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Eszkalálódnak a kormányellenes tüntetések Iránban 

Iránban a tizenkettedik egymást követő éjszakán vonultak utcára, hogy tiltakozzanak Mahsza 
Amini meggyilkolása miatt. Hivatalosan legalább 41 ember halt meg a zavargások kezdete óta 
– többségükben tüntetők, kisebb részben a biztonsági erők tagjai –, de a források szerint a 
valós szám ennél jóval magasabb lehet. A norvég székhelyű Iran Human Rights (IHR) szervezet 
szeptember 27-i közölése szerint, a halottak száma a 76-ot is elérheti, azonban megjegyezték, 
hogy a folyamatos internet-kimaradások egyre nehezebbé teszik az információkhoz való 
hozzáférést, valamint a halálesetek megállapítását. 

Mi váltotta ki az iráni emberek felháborodását? 

A 22 éves Mahsza Aminit halottnak nyilvánították, miután három napot töltött kómában azt 
követően, hogy az iráni erkölcsrendészet letartóztatta, mert „nem megfelelő” módon viselte 
a hidzsábját (hajat eltakaró fejkendő). A szemtanúk beszámolója alapján a lányt a 
rendőrautóban olyan brutálisan megverték, hogy az egyértelműen halála kiváltó okának 
tekinthető.  

Elemzők szerint a társadalom egy részében már évek óta gyűlik a harag és a feszültség, 
különösen a fiatal irániak körében. Elsősorban a korrupciót, a gazdaság rossz irányítását, a 
Covid-19-járvány nem megfelelő kezelését, a túlzó vallási előírásokat és a széles körben 
elterjedt politikai elnyomást kifogásolják. Ezt tetézi, hogy az iráni elnök, Ebrahim Raiszi egy 
olyan választáson került hatalomra, amelyen a potenciális ellenfeleket, különösen a 
reformpárti frakciót a szavazás előtt kizárták. 

Raiszi elődjének, a mérsékelt Haszan Róháninak a hivatali ideje alatt az erkölcsrendészetet 
eltántorították attól, hogy Irán gyakran drákói, nőkkel szembeni törvényeit érvényesítse, 
különös tekintettel arra a követelményre, hogy a hidzsábot nyilvános helyeken a „megfelelő” 
módon viseljék. Az új elnök, Raiszi alatt azonban változások álltak be e téren, és a fiatalok 
frusztrációja szép lassan felszínre tört. 

Az iráni polgárok annak ellenére folytatják tüntetésüket, hogy fegyverekkel, könnygázzal, 
bántalmazással és letartóztatásokkal néznek szembe. Mindezek nem tántorítják el őket attól, 
hogy kifejezzék ellenszenvüket azon klerikusok felé, akik 43 éve vezetik országukat. A 
szemtanúk és a közösségi médiában megosztott videók szerint sokan az Iszlám Köztársaság 
uralmának végét követelik. 

Megmozdulások országszerte 

Szeptember 16-a óta több mint 80 városban, köztük a fővárosban, Teheránban tüntettek, 
mely tiltakozások során a változásokat követelők több ízben is összecsaptak a biztonsági 
erőkkel. Az államilag támogatott média szerint legalább 1200 embert vettek őrizetbe. Több 
száz tüntetőt, reformista aktivistát és újságírót tartóztattak le a többnyire éjszakai 
megmozdulásokon. A szemtanúk és a közösségi médiában található videók szerint a biztonsági 
erők több helyszínen is tüzet nyitottak a tömegre. A Boulevard Ferdouson és a teheráni 
Shahrak Ekbatan apartmankomplexumban a tisztek az ablakokra lőttek, továbbá Rasht 
városában egyes lakásokba könnygázt is dobtak. 

  

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63047363
https://edition.cnn.com/2022/09/26/middleeast/iran-protests-explainer-mime-intl/index.html
https://www.nytimes.com/2022/09/24/world/middleeast/iran-protests.html
https://www.nytimes.com/2022/09/24/world/middleeast/iran-protests.html
https://www.nytimes.com/2022/09/24/world/middleeast/iran-protests.html
https://www.nytimes.com/2022/09/24/world/middleeast/iran-protests.html
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Az elmúlt csaknem három év legnagyobb iráni tiltakozása során a biztonsági erők súlyos 
visszaéléseire válaszként a tiltakozók köveket dobáltak, valamint rendőrautókat és állami 
épületeket gyújtottak fel. Néhány női tüntető levette és elégette a hidzsábját, sokan pedig a 
hajuk levágásával tiltakoztak. Beszámolók szerint egyesek nagy máglyák mellett táncoltak, 
miközben a tömeg a „zan, zendegi, azadi” vagyis a „nő, élet, szabadság” szavakat skandálta. 

