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A Sanghaj Együttműködési Szervezet változó geopolitika 
környezetben  

A Sanghaj Együttműködési Szervezet (Shanghai Cooperation Organization – SCO) szeptember 
16-án tartotta az államfők tanácsának 22-ik találkozóját. A csúcstalálkozó helyszíne az 
üzbegisztáni Szamarkand volt, ahol az orosz, kínai, kazah, kirgiz, üzbég, indiai és pakisztáni 
államfők vettek rész, de a találkozón jelen voltak Fehéroroszország, Irán és Mongólia 
képviselői is megfigyelőként. A találkozón a következő fontosabb döntések születettek, illetve 
bejelentések történtek: 

• A találkozó résztvevői egy deklarációt fogadtak el, amely ellenezték a tömbösödést, a 
nemzetközi és regionális kérdések ideológiai vagy konfrontációval járó megoldási 
kísérleteit. A deklarációt aláíró országok kifejezték azt a meggyőződésüket, amely 
szerint minden ország népének joga, hogy szabadon megválassza a politikai, gazdasági 
és társadalmi fejlődésének a kereteit. 

• A csúcstalálkozó az ukrán háború elindítása óta az első olyan alkalom volt, amikor 
Oroszország és Kína legfelsőbb vezetője személyesen is találkozott. A közvetlen 
találkozó legfőbb témája az ukrajnai háború és Tajvan kérdése volt. Az orosz elnök azt 
mondta Xi Jinpingnek, hogy „Nagyra értékeljük kínai barátaink kiegyensúlyozott 
álláspontját az ukrajnai krízissel kapcsolatban.” Annak ellenére, hogy Lavrov, orosz 
külügyminiszter a zárt ajtók mögötti megbeszélésekről kijelentette, hogy a két fél 
értékelése a nemzetközi helyzetet illetően teljesen egybevág, és egyáltalán nincsenek 
ellentétek, világos, hogy az orosz fél a szamarkandi találkozóra a tervei szerint erősebb 
pozícióval érkezett volna, ha néhány nappal korábban nem következik be az ukrajnai 
hadsereg előretörése kelet-Ukrajnában. 

• Xi Jinping a csúcstalálkozón elmondott beszédében öt fontos pontot emelt ki az SCO 
működésében:  

o egymás kölcsönös támogatása, 

o biztonsági együttműködés,  

o gyakorlati – azaz gazdasági és segélyezési – együttműködés, ezen belül is az ún. 
Globális Fejlesztési Kezdeményezés, 

o  a népek közötti közvetlen együttműködés és kulturális kooperáció fontossága,  

o valamint a multi-lateralizmus fenntartása.  

• Erdogan török elnök, aki szintén részt vett a találkozón, kijelentette, hogy Törökország 
a jövőben megcélozza a SCO tagságot. Törökország jelenleg dialógus partnere a 
szervezetnek. 

• Irán a csúcstalálkozón aláírta az ún. kötelezettségek memorandumát, amely egy éves 
formális szakaszt indít el, s ezt követően Irán a SCO rendes tagjává fog válni. 2001 óta 
csak India és Pakisztán csatlakozott a szervezethez és papíron talán szigorúnak tűnik a 
csatlakozási folyamat, a vállalások ellenőrzése vagy akár végrehajtása nehézkes lenne, 
hiszen a szervezeti pekingi titkárságán kívül a taskenti ún. regionális anti-terrorista 
struktúra létezik még, de ezek együttesen sem képesek olyan szinten érdekeket 
érvényesíteni mint pl. az EU vagy a NATO. 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202209/16/WS63246137a310fd2b29e7826c.html
https://www.reuters.com/world/putin-xi-set-meet-thursday-samarkand-2022-09-15/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202209/t20220916_10767162.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-erdogan-targets-joining-shanghai-cooperation-organisation-media-2022-09-17/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/iran-one-step-closer-sco-membership


 
 

 
 

4 

Az utóbbi összehasonlítás azért is érdekes, mert az SCO-t gyakran a NATO-hoz hasonlítják és 
annak antitéziseként jelenítik meg. A NATO ellentétben az SCO működése teljes mértékben 
konszenzusra épül, s így annak hatékonysága is alacsonyabb. Ráadásul az SCO – legalábbis 
jelenlegi formájában – nem katonai, védelmi szervezet, sokkal inkább az országok közötti 
együttműködéseket vagy esetleges vitákat elsimító fórumként működik. Persze a kérdés az, 
hogy ha ez valóban így van, akkor mi értelme lehet olyan országok számára, mint Irán az SCO-
hoz való csatlakozásnak. Az SCO nyilván nem kínál megoldást az ország nemzetközi 
elszigeteltségének feloldására, de az ukrán háború elmélyítette Moszkva és Teherán 
kapcsolatát és ennek egyik hozadéka a szervezethez való kapcsolódás, amelynek segítségével 
új gazdasági kapcsolatok fejlesztésére is lehetőség nyílik. 

India számára is sokkal inkább a szervezet esetleges gazdasági előnyei a meghatározók, mellyel 
kapcsolatban az indiai elnök Modi a következőket mondta: „A járvány és az ukrajnai krízis 
számos törést okozott a globális ellátási láncokban, melynek nyomán a világ soha nem látott 
energia- és élelmiszerválsággal néz szembe. A SCO-nak megbízható, ellenálló és diverzifikált 
ellátási láncokat kellene fejlesztenie a régiónkban.” 

Annak ellenére, hogy az elemzők többsége Vlagyimir Putyin és Xi Jingping találkozójára 
fókuszált, a csúcstalálkozó történeseinek tágabb értelmezése szükséges. Kína az elmúlt két 
évtizedben nagyon sokat invesztált a közép-ázsiai országokkal való kapcsolatrendszer 
fejlesztésébe és ezek az országok jelenleg nagyon kényes helyzetbe kerültek az ukrajnai 
háború miatt, hiszen Oroszországgal fenntartott kapcsolataik minden irányból nyomás alá 
kerültek. A kínai vezetés jelenleg a következő hármas dilemmával néz szembe. Egyrészt a kínai 
vezető is személyesen sokat foglalkozott az Oroszországgal fenntartott stratégia 
kapcsolatokkal. Másrészt Oroszországot (túlzott) támogatása elidegenítheti azokat a közép-
ázsiai országokat, amelyekkel való kapcsolatrendszerre sokat áldozott és ezzel az SCO 
fejlődését veszélyeztetheti. Harmadrészt, éppen akkor amikor Moszkva ún. stratégiai 
visszavonulást hajt végre Ukrajnában, különösen nehéz lenne Oroszország erős támogatása.  

Mindezek miatt az feltételezhető, hogy Peking kettős politikát fog folytatni a jövőben is, 
amelyben egyrészt diplomáciai eszközökkel támogatni fogja Moszkvát, és meg fogja ismételni 
újra-újra elkötelezettségét a két ország informális szövetsége mellett, amelynek mozgató szála 
az USA ellensúlyozása. Ugyanakkor a másik oldalon Kína folytatni fogja azt a politikát, amelyet 
nem lehet sem a nyugati szankciók támogatásának, de azok aláásásának sem nevezni.  

