megújításáról 

 .Al Arabiya, 2022. augusztus 27 ,العربية

Abd al-Madzsíd Tebbún algériai elnök augusztus 27-én Algírban francia kollégájával, 

Emmanuel Macronnal együtt aláírta az Algéria és Franciaország közötti megújított 

partnerségről szóló „Algériai Nyilatkozatot”. Az aláírási ceremóniára az Algériai Nemzetközi 

Repülőtér dísztermében került sor, a két ország delegációinak jelenlétében. Az „Algériai 

Nyilatkozat” aláírását több kétoldalú együttműködési megállapodás aláírása előzte meg. Ezek 

a következőket tartalmazták: a két ország felsőoktatási minisztériumai közötti tudományos 

partnerségi megállapodás; algériai-francia partnerség létrehozása a tudományos kutatás 

területén; szándéknyilatkozat az algériai ifjúsági és sportminisztérium és a francia sportügyi, 

olimpiai és paralimpiai minisztérium között. A francia elnök Orán városába is ellátogatott, ahol 

több kulturális intézményt is felkeresett. 

Forrás:  ن البلدين اكة متجددة بي  كا من أجل شر  ماكرون وتبون يوقعان إعالنا مشتر

Török kezdeményezés: napelemes rendszert avattak fel a libanoni Tripoli 

Egyetemen  

 .Anadolu Agency, 2022. augusztus 28 ,وكالة االناضول

Az észak-libanoni Tripoli Egyetemen megtartották a Török Együttműködési és Koordinációs 

Ügynökség (TIKA) által támogatott napenergia-rendszer avató ünnepségét. Az ünnepségen 

részt vett Törökország bejrúti nagykövete, Ali Baris Ulusoy, a TIKA libanoni irodájának 

igazgatója, Orhan Aydin és Raafat al-Mikati, az egyetem elnöke. Két projekt valósult meg török 

segítséggel. Ulusoy rámutatott arra, hogy az első projekt a napenergia-rendszer kialakítása 

volt, amely véget vet a villamosenergia-válságnak, és megkönnyíti a hallgatók tanulmányait a 

Tripoli Egyetemen. A második projekt pedig egy olyan program, amely a városban élő 

munkanélküli fiatalokat segíti a szakma elsajátításában, ezzel biztosítva foglalkoztatásukat. 

Forrás:  بمبادرة تركية.. افتتاح نظام طاقة شمسية بجامعة طرابلس اللبنانية 

  

https://www.alarabiya.net/north-africa/2022/08/27/ماكرون-وتبون-يوقعان-اعلانا-مشتركا-من-أجل-شراكة-متجددة-بين-البلدين
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/بمبادرة-تركية-افتتاح-نظام-طاقة-شمسية-بجامعة-طرابلس-اللبنانية/2670836
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További három gabonával megrakott hajó hagyta el Ukrajnát 

Hürriyet Daily News, 2022. augusztus 28. 

Újabb három hajó hagyta el az ukrán kikötőket az isztambuli gabonaexport-megállapodás 

értelmében – közölte a török Nemzetvédelmi Minisztérium augusztus 27-én. Július 22-én 

Törökország, az ENSZ, Oroszország és Ukrajna megállapodást írt alá Isztambulban három ukrán 

kikötő újranyitásáról az orosz-ukrán háború miatt hónapok óta elakadt ukrajnai gabonaexport 

számára. Mintegy 20 millió tonna gabona rekedt Ukrajnában a február 24-i háború kezdete 

óta az ukrán kikötők ellen bevezetett blokád következtében. A gabonaexport felügyeletével a 

hivatalosan július 27-én megalakult isztambuli Közös Koordinációs Központot (JCC) bízták meg, 

amely a három ország küldötteiből és az ENSZ képviselőiből áll. A Központ célja, hogy 

irányítása által lehetővé váljon a kereskedelmi hajókon az élelmiszerek és műtrágyák 

biztonságos szállítása. 