A vallásos Qom városában – amely a síita hit hatalmi központja és a kormány egyik fő bázisa – 
a közösségi oldalakon közzétett videók szerint soha nem látott jelenetek zajlanak: férfiak és 
nők Irán legfelsőbb vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah ellen tüntetnek, akit a nemzet 
„szégyenének” neveznek. 

A NetBlocks webmonitor folyamatos áramszüneteket és széles körben elterjedt internetes 
platformkorlátozást észlelt, ami főként a WhatsApp, az Instagram és a Skype alkalmazásokat 
érinti. A Facebook, Twitter, TikTok és Telegram használatát már korábban korlátozták. 

Josep Borrell, az Európai Unió nevében felszólaló külügyi és biztonságpolitikai főképviselő 
kijelentette, hogy „az erőszakmentes tüntetőkkel szembeni széles körű és aránytalan erőszak 
alkalmazása indokolatlan és elfogadhatatlan”. Elítélte az internetes korlátozásokat, ami 
szerinte „kirívóan sérti a véleménynyilvánítás szabadságát”. 

Az iráni kormány reakciója 

Raiszi elnök az ENSZ New York-i találkozójáról hazatérve arra figyelmeztetett, hogy az iráni 
kormány „nem engedi meg semmilyen körülmények között, hogy az ország biztonsága 
veszélybe kerüljön.” 

Az Iráni Hírszerző Minisztérium szöveges üzenetet küldött minden mobiltelefon-használónak, 
amelyben arra figyelmeztetett, hogy aki részt vesz a tüntetéseken – amelyeket szerintük Irán 
ellenségei szerveztek – azt a saría1 törvényei szerint megbüntetik. 

Hivatalos források közölték, hogy legalább 20 újságírót tartóztattak le, köztük Nilúfar Hamedit, 
a Sargh napilap riporterét, aki elsőként számolt be a feltehetően meggyilkolt Amini esetéről, 
és a kórházban interjút készített a családjával. A letartóztatott aktivisták között volt Madzsíd 
Tavakoli és Mohammadreza Dzsaláipúr szociológus is. 

Miben más a mostani tiltakozás? 

Szakértők szerint a mai tiltakozások a korábbi kormányellenes megmozdulásoktól egy 
lényeges dologban különböznek, mégpedig hogy a mai tüntetések alapkérdései mások, ami 
vitathatatlanul jelentőségteljesebbé teszi azokat. Esfandjar Batmanghelidzs, a londoni Bourse 
& Bazaar Alapítvány létrehozója és vezérigazgatója szerint a tiltakozások korábbi hullámait 
2019-ben és 2021-ben elsősorban a gazdasági sérelmek táplálták, ami miatt a megmozdulások 
nem terjedtek át a társadalom más szegmenseire. „Ez más, mert az emberek valójában egy 
jelentősebb politikai változást akarnak” - mondta Batmanghelidzs, hozzátéve, hogy ez a 
mozgalom megkönnyítette a „szolidaritás megteremtését a különböző társadalmi csoportok 
között”. 

  