Az elemzést készítette: Moldicz Csaba 

   

https://www.reuters.com/world/india/india-pm-modi-calls-reliable-supply-chain-summit-with-putin-xi-2022-09-16/
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Kelet-Ázsia 

Japán októbertől újra megnyílik a turisták előtt 

Thisanka Siripala, The Diplomat, 2022. szeptember 14. 

A jövő hónapban Japán teljes mértékben újranyitja határait a turizmus előtt, miután több mint 

két éve szigorú Covid-19 határkorlátozás volt érvényben. A helyi média szerint a napi belépési 

korlátozást, amelyet szeptember elején 50 000-re emeltek, immár megszüntetik, hogy 

visszaállítsák a világjárvány előtti turisztikai vízummentességi rendszert, amely eredetileg 68 

ország állampolgárai számára volt elérhető. A japán kormány eltörölte a kötelező berepülés 

előtti Covid-19 teszteket azon látogatók számára, akik három védőoltással rendelkeznek. 

Megszüntetik azt a követelményt is, hogy a turisták csak felügyelt szervezett túrán keresztül 

jöhetnek az országba, amelyet engedéllyel rendelkező japán idegenvezető vezet. Az elmúlt 

hónapokban példátlan sebességgel enyhültek a határkorlátozások. Júniusban 5 000-ről 20 

000-re emelték az újonnan érkezők napi belépési felső határát, majd szeptember 7-én több 

mint kétszeresére, 50 000-re emelkedtek. Kishida Fumio miniszterelnök a múlt héten 

elmondta, hogy a tervek szerint Japán a Covid-19 korlátozásokat összhangba hozza a többi G7-

es országokban érvényben lévő korlátozásokkal. Ezért Japánban folyamatosan enyhíteni kell a 

korlátozásokat a Covid-19 esetek figyelemmel kísérése közben. 

Forrás: Japan Set to Welcome Unrestricted Tourism by October 

Véget ér Kína zéró Covid politikája? 

Yaning Zhang, The Diplomat, 2022. szeptember 13. 

A hét végén Xi Jinping kínai elnök 2020 januárja óta első nemzetközi útjára készül. Állami 

látogatást tesz Kazahsztánban, majd Üzbegisztánban, ahol Xi a Sanghaji Együttműködési 

Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján is részt vesz Szamarkandban. Minden szem az utazás 

geopolitikai vonatkozásaira irányul, nem utolsósorban azért, mert Oroszország bejelentette, 

hogy Xi találkozót tart Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az SCO-csúcstalálkozó keretében. Ez lesz 

az első személyes találkozásuk 2022 februárja óta, amikor Xi és Putyin „korlátlan” 

partnerséget hirdetett országaik között, amit néhány héttel később Oroszország ukrajnai 

inváziója követett. A világjárvány az oka annak, hogy Xi nem utazott külföldre, mióta 2020 

januárjában visszatért Mianmarból. Az ok elválaszthatatlanul összefügg Kína „zéró tolerancia” 

megközelítésével a Covid-19-el szemben, amely szigorú korlátozásokat foglal magában a vírus 

hatásainak megfékezésére. Xi döntése, hogy újrakezdi a nemzetközi utazást, tehát a Covid 

utáni nagyobb mértékű újranyitás felé tett lassú tendencia részének tekinthető. 

Forrás: Is Xi’s Trip Abroad the Beginning of the End for China’s Zero-COVID Policy? 

  

https://thediplomat.com/2022/09/japan-set-to-welcome-unrestricted-tourism-by-october/
https://thediplomat.com/2022/09/is-xis-trip-abroad-the-beginning-of-the-end-for-chinas-zero-covid-policy/
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A Kína-Európa tehervonat-szolgáltatások erőteljes növekedést mutattak 

augusztusban 

Xinhua, 2022. szeptember 12. 

A China State Railway Group Co., Ltd. adatai szerint a Kína-Európa tehervonatok száma 18%-

kal nőtt a múlt hónapban az előző év azonos időszakához képest, ami rekordmagasságú, 1585 

utazást jelent. A vállalat szerint augusztusban körülbelül 154 000 TEU árut szállítottak a 

tehervonatokon keresztül, ami 19%-kal több, mint egy évvel ezelőtt. Az első nyolc hónapban 

a Kína-Európa tehervonat-utak száma éves szinten 5%-kal 10 575-re emelkedett. A vonatok 

összesen 1,02 millió TEU árut szállítottak, ami 6%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. 

Forrás: China-Europe freight train services see robust growth in August 

A Kínai Kereskedelmi Minisztérium ösztönzi a külföldi befektetéseket 

Xinhua, 2022. szeptember 14. 

A Kínai Kereskedelmi Minisztérium három jelentést tett közzé a külföldi befektetések 

ösztönzése érdekében. A három jelentés közé tartozik a Kínai Külföldi Befektetési Statisztikai 

Bulletin 2022, a China's Foreign Investment Guidelines (2022-es kiadás) és a China's Foreign 

Investment Report 2022. A kínai külföldi befektetések tényleges felhasználásának mértéke 

folyamatosan nőtt 2021-ben, a külföldi tőke tényleges felhasználása az év során elérte az 1 

198 ezer milliárd jüant, ami 15,8%-kal több, mint egy évvel korábban a 2022-es kínai külföldi 

befektetési statisztikák szerint. Az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési 

Konferenciájának Világberuházási Jelentése szerint Kínába a közvetlen külföldi 

tőkebefektetések 11,4%-át tették ki 2021-ben a globális részesedésből, ami a második helyen 

áll a világon. A minisztérium adatai szerint az idei év első felében Kína tényleges külföldi 

tőkebeáramlása elérte a 723,31 milliárd jüant (112,35 milliárd dollár), ami 17,4%-kos 

emelkedést jelent. A Kínai Külföldi Befektetési Irányelvek (2022-es kiadás) fontos döntésekkel 

egészülhetnek ki a kínai digitális gazdaság fejlesztési stratégiájának végrehajtásával. 

Forrás: Commerce Ministry encourages foreign investment 

  

https://english.news.cn/20220912/2a4a69f0b9da41858c3a1d71818e2c7b/c.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202209/14/WS63218a1ea310fd2b29e779e7.html
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A koreai won a 2008-as pénzügyi válság óta a legnagyobb mélyponton 

Choi Si-young, The Korea Herald, 2022. szeptember 14. 