Forrás: Three more ships with grain leave Ukraine: Ankara 

Mohammed bin Zayed: Az emírségi nők nélkülözhetetlen partnerek a 

társadalom felemelkedésének és fejlődésének folyamatában 

 .Al Khaleej, 2022. augusztus 28 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohammed bin Zayed Al Nahyan megerősítette, hogy az 

emírségi nők nélkülözhetetlen komponensei a társadalom fejlődésének. A Twitter-oldalán 

közzétett bejegyzésében azt írta: „Az emirátusi nők elengedhetetlen partnerek 

felemelkedésünk folyamatában és társadalmunk fejlődésében ... Isten kegyelméből az 

Egyesült Arab Emírségek az egyik vezető ország a nők helyzetének mutatóiban.” Az uralkodó 

így folytatta: „Gratulálunk [a nőknek] az emírségekbeli nőnap alkalmából... és nagyra 

értékeljük fáradozásaikat és áldozataikat, valamint a társadalomban betöltött 

kulcsszerepüket.” 

Forrás:  ة النهضة وتقدم المجتمع ي مست 
يك أساسي فن  محمد بن زايد : المرأة اإلماراتية شر

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/three-more-ships-leave-ukraine-with-grain-turkiye-176451
https://www.alkhaleej.ae/2022-08-28/محمد-بن-زايد-المرأة-الإماراتية-شريك-أساسي-في-مسيرة-النهضة-وتقدم-المجتمع/أخبار-من
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Szaúd-Arábia a világ legnagyobb datolya-exportőre 

Asharq Al Awsat English, 2022. augusztus 28. 

Szaúd-Arábia volt a világ legnagyobb datolya-exportőre 2021-ben – derült ki a Trendmapből. 

A Királyság a 113 exportországot tartalmazó lista élén állt, és 1,215 milliárd riál (324 millió 

dollár) bevételt könyvelhetett el a datolya-eladásokból. Ez azt jelenti, hogy a datolya exportja 

a legfontosabb ágazatok közé tartozik, amely elősegíti a nemzeti beruházások növelését, ami 

a „Vízió 2030” egyik legfontosabb célkitűzése. A Környezetvédelmi, Vízügyi és Mezőgazdasági 

Minisztérium kimutatta, hogy Szaúd-Arábia több mint 300 fajta datolyát gyárt és exportál. A 

Királyság biogazdaságai nemzetközi élelmiszer-szabványokat fogadnak el, amelyek 

megkönnyítik az exportfolyamatot. Megnőtt a kereslet a datolya, mint biotermék iránt 

Európában, az Egyesült Államokban és Japánban is, és ez elősegítette a a pálma- és 

datolyaipari befektetések ösztönzését, amely révén Szaúd-Arábia a világ legnagyobb 

datolyaexportőrévé vált. 

Forrás: Saudi Arabia Is World's Top Dates Exporter 

42 török építőipari kivitelező cég a top 250-es listán 

Hürriyet Daily News, 2022. augusztus 29. 

Mintegy 42 török cég került fel az ENR (Engineering News Record) 2022-es Top 250 nemzetközi 

építőipari kivitelező listájára. A top 10 török cég a listán a Rönenans, Limak, Yapı Merkezi, 

Enka, Ant Yapı, Tekfen, Onur Taahhüt, Esta inşaat, Alarko és TAV. A listán szereplő 42 török 

cég együttes árbevétele 20,4 milliárd dollárt tett ki, így részesedésük a világpiacon 4,4%-ról 

5,1%-ra nőtt. 1972 és 2022 júliusa között a török vállalkozók több mint 11 000 projektet 

valósítottak meg 131 országban, összesen 459,6 milliárd dollár értékben. A tízmilliárd dolláros 

határt 2005-ben lépték át először, 2015-ben pedig a török vállalatoknak odaítélt szerződések 

értéke történelmi csúcsot ért el, 83,4 milliárd dollárt, 285 projekttel. Kínában és az Egyesült 

Államokban 79 és 41 vállalat szerepel az idei listán. A 250 legjobb kivitelező cég nemzetközi 

bevétele 5,35%-kal csökkent 2020 és 2021 között — mondta az ENR, hozzátéve, hogy a 

csökkenés nagy része a számvitel változásának tudható be. Az egyre összetettebb globális 

építési piac kialakulása közepette a 250 legjobb nemzetközi kivitelező arról számolt be, hogy 

a tulajdonosok nagyobb hangsúlyt fektetnek az alapvető projektcélok elérésére. 