 
1 Az iszlám hagyomány részét képező vallási törvény. 

https://english.aawsat.com/home/article/3893761/irans-main-reformist-party-urges-end-mandatory-dress-code
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-restricts-access-instagram-netblocks-2022-09-21/
https://www.euronews.com/2022/09/25/borrell-criticises-iran-over-disproportionate-use-of-force-in-protests-crackdown
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B6/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63047363
https://edition.cnn.com/2022/09/26/middleeast/iran-protests-explainer-mime-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2022/09/26/middleeast/iran-protests-explainer-mime-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2022/09/26/middleeast/iran-protests-explainer-mime-intl/index.html
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A szakértők a tiltakozások eszkalálódására számítanak. Szeptember 25-én az iráni tanárok 
egyik legfontosabb szakszervezete országos sztrájkra szólított fel. A munkássztrájkok érzékeny 
pontnak számítanak Iránban, mert felelevenítik az 1979-es forradalom emlékeit, amikor a 
kollektív munkás akció működőképes taktikának bizonyult, és segített megbuktatni a sahot. 
Elképzelhető, hogy még több sztrájkot fogunk látni a közeljövőben, mert ilyen jellegű 
tiltakozások már korábban is jelen voltak. Az iráni vezetés ellenzői azt vallják, hogy a sztrájkok 
által még nagyobb nyomást gyakorolhatnak a kormányra. 

Az elemzést készítette: Tárik Meszár 

  

https://asharq.com/ar/1lUqoCeWfCgfhaqcUmCZNX-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
https://asharq.com/ar/1lUqoCeWfCgfhaqcUmCZNX-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3/
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Kelet-Ázsia 

Szeptember 21-én Wang Yi kínai államtanácsos és külügyminiszter találkozott 

Szjjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel 

FMPRC, 2022. szeptember 22. 

Szeptember 21-én Wang Yi kínai államtanácsos és külügyminiszter találkozott Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszterrel az ENSZ Közgyűlésnek 77. ülésszakán New York-

ban. Wang elmondta, hogy mindkét fél vezetőinek stratégiai irányítása alatt, valamint annak 

köszönhetően, hogy a két ország kitart az önállóság, az őszinteség, a barátság, valamint a 

kölcsönösen előnyös együttműködés mellett, a kínai-magyar kapcsolatok jól fejlődnek. A 

kínai-magyar kapcsolatok magas színvonalú fejlesztése a két ország és az emberek alapvető 

érdeke, az évszázados változások helyzetében Kína továbbra is stratégiai szempontból tervezi 

a kétoldalú kapcsolatokat, megerősíti a stratégiai kölcsönös bizalmat, gyakorolja a valódi 

multilateralizmust, és megvédi a nemzetközi kapcsolatok alapvető elveit. A kínai fél továbbra 

is ösztönzi a nagy vállalkozásokat a magyarországi befektetésekre, és reméli, hogy a magyar 

politikák fenntarthatják a folytonosságot, a stabilitást és a hosszú távú jelleget. Szijjártó 

elmondta, hogy Magyarország az első európai ország egyike, amely aláírta Kínával az "Övezet 

és Út" együttműködési dokumentumot, és a Magyarország-Kína együttműködés fontos 

szerepet játszott Magyarország gazdasági fejlődésének elősegítésében. Magyarország 

határozottan ragaszkodik az egy Kína politikához. Majd hozzátette, hogy Magyarország 

továbbra is rendíthetetlenül együttműködik Kínával, és aktívan részt vesz a Kína-KKE 

együttműködésben. 

Forrás: 王毅会见匈牙利外长西雅尔多 

Yoon Suk-yeol végre találkozott Japán miniszterelnökével 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. szeptember 22. 

Yoon Suk-yeol dél-koreai elnök szerdán találkozott Kishida Fumio japán miniszterelnökkel, és 

megerősítette kölcsönös érdekeiket a befagyott kétoldalú kapcsolat enyhítésére – közölte a 

dél-koreai elnöki hivatal. A tájékoztatón az elnöki hivatal azt is közölte, hogy a két vezető 

„komoly aggodalmát fejezte ki Észak-Korea nukleáris kísérletével kapcsolatos nukleáris 

programja és a nukleáris erőkre vonatkozó új törvény miatt”. A hírek szerint a két vezető 30 

perces „informális beszélgetést” tartott abban az épületben, ahol Kishida részt vett az Átfogó 

Atomcsend-tilalmi Szerződés (CTMT) magas szintű találkozóján. Az elnöki hivatal megjegyezte, 

hogy a találkozóra 34 hónappal a Moon Jae-in akkori dél-koreai elnök és Abe Shinzo akkori 

japán miniszterelnök csúcstalálkozója után került sor. 

Forrás: South Korea’s Yoon Suk-yeol Finally Meets Japan’s Prime Minister 

  

https://www.fmprc.gov.cn/wjbzhd/202209/t20220922_10769994.shtml
https://thediplomat.com/2022/09/south-koreas-yoon-suk-yeol-finally-meets-japans-prime-minister/
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Kína szélsőséges időjárása, hogy befolyásolja az ország gazdaságát? 