Dél-Korea egyre közelebb kerül a 2008–2009-es globális pénzügyi válság során tapasztalt 

gyenge árfolyamszinthez, hiszen most 1390,9 wonon zárt az onshore piacon, míg 2009 

márciusában 1391,5 wont ért egy dollár. Az amerikai fogyasztói árak, amelyek 41 éves csúcsra 

9,1%-kal emelkedtek júniusban, augusztusban ismét 0,1%-kal emelkedtek júliushoz képest, 

ami a legtöbb közgazdászt meglepte, ugyanis esést vártak, mivel az árak júniustól júliusig 

stagnáltak. A befektetők most meg vannak győződve arról, hogy az amerikai jegybank a 

szeptember 20-21-i ülésén a harmadik, 75 bázispontos óriási emelést fogja támogatni. Az 

Európai Központi Bank volt a legutóbbi nagy jegybank, amely követte a példát és a múlt héten 

nulláról 0,75%-ra emelte irányadó kamatát. Dél-Korea pedig a feltörekvő piacok mellett azon 

gazdaságok közé tartozik, amelyekre világszerte a gyengülő hazai fizetőeszköz miatt magasabb 

hitelfelvételi költségek nehezednek. A dolláronkénti 1300 won lélektani küszöbnek számít a 

gazdaság számára. A Bank of Korea legfrissebb adatai azt mutatják, hogy a bruttó hazai termék 

csak kis mértékben javult a második negyedévben és a gazdaság alulteljesített a legtöbb OECD-

országhoz képest. Arra pedig nagy az esély, hogy a magánfogyasztás, amely az év első hat 

hónapjában felpörgette a gazdaságot, a hátralévő hónapokban nem éri el ugyanazt a hatást, 

ez pedig aggasztja azokat a döntéshozókat, akik a globális helyzet ellenére is növekedést 

akarnak elérni a koreai gazdaságban. A jegybank a közelmúltban mindkét becslését 

csökkentve 2,6%-os gazdasági növekedést vár az évre, és 2,1%-ot 2023-ra. 

Forrás: Korean won sinks to worst level since 2008 financial crisis 

A Bank of Japan reagál a jen esésére 

The Japan Today, 2022. szeptember 14. 

Japán megerősítette a japán jen ingadozására vonatkozó figyelmeztetéseit, a Bank of Japan 

pedig ún. „árfolyam-ellenőrzést” végzett, ami az intervenció előfutárának is tekinthető. Az 

eddigi legerősebb figyelmeztetések nem sokkal azután hangzottak el, hogy a jen a 145 

közelébe esett az amerikai dollárral szemben, ami a két jegybank monetáris politikájának 

további eltérésére vonatkozó piaci várakozásokat is tükrözi. A japán hatóságok arra 

figyelmeztettek, hogy a jen közelmúltbeli mozgása gyors, egyoldalú és túlzó volt. A devizapiaci 

kormányzati beavatkozással megbízott Bank of Japan az ún.  árfolyam-ellenőrzés során a 

dollár-jen árfolyamokról kérdezte a piaci szereplőket. Ennek ellenére a piaci elemzők 

kétségeiket fejezték ki egy ilyen beavatkozás lehetőségével és hatékonyságával kapcsolatban, 

még ha a jen gyenge is, ugyanis az esetleges beavatkozás és így jen erősödése problémákat 

okozhat az importtól függő, erőforrásokban szűkös Japánnak. 

Forrás: Japan warns of intervention; BOJ conducts 'rate check' over yen's fall 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220914000643
https://japantoday.com/category/business/update3-japan-not-ruling-out-any-options-including-yen-intervention-finance-chief
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Dél-Korea és az Egyesült Államok megállapodtak abban, hogy magas szintű 

párbeszédet indítanak a védelmi technológiai együttműködésről 

Ji Da-gyum, The Korea Herald, 2022. szeptember 15. 

Dél-Korea és az Egyesült Államok megállapodott abban, hogy fokozzák a védelmi tudományos 

és technológiai együttműködést a felmerülő fenyegetésekkel szemben és magas szintű 

párbeszédcsatornát hoznak létre a kérdés rendszeres megvitatására - jelentette be a Dél-

Koreai Védelmi Minisztérium. A dél-koreai védelmi minisztérium szerint a felek közötti 

kétoldalú találkozókon megvitatták a védelmi tudomány és technológia terén folytatott 

együttműködést, valamint a védelmi és katonai ellátási láncokban való kölcsönös részvétel 

lehetőségeit. Mindkét fél elkötelezte magát amellett, hogy továbbra is megvitatják a 

technológiai fejlődésből fakadó újonnan felmerülő fenyegetések közös értékelésének módjait 

és védelmi kutatási és fejlesztési projekteket hajtanak végre különböző területeken, mint 

például a személyzet nélküli rendszerek, valamint a kvantum- és fejlett lézertechnológiák az 

esetlegesen felmerülő fenyegetések leküzdésére. 

Forrás: S. Korea, US agree to launch high-level dialogue channel on defense tech cooperation 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220915000627
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Dél-Ázsia 

A Vedanta-Foxconn megállapodás felhelyezte Indiát a chipgyártás térképére 

Scott Foster, Asia Times, 2022. szeptember 15. 

A Vedanta és a Foxconn bejelentette, hogy közös vállalatot alapít félvezetők és kijelzők 

gyártására Narendra Modi miniszterelnök szülővárosában, Gudzsarátban. A Vedanta indiai 

olaj- és gázipari, egyben fémipari és villamosenergia-ipari konglomerátum, amely Indiában és 

Afrikában rendelkezik érdekeltségekkel. A Foxconn, más néven Hon Hai Precision, Tajvan és a 

világ legnagyobb elektronikai bérgyártója, amely leginkább az Apple iPhone-ok elsődleges 

összeszerelőjeként ismert. A mintegy 19,5 milliárd dollárra értékelt gudzsaráti projekt 

félvezetőgyártó, összeszerelő és tesztelő létesítményeket, valamint egy kijelzőgyárat foglal 

magában. A Vedanta 60%-os, a Foxconn pedig 40%-os részesedéssel rendelkezik majd a 

vállalkozásban, a termelés a tervek szerint két éven belül indul. A projekt beindulásával 

várhatóan mintegy 100 000 embernek adnak majd munkát. A Vedanta-Foxconn vegyesvállalat 

a harmadik félvezetőgyártó vállalkozás, amelyet idén Indiában eddig bejelentettek és messze 

a legnagyobb. Májusban a dubaji Next Orbit Ventures alap és az izraeli Tower Semiconductor 

kötött megállapodást egy 3,0 milliárd dolláros, analóg félvezetők gyártására szolgáló üzem 

építéséről Karnataka államban. Júniusban pedig a szingapúri IGSS Ventures állapodott meg 

Tamil Nadu állammal egy 3,2 milliárd dolláros öntöde építéséről, amely 65 nm-es, 45 nm-es 

és 28 nm-es félvezető eszközöket fog gyártani Chennai közelében. 

Forrás: Vedanta-Foxconn deal puts India on chip-making map 

Ranil Wickremesinghe elnök szerint Srí Lanka nem fog részt venni semmilyen 

viszályban az Indiai-óceánon 

Press Trust of India, India Today, 2022. szeptember 15. 

Srí Lanka nem fog részt venni semmilyen „nagyhatalmi rivalizálásban” az Indiai-óceánon, és 

sajnálatos, hogy országát Hambantota miatt „bokszzsáknak” tették meg – jelentette ki Ranil 

Wickremesinghe elnök, hetekkel azután, hogy India és Kína összekülönbözött egy kínai hajó 

kikötése miatt az ország déli kikötőjében. „Nem veszünk részt katonai szövetségben, és 

természetesen nem akarjuk, hogy a csendes-óceáni problémák az Indiai-óceánra jöjjenek. 