Forrás: 42 Turkish contractors in top 250 list 

  

https://english.aawsat.com/home/article/3840871/saudi-arabia-worlds-top-dates-exporter
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/42-turkish-contractors-in-top-250-list-176437


 
 

 
 

16 

33-ra emelkedett az iraki Zöld Zónában lezajlott összecsapások áldozatainak 

száma 

 .Yawm7, 2022. augusztus 30 ,اليوم السابع

Médiaforrások szerint 33-ra emelkedett az iraki Zöld Zónában lezajlott összecsapások 

áldozatainak száma. A harcok arra késztették az iraki hadsereg és a biztonsági szolgálatok 

egységeit, hogy beavatkozzanak és erőszakkal átvegyék az irányítást a köztársasági palota 

felett, valamint evakuálják a Szadrista Mozgalom híveit. Ez utóbbiak nem sokkal korábban 

rohamozták meg a palotát, miután vezetőjük, asz-Szadr bejelentette a politikától való 

visszavonulását. A maga részéről Musztafa al-Kazemi iraki miniszterelnök felhívást intézett 

Muktada asz-Szadrhoz, hogy szólítsa fel híveit, hogy hagyják el az általuk elfoglalt kormányzati 

épületeket. Irakban a tavaly októberi választások óta nem tudnak kormányt alakítani, ami 

politikai káoszt teremtett az országban. 

Forrás:  شخًصا 33ارتفاع عدد قتلى االشتباكات فى المنطقة الخضراء بالعراق إلى  

Tízmillió utas repült az Emirates Airlines légitársasággal idén nyáron 

 .Al Khaleej, 2022. augusztus 31 ,الخليج

Az Emirates, a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága a nyár folyamán több mint tízmillió 

utast szállított mintegy 35 000 járaton 130 célállomásra. Az Emirates Airlines, amely nyáron az 

utazási kedv erőteljes fellendülésére számított, megfelelő időben megkezdte 

együttműködését a repülőtéri partnereivel, hogy újraindítsa rendszeres járatait, csökkentse a 

működési zavarokat, valamint kielégítse az ügyfelek igényeit. Az Emirates a népszerű nyári 

szezonban fokozta ügyfélszolgálati tevékenységét is, visszaállította napi szolgáltatásait London 

Stanstedbe, a nyáron pedig 33 várossal növelte a desztinációk számát Európa, Ázsia és a Közel-

Kelet főbb útvonalain, valamint olyan népszerű nyaralóhelyeken, mint a Seychelle-szigetek, a 

Maldív-szigetek, Mexikó és Miami. Júniusban az Emirates hozzáadta Tel-Avivot globális 

hálózatához. Júliusban egy harmadik, napi járatot indítottak a londoni Gatwick repülőtérre, 

hogy kiszolgálják a londoni Heathrow kapacitásleépítése miatt érintett utasokat. A Dubaji 

Nemzetközi Repülőtér, a világ legforgalmasabb repülőtere minden hónapban több millió 

Emirates-ügyfelet szolgál ki. A légitársaság a hét minden napján, a nap 24 órájában igyekezett 

biztosítani a zökkenőmentes működést. 

Forrás: 10 ان اإلمارات خالل الصيف ن طت  ن مسافر عىل مير  ماليي 

  

https://m.youm7.com/story/2022/8/30/ارتفاع-عدد-قتلى-الاشتباكات-فى-المنطقة-الخضراء-بالعراق-إلى-33/5887885
https://www.alkhaleej.ae/2022-08-31/10-ملايين-مسافر-على-متن-طيران-الإمارات-خلال-الصيف/سياحة-وطيران/اقتصاد
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Üzbég-fehérorosz mezőgazdasági együttműködés 

UzDaily, 2022. augusztus 26. 

Minszkben folytatott tárgyalásokat egymással Jamshid Khodjaev, Üzbegisztán befektetési és 

külkereskedelmi minisztere és Igor Brilo fehérorosz mezőgazdasági és élelmiszerügyi miniszter. 

A megbeszélés során szó esett a két ország közötti kölcsönös élelmiszerellátás kérdéséről, a 

közös beruházási projektek megvalósításáról és a tudományos kutatási együttműködésekről. A 

találkozón a két diplomata kijelentette, hogy kölcsönösen támogatják a két ország tudományos 

és kutatóintézetei közötti együttműködések kialakítását a növénytermesztés, a 

vetőmagtermesztés és az állatgyógyászat területén, melynek érdekében egy kétoldalú a 

mezőgazdaság fejlesztését célzó partnerségi program létrehozásáról is megállapodtak. 