Genevieve Donnellon-May & Zhang Hongzhou, The Diplomat, 2022. szeptember 

23. 

A példátlan globális élelmiszerválság és a bonyolult geopolitikai környezet közepette már 

egyre nagyobb aggodalomra ad okot Kína élelmezésbiztonsági helyzete. Kína legfelsőbb 

vezetői az elmúlt hónapokban többször is hangsúlyozták az ország élelmezésbiztonságának 

megőrzésének stratégiai fontosságát. Xi Jiping elnök, miután nyilvánosan összekapcsolta az 

élelmezésbiztonságot Kína nemzetbiztonságával, további erőfeszítésekre szólított fel a 

gabonabiztonság megőrzése és a termőföld védelme érdekében a növekvő hazai termelés 

érdekében. A kínai gabonatermelés közel 50%-áért felelős YRB létfontosságú szerepet játszik 

az ország élelmezésbiztonságában. Már most óriási aggodalomra ad okot, hogy az aszály 

hatással lehet a kínai őszi gabonatermésre. Ahogy Liu Weiping, Kína vízügyi 

miniszterhelyettese nemrégiben megjegyezte, Kína őszi termése „kritikus időszakban” van. 

Jelentősebb gond azonban Kína rizskínálata. Tekintettel arra, hogy a rizs a legszélesebb körben 

fogyasztott alapvető élelmiszer az országban, különösen Dél-Kínában, Kína rizsellátásának 

védelme mindig is rendkívüli fontosságú volt az élelmezésbiztonság szempontjából. Pontosan 

ezért használja Xi folyamatosan a „rizsestál” kifejezést beszédeiben annak szemléltetésére, 

hogy mennyire létfontosságú az élelmiszerbiztonság Kína számára. 

Forrás: How China’s Extreme Weather Summer Is Affecting Its Security 

Észak-Korea tagadja, hogy fegyvert küldene Oroszországnak az ukrajnai 

háborúhoz 

Kim Tong-Hyung, The Diplomat, 2022. szeptember 22. 

Észak-Korea kijelentette, hogy az ukrajnai háború során nem exportált fegyvert Oroszországba, 

és nem is tervezi ezt, valamint elmondta, hogy az amerikai hírszerzési jelentések 

fegyverszállítások vádjával próbálják rontani Észak-Korea imázsát. Az állami média csütörtöki 

jelentésében egy meg nem nevezett észak-koreai védelmi tisztviselő felszólította az Egyesült 

Államokat, hogy hagyjon fel a „vakmerő megjegyzésekkel”. A Biden-adminisztráció tisztviselői 

a hónap elején megerősítették a titkosított amerikai hírszerzés azon értesüléseit, amely 

szerint Oroszország fegyvereket vásárol Észak-Koreától, köztük több millió tüzérségi lövedéket 

és rakétát, mivel Moszkva megpróbálja enyhíteni az ukrajnai súlyos ellátási hiányt, amelyet az 

Egyesült Államok által vezetett szankciók és exportellenőrzések súlyosbítottak. Az észak-

koreai nyilatkozat hetekkel azután érkezett, hogy Moszkva „hamisnak” minősítette az 

amerikai titkosszolgálati megállapítást. 

Forrás: North Korea Denies Sending Arms to Russia Amid Ukraine War 

  

https://thediplomat.com/2022/09/how-chinas-extreme-weather-summer-is-affecting-its-security/
https://thediplomat.com/2022/09/north-korea-denies-sending-arms-to-russia-amid-ukraine-war/
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Kishida szerint Japán október 11-től enyhíti a Covid-19 határellenőrzést 

John McCrank, The Japan Today, 2022. szeptember 23. 