Nem akarjuk, hogy ez a konfliktusok és háborúk térsége legyen. Srí Lanka nem fog részt venni 

semmilyen nagyhatalmi rivalizálásban” - közölte Wickremesinghe szerdán, amikor a Nemzeti 

Védelmi Főiskola diplomaosztó ünnepségén beszélt. Megjegyzései hetekkel azután 

hangzottak el, hogy a szigeten lévő kínai és az indiai nagykövetség verbálisan összecsapott a 

„Yuan Wang 5” kínai hajó feltöltés céljából történő kikötése miatt Hambantota kikötőjében. 

Forrás: Sri Lanka will not be part of any Indian Ocean turf war: President Ranil Wickremesinghe  

https://asiatimes.com/2022/09/vedanta-foxconn-deal-puts-india-on-chip-making-map/
https://asiatimes.com/2022/09/vedanta-foxconn-deal-puts-india-on-chip-making-map/
https://asiatimes.com/2022/09/vedanta-foxconn-deal-puts-india-on-chip-making-map/
https://www.indiatoday.in/world/story/sri-lanka-president-ranil-wickremesinghe-says-colombo-not-part-indian-ocean-turf-war-2000579-2022-09-15
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Dastgir szerint nem lehet több importált tüzelőanyag-alapú villamosenergia-

projekt Pakisztánban 

APP, Pakistan Today, 2022. szeptember 14. 

Khurram Dastgir energiaügyi miniszter szerdán, miközben a kormány napenergia-fejlesztési 

tervére utalt, azt a tömegek olcsó áramellátásának alapjának nevezte és hozzátette, hogy a 

kormány a jövőben nem fog új, importált tüzelőanyagon alapuló energiaprojekteket 

létrehozni. A miniszter szerint a kormány úgy döntött, hogy a drága importált tüzelőanyagokra 

való hagyatkozás helyett a hazai energiaforrásokat fogja optimálisan hasznosítani az 

áramtermelésben. Hasonlóképpen arról is tájékoztatott, hogy döntés született a drága 

importált tüzelőanyaggal működő drága energiaprojektek helyi tüzelőanyagra való 

átállításáról. A miniszter a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tervezett napenergia-projektet 

Shehbaz Sharif miniszterelnök vezetésével a lehető leghamarabb be fogják fejezni. Elmondta, 

hogy az első szakaszban 1-4 MW kapacitású napenergia-projekteket fognak létrehozni a vidéki 

területeken és az összes kormányzati épületben. Elmondta, hogy a kormány jelenleg számos 

ilyen energiaprojekten dolgozik, amelyek jövőre 2000 MW-tal fogják növelni az országos 

hálózatot. Sajtótájékoztatója végén az energiaügyi miniszter bírálta az előző kormányt, 

mondván, hogy a Shebaz kabinet 2 468 milliárd rúpia (1435 mrd forint) adósságot és 5 600 

milliárd rúpia (3256 mrd forint) költségvetési hiányt örökölt, ennek ellenére az elmúlt három 

hónapban 258 milliárd rúpiával (150 mrd forint) sikerült csökkenteni az adósságot. 

Forrás: No more imported fuel-based power projects, Dastgir says 

  

https://www.indiatoday.in/world/story/sri-lanka-president-ranil-wickremesinghe-says-colombo-not-part-indian-ocean-turf-war-2000579-2022-09-15
https://www.indiatoday.in/world/story/sri-lanka-president-ranil-wickremesinghe-says-colombo-not-part-indian-ocean-turf-war-2000579-2022-09-15
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/09/14/no-more-imported-fuel-based-power-projects-dastgir-says/
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Délkelet-Ázsia 

Miért nem kellene Vietnámnak atomfegyvereket birtokolnia 

Khang Vu, The Diplomat, 2022. szeptember 09. 

Tekintve, hogy a vietnámi fegyveres erős jelentős kisebbségben vannak Kínával szemben, 

néhány szakértő szerint Vietnám számára az atomfegyverek kifejlesztése jelenthetne 

biztonsági garanciát a hatalmas szomszéddal szemben. Az 1980-as években, ha Hanoi 

igényelte volna szovjet segítséggel szert tehetett volna ezen képességekre, de a Kínával való 

kapcsolatok normalizálása érdekében erre nem tartott igényt. A későbbiekben a nemzetközi 

integráció jegyében az állam szintén kitartott amellett, hogy területén nem lehetnek 

atomfegyverek. Vietnám számára ezután sem lenne szerencsés lépés az atomfegyverek 

kifejlesztésére törekedni, hiszen az Kínával is tönkretenné a kapcsolatokat, miközben Peking 

várhatóan nem nézné el, hogy szomszédja nukleáris csapásmérő képességre tegyen szert. A 

nemzetközi közösség pedig szankciókkal sújthatná Vietnámot, ami gazdasági értelemben is 

súlyos problémát okozhatna, ezért továbbra is a nukleáris fegyverek proliferációja mellett való 

elköteleződés a legjobb megoldás. 

Forrás: Why Vietnam Should Not Go Nuclear 

A malajziai Lim Seong Hai Capital együttműködési megállapodást kötött a 

Gamuda IBS-szel a digitális IBS népszerűsítésére 

NST Business, The New Straits Times, 2022. szeptember 09. 

A Lim Seong Hai Capital Bhd (LSH Capital) leányvállalata, az LSH Best Builders Sdn Bhd 

együttműködési megállapodást írt alá a Gamuda Industrial Building System Sdn Bhd-vel 

(Gamuda IBS), hogy a digitális ipari építési rendszer (IBS) használatának előmozdításával 

növelje az építkezés hatékonyságát. A Gamuda IBS olyan végponttól végpontig terjedő digitális 

IBS-megoldások szolgáltatója, amely az ország első digitális IBS-létesítményével úttörő 

szerepet játszik a digitális IBS bevezetésében Malajziában. Az LSH Capital és a Gamuda IBS 

együttműködése révén az LSH Capital és a Gamuda IBS a munkafolyamatok digitalizálásán és 

az építési munkák automatizálásán keresztül támogatja az iparágnak a negyedik ipari 

forradalom kívánalmainak megfelelő átalakulását. A vállalat szerint ezt a megfelelő projektek 

kiválasztásával és a hagyományos szállítási modellekről a robotizált automatizálásra való 

átállással és az épületinformációs modellezéssel (BIM) való zökkenőmentes integrációra való 

áttéréssel lehet elérni. 

Forrás: Lim Seong Hai Capital inks collaboration agreement with Gamuda IBS to promote 

digital IBS 

  

https://thediplomat.com/2022/09/why-vietnam-should-not-go-nuclear/
https://www.nst.com.my/business/2022/09/830093/lim-seong-hai-capital-inks-collaboration-agreement-gamuda-ibs-promote
https://www.nst.com.my/business/2022/09/830093/lim-seong-hai-capital-inks-collaboration-agreement-gamuda-ibs-promote
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Malajziában a 2022-es gazdasági növekedés meghaladja a várakozásokat 

The Straits Times, 2022. szeptember 12. 