Forrás: Узбекистан и Беларусь намерены развивать сотрудничество в сфере сельского 

хозяйства 

Forgatókönyvek a kazah gazdaság 2023-2027 közötti fejlődésére 

Serik Sabekov, Kazinform, 2022. augusztus 27. 

Alibek Kuantirov, a Kazah Köztársaság nemzetgazdasági minisztere kijelentette, hogy három 

forgatókönyvet dolgoztak ki Kazahsztán gazdaságának 2023 és 2027 közötti fejlődésére 

vonatkozóan. A forgatókönyvek mindegyike a kazah gazdaság 2021-es gazdasági növekedés 

végleges adatainak, a nemzetközi pénzügyi szervezetek előrejelzéseinek és a világgazdaság 

mutatóinak a figyelembevételével készült, mondta Kuantirov. A miniszter megjegyezte, hogy 

az előrejelzések szerint a kőolaj világpiaci ára 2022-ben várhatóan a hordónkénti 104,2 dollár 

körül alakul majd. A kazah Nemzetgazdasági Minisztérium vezetője kifejtette, hogy az 

optimista forgatókönyv szerint a várható olajár 110 dollár/hordó lesz, az amerikai dollár 

árfolyama pedig 440 tenge körül várható majd. Ebben az esetben a kazah gazdaság átlagos 

éves növekedése 4,2%-os lehet, mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a pesszimista 

forgatókönyv szerint kőolaj világpiaci ára 60 dollár/hordó is lehet, ami azt jelentené, hogy 

Kazahsztán GDP növekedése ekkor 3,5% körül alakulna. Kuantirov emellett azt is elmondta, 

hogy a kazah gazdasági minisztérium várakozásai szerint 2023-ban az infláció 7,5-9,5% között 

alakul majd, 2024-ben ez a szám pedig már 4-5% között lehet. 

Forrás: Разработаны три сценария развития экономики Казахстана на 2023 – 2027 годы 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/71286
https://www.uzdaily.uz/ru/post/71286
file:///C:/Users/veres.szabolcs/Desktop/Разработаны%20три%20сценария%20развития%20экономики%20Казахстана%20на%202023%20–%202027%20годы
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Kazahsztán GDP-je 4,1%-kal növekedhet a következő években 

Azamat Sizdikbaev, Kazinform, 2022. augusztus 27. 

A bruttó hazai össztermék növekedése Kazahsztánban 2023-2025 között 4-4,1% körül 

alakulhat, jelentette be Alikhan Szmailov, a Kazah Köztársaság miniszterelnöke. Szmailov 

szerint a most elfogadott költségvetési tervezet mindenekelőtt az állam minden társadalmi 

kötelezettségének maradéktalan és időben történő teljesítését, valamint a jelenlegi feltételek 

mellett fenntartható gazdasági fejlődés biztosítását célozza. A miniszterelnök azt is hozzátette, 

hogy a kazah gazdasági minisztérium adatai szerint 2025-re az átlagos éves infláció 

Kazahsztánban 3-4% közé csökken majd. 

Forrás: ВВП Казахстана вырастет до 4,1% в ближайшие годы 

Azeri-üzbég együttműködés az energiaszektorban 

B. Rusztambekov, Interfax Azerbaijan, 2022. augusztus 29. 

Azerbajdzsán és Üzbegisztán aláírta a két ország energiaszektorának 2022-2023 közötti bővítési 

ütemtervét, jelentette be az azerbajdzsáni Energiaügyi Minisztérium sajtószolgálata. A 

közlemény szerint az együttműködési ütemterv közel 30 területet fed le az energiaszektorban. 

A dokumentum szerint Azerbajdzsán és Üzbegisztán tovább folytatja majd a már korábban 

megkezdett együttműködéseket a villamosenergia szén-dioxid mentesítésének folyamatában 

és a kőolaj-finomítás valamint a szénhidrogének feltárása és kitermelése terén. 

Forrás: «Дорожная карта» сотрудничества в сфере энергетики между Азербайджаном и 

Узбекистаном рассчитана на 2022-2023гг 

Jelentős növekedés a Türkmenisztán és Irán közötti kereskedelmi forgalomban 

Business Turkmenistan, 2022. augusztus 30. 