Ifjabb Tengku Zafrul Aziz, malajziai pénzügyminiszter bízik abban, hogy a gazdaság a vártnál 

gyorsabban fog bővülni az idei évben, amit a megélénkülő fogyasztás is támogat a globális 

lassulásból eredő kockázatok közepette. A politikus szerint a gazdaság bővülése, amely a 

második negyedévben 8,9 százalék volt, valószínűleg a harmadik negyedévben is folytatódni 

fog.  A pénzügyminiszter hétfőn Szingapúrban a Standard Chartered Bloomberg Live fórumán 

nyilatkozott a gazdasági kilátásokról. A maláj jegybank becslése szerint az egész éves 

növekedés az 5,3 százalék és 6,3 százalék közötti előrejelzés felső határán lesz. A tengerentúli 

kereskedelem fellendülésének köszönhetően – júniusban mind az export, mind az import 

értéke rekordot döntött – Malajzia gazdasága a 10 országot tömörítő Délkelet-ázsiai 

Nemzetek Szövetségének (ASEAN) legjobban teljesítő országai közé tartozik. 

Forrás: Malaysia sees 2022 economic growth exceeding expectations 

A thai jegybank szerint a tartalékok továbbra is szilárdak 

Somruedi Bangchongduang, The Bangkok Post, 2022. szeptember 16. 

Habár a dollár erősödése miatt Thaiföld nemzetközi valutatartalékai gyengültek, a thai 

központi bank szerint ez az ország pénzügyi stabilitását nem rontotta. Az év elején az ország 

valutatartaléka a korábbi 278 milliárd dollárról 240 millió dollárra csökkent, ami a GDP 48%-át 

jelenti, ezzel az ország globálisan a 12. A csökkenés nem a bahtot támogató intézkedéseknek 

volt köszönhető, hanem inkább a tartalékeszközök több devizában történő, dollárra átváltott 

értékelésének eredménye. A jegybank szerint az erősebb dollár azt jelentette, hogy a 

többdevizás eszközök dollárban kifejezett értékelése csökkent. Éves alapon a dollár 14,6%-ot 

erősödött a baht-tal szemben is. 

Forrás: BoT maintains reserves remain solid 

  

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-sees-2022-economic-growth-exceeding-expectations
https://www.bangkokpost.com/business/2392793/bot-maintains-reserves-remain-solid


 
 

 
 

13 

A fülöp-szigeteki peso leértékelődése jót tesz a költségvetésnek 

Tiziana Celine Piatos, The Manila Times, 2022. szeptember 15. 

Benjamin Diokno pénzügyminiszter szerdán úgy nyilatkozott, hogy a Fülöp-szigeteki peso 

amerikai dollárral szembeni leértékelődésének hatása „kedvező” az ország költségvetése 

szempontjából. A pénzügyminiszter azt követően tette ezt a kijelentést, hogy Maria Imelda 

Josefa „Imee” Marcos szenátor arról kérdezte Dioknót, hogy az amerikai dollár jelenlegi értéke 

hogyan befolyásolja a Fülöp-szigeteki növekedési előrejelzést. „Anélkül, hogy azt mondanám, 

hogy támogatom a leértékelést, a leértékelés hatása valójában kedvező a költségvetésnek”, 

mivel ez magasabb bevételt jelentene a kormány számára, vélekedett Diokno a Fejlesztési 

Költségvetési Koordinációs Bizottság tájékoztatóján a Fülöp-szigeteki Szenátus előtt. A 

pénzügyminiszter szerint biztató a jövőre nézve, hogy a költségvetési hiányt a tavalyihoz 

képest sikerült jelentősen csökkenteni.  

Forrás: Peso depreciation good for budget' 

  

https://www.manilatimes.net/2022/09/15/business/top-business/peso-depreciation-good-for-budget/1858466
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Közel-Kelet 

Erdoğan: A terrorszervezetek elleni harcunk Szíria egységének garanciája 

 .Anadolu Agency, 2022. szeptember 10 ,وكالة االناضول

Recep Tayyip Erdoğan török elnök kijelentette, hogy Ankara terrorszervezetekkel szembeni 

harca, Szíria egységének és területi integritásának a garanciája. Ezt a balkáni körútjáról 

hazatérve közölte az újságíróknak. A Szíriában időnként felerősödő terrorizmus elleni 

esetleges újabb török katonai hadműveletre vonatkozó kérdésre Erdoğan elnök azt válaszolta, 

hogy számos terrorszervezet van jelen Szíriában és hangsúlyozta, hogy Ankara nem engedi, 

hogy ezek a szervezetek veszélyt jelentsenek Törökország nemzetbiztonságára. Kiemelte, 

hogy ezzel kapcsolatban a helyszínen megteszik a szükséges intézkedéseket. Erdoğan elnök 

szerint csak egy nyelvet értenek a terrorszervezetek, hangsúlyozva: „Ezt a nyelvet kell 

használnunk velük”. 

Forrás: أردوغان:  كفاحنا ضد التنظيمات اإلرهابية ضمانة لوحدة سوريا 

Nyolc hónap alatt Isztambul két repülőterén az utasok száma meghaladta a 60 

milliót 

 .Anadolu Agency, 2022. szeptember 10 ,وكالة االناضول

A törökországi Isztambul városában található „Isztambul” és „Sabiha Gökçan” nemzetközi 

repülőterek utasainak száma az idei év első nyolc hónapjában együttesen meghaladta a 60 

milliót. Az Anadolu Agency által a Kormányzati Repülőterek Üzemeltetési Főigazgatóságától 

beszerzett adatok szerint az év eleje óta folyamatosan nőtt az utasok száma a két repülőtéren. 

Az adatok azt mutatták, hogy az Isztambuli Repülőtér utasainak száma 41 143 862 volt 2022 

januárja és augusztusa között. A belföldi járatok esetében 68%-os, a nemzetközi járatok 

esetében pedig mintegy 109%-os volt a növekedés. A Sabiha Gökçanban az összutasszám 

elérte a 19 711 956-ot, akik közül 9 672 326-an nemzetközi vonalakon utaztak. 

Forrás:  ي
ا 60 أشهر .. عدد مسافري مطاري إسطنبول يتجاوز 8ف 

ً
  مليون

  

https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/أردوغان-كفاحنا-ضد-التنظيمات-الإرهابية-ضمانة-لوحدة-سوريا-/2681124
https://www.aa.com.tr/ar/تركيا/في-8-أشهر-عدد-مسافري-مطاري-إسطنبول-يتجاوز-60-مليونًا/2680982
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Egyiptom kaput nyit a helyi és külföldi befektetések előtt 

Asharq Al Awsat English, 2022. szeptember 11. 

Egyiptom robusztus infrastruktúrája és támogató politikai szándéka, amely felkarolja a 

magánszektort, megnyitotta kapuit a helyi és külföldi befektetések előtt az átfogó és 

fenntartható fejlődés érdekében – mondta az ország pénzügyminisztere. Mohamed Maait 

találkozott a Nemzetközi Iszlám Kereskedelmi Pénzügyi Társaság (ITFC) és az Iszlám 

Magánszektor Fejlesztési Társaságának (ICD) vezérigazgatójával, Hani Sonbollal. A miniszter 

kijelentette, hogy Egyiptom igyekszik fokozni erőfeszítéseit a források és finanszírozási 

eszközök diverzifikálására, ami csökkentené a fejlesztési beruházások költségeit, különösen a 

jelenlegi világgazdasági válság mellett. Rámutatott az ICD-vel való együttműködés növekvő 

lehetőségeire számos projektben. A miniszter kifejtette, hogy Egyiptom Japánnal együtt 

tanulmányozza a zöld szamurájkötvények kibocsátásának lehetőségét az elkövetkező 

időszakban. Emellett jelezte, hogy Egyiptom Kínával egy közös vállalkozásban is részt vesz: az 

úgynevezett Panda-kötvények kibocsátásának projektjében a kínai piacon. 

Forrás: Egypt Opens Door to Local, Foreign Investments 

Szaúd-Arábiában az ipari termelési index 17,7%-ot emelkedett júliusban 

 .Al Arabiya, 2022. szeptember 11 ,العربية

A Szaúd-Arábiai Statisztikai Hatóság 2022. szeptember 11-ei adatai szerint éves alapon 17,7%-

os növekedést mutatott az ipari termelési mennyiségek indexe 2022 júliusában. A hatóság 

közleménye szerint az index továbbra is pozitív növekedési trendet ért el a bányászati 

tevékenység, a kőfejtés, a feldolgozóipari tevékenység, valamint a villamosenergia- és 

gázszolgáltatási tevékenység termelésnövekedésének eredményeként. Hozzátették, hogy az 

ipari termelési index növekedése 2021 májusa óta lett pozitív, és ez a tendencia a következő 

hónapokban is folytatódott, majd 2021 végén felgyorsult. Ezek a fejlemények a 2019-es és 

2020-as negatív növekedési hónapok sorozata után következtek be, amelyeket részben a 

globális világjárvány hatásai befolyásoltak. A bányászati és kőfejtési tevékenység termelése 

2022 júliusában 14,1%-kal nőtt 2021 azonos hónapjához képest, emellett Szaúd-Arábia 

növelte olajtermelését és ez év júliusában napi 10 millió hordóval a legmagasabb szintet érte 

el. A feldolgozóipari tevékenység is tovább emelkedett, 32,6%-kal 2021 azonos hónapjához 

képest. 

Forrás:  ي السعودية يقفز
 % خالل يوليو 17.7مؤشر اإلنتاج الصناعي ف 

  

https://english.aawsat.com/home/article/3866031/egypt-opens-door-local-foreign-investments
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/09/11/مؤشر-الانتاج-الصناعي-في-السعودية-يقفز-17-7-خلال-يوليو


 
 

 
 

16 

Izrael: A legutóbbi választási felmérés szerint Netanjahu nem szerezne 

többséget, 59 mandátuma lenne 

The Times of Israel, 2022. szeptember 11. 

52 nap van hátra a következő izraeli választásokig, és Benjamin Netanjahu népszerűsége 

továbbra is elmarad a hatalomba való visszatéréshez szükséges többségtől, ami által a politikai 

patthelyzet továbbra is fennállni látszik. A Channel 12 által tartott közvélemény kutatása 

szerint Netanjahu jobboldali vallási tömbje 59 helyet szerezne, míg a Netanjahu-ellenes 

koalíció az előrejelzések szerint 56 mandátumot. A legszűkebb többséghez 61 mandátumra 

lenne szükség. Egyébként a szavazás szerint Netanjahu Likudja 32 mandátumot szerez; Yair 

Lapid Yesh Atid nevű pártja 23-at; Benny Gantz és Gideon Sa’ar nemzeti egysége 12-t; a Vallási 

Cionizmus 11-et; a Shas 9-et; az Egyesült Tóra Judaizmus 7-et; a Meretz 6-ot; a Yisrael Beytenu 

5-öt; a Labor 5-öt; a Ra’am 5-öt. A csütörtökön lefolytatott közvélemény-kutatáson 504 főt 

kérdeztek meg, akik a választópolgárok reprezentatív mintáját alkották 4,4%-os hibahatárral. 

Forrás: Latest election poll keeps Netanyahu short of a majority at 59 seats 

Törökország nem szembesülhet földgázhiánnyal télen 

Hürriyet Daily News, 2022. szeptember 12. 

Fahrettin Dönmez energiaügyi és természeti erőforrások minisztere szerint, ha a szállítók 

betartják a szállítási ütemtervet, akkor Törökország ezen a télen nem szembesülhet 

földgázproblémákkal. Európában energiaválság van, amely Törökországra is kihat – mondta 

Dönmez a Bilecik Osmaneli körzet északnyugati tartományában található gyár 

avatóünnepségén mondott beszédében. A világszerte megugró energiaárak elkerülhetetlenül 

hatással vannak Törökországra, de a kormány támogatásokkal segíti a fogyasztókat a számlák 

kifizetésében – tette hozzá. „Probléma nélkül túl leszünk ezen a télen, ha a beszállítók 

betartják szállítási programjukat. A földgázszámlák 80%-át támogatjuk” - mondta. A múlt 

héten Dönmez elmondta, hogy Törökország tárgyalásokat folytat Ománnal a földgáz-

kereskedelemről. Továbbá a miniszter kifejtette, hogy a múlt hónapban intenzív diplomáciai 

erőfeszítéseket tett az energiaügyért, és több országba is ellátogatott. „Ománban a földgáz-

kereskedelemről tárgyaltunk, és pozitívan álltak a kérdéshez. Cselekedni fogunk, ha 

megfelelőek a kereskedelmi feltételek” – mondta. A földgáztartalék mennyisége 4,54%-kal 2,7 

milliárd köbméterre nőtt júniusban az Energiapiaci Szabályozási Hatóság (EPDK) legfrissebb 

adatai szerint. Bilecikben tartott beszédében a miniszter felidézte, hogy a kormány a 

hatékonyság növelésére is lépéseket tett, legfeljebb 50 ezer török líra hitelt nyújt a lakóházak 

hőszigetelési munkáihoz, valamint ösztönzőket és egyéb támogatásokat kínál az ipari 

vállalatoknak az energiahatékonyság növelése érdekében. 