Az Irán és Türkmenisztán közötti kereskedelem volumene 2022 első felében meghaladta a 

2021-es éves kereskedelem összegét, jelentette ki Gholam Abbas Arbab-Khales Irán 

türkmenisztáni nagykövete az Irán és Türkmenisztán között található Gaudan-Bajgiran 

határátkelő megnyitóján. A nagykövet beszédében hangsúlyozta, hogy 2022 első felében a két 

ország közötti kereskedelmi forgalom már most elérte a 233 millió dollárt, míg 2021-ben az 

Irán és Türkmenisztán közötti teljes kereskedelmi forgalom 227 millió dollárt tett ki. Az iráni 

nagykövet hozzátette, hogy hazája arra számít, hogy a két ország közötti kereskedelem 2022 

végére elérheti, sőt akár túl is lépheti majd az 500 millió dollárt. 

Forrás: Рост товарооборота между Туркменистаном и Ираном в первой половине 2022г 

  

https://www.inform.kz/ru/vvp-kazahstana-vyrastet-do-4-1-v-blizhayshie-gody_a3971914
http://interfax.az/view/875081
http://interfax.az/view/875081
https://business.com.tm/ru/post/9083/rost-tovarooborota-mezhdu-turkmenistanom-i-iranom-v-pervoi-polovine-2022g
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A Magyarországgal történő együttműködésekről szóló egyeztetések 

UzDaily, 2022. augusztus 31. 

Az üzbég Szenátus Nemzetközi és Külgazdasági Kapcsolatok Külföldi Beruházási és Turisztikai 

Bizottságának kibővített ülésén az üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium 

tájékoztatást tartott a Magyarországgal kapcsolatos együttműködések aktuális állapotáról. Az 

eseményen az üzbég önkormányzati képviselők és illetékes minisztériumok és főosztályok 

vezetői mellett részt vett Abat Fayzullaev Üzbegisztán ausztriai és magyarországi nagykövete 

is. Az ülésen szó esett a Magyarországgal közös projektek helyzetéről és a két ország között 134 

millió dollár értékben létrejövő gazdasági megállapodás megvalósításának tervéről is. 

Forrás: Заслушана информация о состоянии исполнения “дорожной карты” 

сотрудничества с Венгрией 

Emelkedő azeri vámbevételek 

Day.Az, 2022. augusztus 31. 

Idén január-júniusban az Európa-Kaukázus-Ázsia (TRACECA) közlekedési folyosó azerbajdzsáni 

szakaszán történő áru- és személyszállításból 367 millió 837,9 ezer manat (216, 1 millió dollár) 

bevétel származott, ami éves összehasonlításban 25,3%-kal több, mint 2021 azonos 

időszakában volt, áll az azerbajdzsáni vámszolgálat jelentésében. A jelentésből az is kiderül, 

hogy 2022 első félévében a teherszállításból származó bevételek 204 millió dollárt tettek ki, 

ami 24,7%-kal több, mint 2021 azonos időszakában. 

Forrás: Доходы Азербайджана от перевозок по ТРАСЕКА резко возросли 

Kazahsztán megszünteti a gabona- és lisztexportra vonatkozó korlátozásokat 

Business Turkmenistan, 2022. szeptember 1. 

Kazahsztán megszünteti a búza és liszt országból történő kivitelére vonatkozó jelenlegi 

korlátozásokat, jelentette be a kazah kormány sajtószolgálata. Még április közepén az ország 

korlátozta a búza és a liszt exportját, hogy biztosítsa a készleteket a hazai piacon és csökkentse 

az élelmiszerek világpiaci árának emelkedésével járó inflációt. Azonban a kazah 

agrárminisztérium szerint a jó gabonatermés miatt a korábban meghozott intézkedések már 

nem szükségesek. Kazahsztánban idén több mint 13 millió tonna búza betakarítását tervezik, 

ami 12%-kal haladja meg a tavalyi termés mennyiségét. A kazah éves fogyasztáshoz mintegy 

6,5 millió tonnát tesz ki a többit exportra szánják, áll a kazah kormány közleményében. 