Forrás: Türkiye should not face natural gas shortage in winter: Minister 

  

https://www.timesofisrael.com/latest-election-poll-keeps-netanyahu-still-short-of-a-majority-at-59-seats/
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkiye-should-not-face-natural-gas-shortage-in-winter-minister-176839
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Hamdan bin Mohammed lakhatási tervet indított, amely 15 800 otthont 

biztosít Dubajban 

 .Al Khaleej, 2022. szeptember 13 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségekben egy olyan lakhatási projektet indítottak útjára, amely 15 800 

otthont biztosít a dubaji polgárok számára az elkövetkező négy évben, és emellett integrált 

forgatókönyvek kidolgozásával akarják javítani az életminőséget az emirátus összes 

lakónegyedében. Dubaji illetékesek közölték, hogy a lakhatás ügye prioritást élvez az Egyesült 

Arab Emírségekben, továbbá közölték, hogy nem az lesz a cél, hogy csak a polgárok lakhatását 

biztosítsák, hanem hogy integrált városrészeket hozzanak létre, és garantálják a magas szintű 

életminőséget és szociális rendszert, amely stabilitást teremt minden család számára. Az 

Állampolgári Ügyek és Fejlesztési Bizottság az elkövetkező hónapokban közösségi projekteket 

indít, hogy a társadalom minden szegmense számára biztosítani tudják azt az életminőséget, 

amely minden állampolgárnak jár. 

Forrás:  ي تطلق خطة لتوفير   مسكن15800بتوجيهات محمد بن راشد .. دب 

Egyiptomnak 53 tengeri kikötője van 

 .Yawm7, 2022. szeptember 13 ,اليوم السابع

Egyiptom 53 tengeri kikötővel rendelkezik, amelyeken a tavalyi évben nagy mennyiségű áru 

ment keresztül. Az egyiptomi kikötői hatóságok felé irányuló behozatal és export volumene 

2021-ben 162,8 millió tonnára becsülhető, mely mennyiséget körülbelül 11 ezer hajó 

szállította. Az ország vezetése arra törekszik, hogy Egyiptomot a kereskedelem és logisztika 

globális központjává tegye a kikötők számának növelésével és logisztikai területté alakításával, 

ahol a hajók berakodási, kirakodási, csomagolási, reexportálási, gyártási, karbantartási és 

finanszírozási tevékenységei magasabb szinten valósulhatnak meg. Emellett a nehéz- és 

könnyű tengeri ipar, valamint a tengeri kikötők összekötését tervezik a száraz kikötőkkel és 

más logisztikai központokkal. 

Forrás:   وا ف  11 مليو ن طن و162 ميناء بحريا .. و53دراسة:  مرص تمتلك  2021 ألف سفينة عي 

  

https://www.alkhaleej.ae/2022-09-12/حمدان-بن-محمد-يطلق-خطة-إسكانية-لتوفير-15800-مسكن-للمواطنين-في-دبي/أخبار-من-الإمارات
https://m.youm7.com/story/2022/9/13/دراسة-مصر-تمتلك-53-ميناء-بحريا-و162-مليون-طن-و11/5903204
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Együttműködés Üzbegisztán és az Egyesült Arab Emirátusok között 

Central Asia News, 2022. szeptember 10. 

Dzsamsid Hodzsaev Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi minisztere részt vett a 

Mubadala és a TAQA (Egyesült Arab Emirátusok) állami vállalatok közötti együttműködés 

ünnepélyes aláírásán, amelynek célja az Üzbegisztánban található Talimarjan hőerőmű 

korszerűsítése. Az Egyesült Arab Emírségek részéről az aláírási ceremónián részt vett az ország 

energiaügyi és infrastrukturális minisztere, Suheil al-Mazroui. A most aláírt dokumentum 

szerint Üzbegisztán és az Egyesült Arab Emirátusok között 300 millió dolláros jegyzett tőkével 

a Mubadala és a TAQA cégek egy vegyesvállalatot hoznak létre, amely a Talimarjan hőerőmű 

munkálatait irányítja majd. 

Forrás: Эмиратские компании инвестируют в модернизацию Талимарджанской ТЭС 

Ashgabat és Taskent a befektetési együttműködés kilátásairól tárgyalt 

Atavantan Türkmenistan, 2022. szeptember 10. 

Türkmenisztán és Üzbegisztán a kétoldalú együttműködések bővítéséről folytatott 

tárgyalásokat, melynek célja a két ország közötti közös projektek számának növelése a 

mezőgazdaság, a textilipar és a gyógyszeripar területén, jelentette be Batyr Atdaev türkmén 

miniszterelnök helyettes a Jamshid Khodjaevvel, Üzbegisztán miniszterelnök helyettesével 

folytatott tárgyalást követően. Emellett a munkatárgyalás során a két ország miniszterelnök 

helyettese megvitatta a Türkmenisztán és Üzbegisztán közötti közlekedési és logisztikai 

együttműködések aktuális kérdéseit is. 

Forrás: Ашхабад и Ташкент обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества 

Kína Kirgizisztánon és Üzbegisztánon keresztül szállít árukat Afganisztánba 

Today.kg, 2022. szeptember 11. 

Kína, Kirgizisztán és Üzbegisztán teherforgalmi vasútvonalain keresztül fog árut szállítani 

Afganisztánba, jelentette be üzbegisztáni látogatása során az Afgán Vasúti Hatóság vezetője 

Bakht Rahman Sharaft. Elmondása szerint már szeptember végén megkezdődik a kereskedelmi 

áruszállítás Kínából Afganisztánba. A várakozások szerint ez havi 3500-5000 vasúti konténer 

árut jelent majd, tette hozzá Sharaft. 

Forrás: Китай будет перевозить товары в Афганистан через Кыргызстан и Узбекистан 

  

https://centralasia.news/17041-jemiratskie-kompanii-investirujut-v-modernizaciju-talimardzhanskoj-tjes.html
https://www.atavatan-turkmenistan.com/ru/ашхабад-и-ташкент-обсудили-перспекти/
https://today.kg/news/703072/?utm_source=cat&hl=ru
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Azerbajdzsán és Irán új közúti közlekedési infrastruktúra létrehozásáról tárgyal 

Day.Az, 2022. szeptember 9. 

Rashad Nabijev, Azerbajdzsán digitális fejlesztési és közlekedési minisztere megbeszélésen vett 

részt Rusztam Ghasemi iráni szárazföldi közlekedésért és városfejlesztésért felelős miniszterrel. 

A találkozó témájával kapcsolatban Nabijev elmondta, hogy a megbeszélésen az Azerbajdzsán 

és Irán területén áthaladó nemzetközi közlekedési és tranzitfolyosók fejlesztéséről, ezen belül 

is az Észak-Dél nemzetközi közlekedési folyosóval kapcsolatos kérdésekről esett szó. Emellett a 

tárgyalás témája volt még az Iránt átszelő közúti híd építésével kapcsolatos aktuális kérdések 

pontosítása, a Kelet-Zangezur gazdasági régió és az azerbajdzsáni Nakhcsivan Autonóm 

Köztársaság gazdasági és logisztikai fejlesztése is. 

Forrás: Азербайджан и Иран обсудили создание новой дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

Kazahsztán és Kirgizisztán megállapodott a kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítéséről 

Zhanara Mukhamediyarova, Kazinform, 2022. szeptember 10. 

A Kirgizisztánban tett munkalátogatása során Serik Zhumangarin kazah kereskedelmi és 

integrációs miniszter találkozott a Kirgiz Köztársaság Miniszteri Kabinetjének első 

elnökhelyettesével, Adilbek Kaszimalievvel. A találkozó során a két ország képviselője 

megismerkedett a Karasu és Ak-Tilek úti kereskedelmi ellenőrzőpontok területén épülő ipari 

kereskedelmi és logisztikai központ kivitelezésének aktuális állapotával. Ezen kívül Kazahsztán 

kereskedelmi és integrációs minisztere munkalátogatásának részeként részt vett a kazah-kirgiz 

kereskedelmi és gazdasági együttműködéssel foglalkozó munkacsoport második ülésén is. Az 

ülést követően Zhumangarin megjegyezte, hogy a Kirgizisztán Kazahsztán egyik legfontosabb 

kereskedelmi és gazdasági partnere a közép-ázsiai térségben. Hozzátette, hogy a két ország 

közötti kereskedelmi forgalom 2022. január-júniusban 495,7 millió dollár volt, ami 5,7%-kal 

több mint az előző év azonos időszakában volt. A további kölcsönös kereskedelem növelése 

érdekében a felek megállapodtak egy a két ország közötti mezőgazdasági memorandum 

aláírásáról is. 

Forrás: Казахстан и Кыргызстан договорились упростить торговые процедуры 

Indonézia orosz olaj vásárlását fontolgatja 
Ria Novosti, 2022. szeptember 12. 

Indonézia az emelkedő energiaárakkal szemben orosz kőolaj vásárlását fontolgatja, mondta 

Joko Widodo indonéz elnök. Véleménye szerint mindig minden lehetőséget figyelemmel kell 

venni az energiaárak mérséklésére. Az Indonéz elnök a lehetséges orosz energiaforrások 

vásárlásával kapcsolatban azt is kiemelte, hogy kormányának különböző irányból érkező 

forrásokat kell találnia az energiaszükségletek kielégítésére. Moszkvai források szerint az 

Indonéz kőolajvásárlásokra az orosz fél is nyitott. 

Forrás: Индонезия рассматривает возможность закупки российской нефти 

https://news.day.az/economy/1494114.html
https://news.day.az/economy/1494114.html
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-kyrgyzstan-dogovorilis-uprostit-torgovye-procedury_a3977253
https://ria.ru/20220912/neft-1816086005.html
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Pakson elkezdődtek a földmunkálatok 

Ria Novosti, 2022. szeptember 13. 

Megkezdődtek a földmunkálatok a paksi atomerőmű két új blokkjának építkezésén, jelentette 

be Alexander Merten, az erőműépítési projektigazgatója. Merten tájékoztatása szerint a 

földmunkálatokkal párhuzamosan a szükséges segédmunkákat is el fogják végezni. A 

projektigazgató hozzátette, hogy az új blokkok építésénél 2023 őszén kezdődhet meg majd a 

betonozás és a tervek szerint 2030-ban üzembe is helyezhetik majd az állomást. Merten 

egyúttal azt is kiemelte, hogy a nyugati partnerek és a magyar kivitelezők megerősítették, hogy 

a szankciók ellenére is készek az együttműködés folytatására a Paks-2 atomerőmű építésében. 

Forrás: "Росатом" начал земляные работы на строительстве энергоблоков АЭС "Пакш-2" 

A Türkmenisztán és Kína közötti kereskedelmi forgalom 53,4%-kal nőtt 

Business Turkmenistan, 2022. szeptember 13. 

A Kína és Türkmenisztán közötti kereskedelmi forgalom az idei év első hét hónapjában 53,4%-

kal nőtt, jelentette a Kínai Általános Vámigazgatási Hivatal azt követően, hogy Szerdar 

Berdimuhamedov türkmén elnök és Kína eurázsiai ügyekért felelős különmegbízottja 

Ashgabatban találkozott. A jelentés szerint a két ország közötti ilyen mértékű kereskedelmi 

forgalom növekedés azt jelzi, hogy a Kína és Közép-Ázsia öt országa között az Övezet és Út 

kezdeményezés keretében megvalósuló együttműködések meghozták az első eredményeket. 

Forrás: Товарооборот между Туркменистаном и Китаем увеличился на 53,4% 

Kazahsztán elnöke támogatta Nur-Sultan átnevezését Asztanára 

Radio Svoboda, 2022. szeptember 13. 

Kasszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke támogatta a parlamenti képviselők azon 

kezdeményezését, hogy az ország fővárosát Nur-Szultánról át(vissza)nevezzék Asztanára. Erről 

Tokajev sajtótitkára, Ruslan Zheldibaj számolt be közösségi oldalán. Zheldiba szerint a 

parlamenti képviselők javaslata az ország fővárosának átnevezéséről az államfő egyetértésével 

szerepel az alkotmánytervezetben. A sajtótitkár azt is megjegyezte, hogy Tokajev elnök 

ugyanakkor történelmi ténynek tekinti Nurszultán Nazarbajev meghatározó szerepét 

Kazahsztán modern államiságának megerősítésében, ezért a többi Nazarbajevről elnevezett 

helynek és épületnek meg kell őrizni az elnevezését. 

Forrás: Президент Казахстана поддержал переименование Нур-Султана в Астану 

  

https://ria.ru/20220913/paksh-1816364136.html?fbclid=IwAR137qvWqL3ldaxHexwLdpXSOdIXqW9AEVdKPuzbJix9lpOKKV2irtTDuVM
https://business.com.tm/ru/post/9144/tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-kitaem-uvelichilsya-na-534
https://www.svoboda.org/a/prezident-kazahstana-podderzhal-pereimenovanie-nur-sultana-v-astanu/32031539.html
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Xi Jinping Kazahsztánba tett látogatást 

Radio Azzatik, 2022. szeptember 14. 

Xi Jinping ,kínai államfő Kazahsztánba tett látogatást, ahol a két ország közötti szállítási, 

logisztikai és agráripari együttműködéséről tárgyalt. Látogatása során a kínai elnököt Kasszim-

Zsomart Tokajev Kazahsztán elnöke személyesen fogadta. A hivatalos munkatárgyalást 

követően Xi sajtónak adott nyilatkozatában kiemelte, hogy a kínai kormány továbbra is 

rendkívüli figyelmet fordít a Kazahsztánnal fenntartott kapcsolataira. Xi Jinping szerint 

bárhogyan is változik a nemzetközi helyzet, Peking továbbra is határozottan támogatja 

Kazahsztánt a függetlenség, a szuverenitás és a területi integritás védelmében, és 

kategorikusan ellenzi bármely erőnek a belügyekbe való beavatkozását Kazahsztánban. A kínai 

vezető nem részletezte, milyen erőkre gondolt és kiktől származhat a fenyegetés. A 

megbeszélés eredményeként a két ország elnöke több együttműködést is aláírt, melyek az 

agrárszektort, illetve a kereskedelmet érintették. 

Forrás: Си Цзиньпин обещает поддерживать Казахстан в «защите» территориальной 

целостности 

  

https://rus.azattyq.org/a/32033510.html
https://rus.azattyq.org/a/32033510.html
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