Forrás: Казахстан снимает ограничения на экспорт зерна и муки 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/71390
https://www.uzdaily.uz/ru/post/71390
https://news.day.az/economy/1491481.html
https://business.com.tm/ru/post/9094/kazahstan-snimaet-ogranicheniya-na-eksport-zerna-i-muki
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Új földgázszállítási útvonal jön létre 

Fontanka, 2022. augusztus 31. 

A Gazprom megkezdte egy új távol-keleti szállítási útvonal tervezését Kínába, jelentette be 

Alekszej Miller, a Gazprom vezetője. Mivel Kína a világ legdinamikusabb piaca és az 

előrejelzések szerint a következő 20 évben a kínai gázfogyasztás a világ földgázfogyasztásának 

közel 40%-t fogja kitenni, ezért Oroszország és a Gazprom újabb szerződést írt alá Kínába 

irányuló gázszállításokról, ami az új „távol-keleti” útvonal projekt lesz, jelentette be Miller. 

Elmondása szerint 2022 első nyolc hónapjában a Szibéria Ereje vezetéken keresztül a kínai 

piacra szállított orosz gáz mennyisége 60%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az 

orosz óriásvállalat vezetője az új projekttel kapcsolatban hozzátette, hogy még 2022 

júniusában a Szentpétervári Gazdasági Fórum keretében a Gazprom technikai megállapodást 

írt alá a China National Petroleum Corporation-nel (CNPC) a távol-keleti szállítási útvonalról.  

Forrás: «Самый динамичный рынок в мире». «Газпром» начал проектировать 

«дальневосточный» маршрут в Китай 

Újabb energetikai megállapodást kötött Üzbegisztán 

UzDaily, 2022. augusztus 31. 

A Masdar (Egyesült Arab Emírségek) megállapodást írt alá Üzbegisztán első, 500 megawatt 

(MW) teljesítményű ipari szélerőművének finanszírozásáról Navoi régió Tamdi kerületében, 

jelentette be az üzbég energiaügyi minisztériumának sajtószolgálata. Az 500 MW 

teljesítményű Zarafshan szélerőmű mintegy 500 ezer háztartást lát majd el árammal ezzel 

megakadályozva mintegy 1,1 millió tonna szén-dioxid éves légkörbe kerülését. Üzbegisztánban 

ez már a második Masdar létesítmény, az elsőt még 2021-ben adták át. A korábbi és a jelenlegi 

beruházás is része az üzbég kormány stratégiájának, mely a megújuló energiaforrások 

fejlesztésére szolgál azzal a céllal, hogy 2030-ra éves szinten 12 GW tiszta energiát állítson elő. 

Forrás: Минэнерго: Подписаны соглашения о привлечении финансирования по проекту 

строительства ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области 

Előrehozott választások Kazahsztánban? 

Interfax, 2022. szeptember 1. 

Kasszim-Zsomart Tokajev kazah elnök bejelentette, hogy még idén ősszel egy előrehozott 

elnökválasztás megrendezését javasolja. Kazahsztánban a következő elnökválasztást csak 

2024-ben, a parlamenti választások pedig 2025-ben rendeznének, azonban a kazah elnök ezt 

szeretné megsürgetni annak ellenére is, hogy ez akár a saját elnökségének a végét is jelentheti. 

Az előrehozott választások mellett Tokajev javaslatot tett az elnöki ciklus 7 évre történő 

növelésére úgy, hogy az elnök személyének az újraválasztása jogilag ne legyen lehetséges. 

Emellett Tokajev azt is javasolta, hogy 2025 helyett már 2023 első felében tartsák meg a 

parlamenti választásokat a közép-ázsiai országban. 

Forrás: Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы осенью 2022 

года 

https://www.fontanka.ru/2022/08/31/71616749/
https://www.fontanka.ru/2022/08/31/71616749/
https://www.uzdaily.uz/ru/post/71408
https://www.uzdaily.uz/ru/post/71408
https://www.interfax.ru/world/860202
https://www.interfax.ru/world/860202
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i  Később kiderült, hogy a hadgyakorlathoz csatlakozik Laosz, Nicaragua, Algéria, Szíria, Kazahsztán és 

Kirgizisztán is. 
ii  Itt meg kell jegyezni, hogy hadgyakorlat eredeti időpontjának 2022. augusztus 30 és szeptember 5 közötti 

időszakot jelölték meg. 