Fumio Kishida japán miniszterelnök kijelentette, hogy országa a jövő hónapban enyhíti a 

Covid-19 határellenőrzési követelményeit, ami kulcsfontosságú lépés a japán idegenforgalmi 

szektor fellendülésének elősegítésében, amely gyakorlatilag alig várja, hogy kihasználja a jen 

árfolyamának 24 éves mélypontjára süllyedését. Japán a világjárvány kitörése óta fenntartotta 

a legszigorúbb határintézkedéseket a nagy gazdaságok között, és gyakorlatilag két éven 

keresztül blokkolta a látogatók belépését, amíg júniusban megkezdődött a fokozatos 

újranyitás. Kishida bejelentése, amelyet a New York-i tőzsdén mondott beszédében tett, azt a 

májusi ígéretét követi, amelyet Japánban tett, hogy határellenőrzéseit jobban összhangba 

hozza a G7-ekkel. Üzleti lobbik és utazási társaságok sürgették Japánt a határellenőrzések 

gyorsabb enyhítésére, mondván, hogy nincsenek lépésben a fő kereskedelmi partnerekkel, és 

az ország gazdasági lemaradását okozhatja. Japán fizetőeszköze csütörtökön a lélektanilag 

fontos, 145 jen dollárhoz viszonyított szintre gyengült, így évtizedek óta a legolcsóbb a 

külföldiek számára az utazás és a vásárlás az országban. Október 11-től Japán visszaállítja az 

egyéni turizmust és a vízummentességet az egyes országokból érkezők számára mindaddig, 

amíg oltással rendelkeznek. Ezzel egyidejűleg megszünteti az érkezők napi felső határát is, 

amelyet jelenleg 50 000 főben határoznak meg, és felülvizsgálhatja a szállodákra vonatkozó 

szabályozást is, amely most lehetővé teszi számukra, hogy visszautasítsák azokat a vendégeket, 

akik nem tartják be a fertőzések elleni védekezést, például a maszk viselését a járvány idején. 

Forrás: Kishida says Japan will ease COVID border controls from Oct 11 

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. 

Antony Blinken amerikai külügyminiszter hangsúlyozta a Dél-Korea, Japán és az Egyesült 

Államok háromoldalú együttműködésének fontosságát, és sürgette az országokat, hogy 

működjenek együtt regionális és globális kérdésekben. Blinken Park Jin dél-koreai 

külügyminiszterrel és Hayashi Yoshimasa japán külügyminiszterrel New Yorkban tartott 

háromoldalú megbeszélésen mondta mindezt. A vezető amerikai diplomata megismételte, 

hogy a háromoldalú kapcsolat igenis "számít" az Egyesült Államoknak. A dél-koreai 

külügyminiszter a találkozó után azt mondta, mindhárman hangsúlyozták a háromoldalú 

együttműködés fontosságát Észak-Korea nukleáris ambícióinak kezelésében. Észak-Korea a 

hónap elején közölte, hogy parlamentje új törvényt alkotott, amely lehetővé teszi Phenjan 

számára, hogy "automatikus nukleáris csapást" indítson, ha megtámadják az országot. Dél-

Korea, Japán és az Egyesült Államok vezető diplomatái aggodalmukat fejezték ki Észak-Korea 

atomfegyver-használattal kapcsolatos destabilizáló üzenetei miatt. 

Forrás: Blinken highlights importance of trilateral cooperation with S. Korea, Japan 

  

https://japantoday.com/category/national/japan-pm-says-to-ease-covid-border-control-requirements-next-month
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220923000130
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Dél-Ázsia 

A mentőcsomag nem fogja megmenteni Srí Lankát, azt csupán a dinasztikus 

politika vége teheti meg 

Debrah Gomes - Vineeth Krishnan, The Diplomat, 2022. szeptember 20. 

Annak ellenére, hogy a Srí Lanka-i kormány szeptember elején megállapodott a Nemzetközi 

Valutaalap képviselőivel egy gazdasági mentőcsomagról, az ország jövője továbbra sem tűnik 

biztosítottnak. Valójában a polgárháború befejezését követően a tamil kisebbséggel szembeni 

diszkrimináció továbbra is fennmaradt, miközben a politikai életben a Rayapaksa család több 

mint 20 éves uralma során eluralkodott a nepotizmus, a korrupció és a gyenge kormányzati 

hatékonyság. A jelen helyzetben, még ha az ország nemzetközi hitelezői hajlandóak is az 

adósság átstrukturálására, hosszú távon csak a demokratikus értékek előtérbe állítása, a 

dinasztikus politizálás vége, az átfogó reformok végrehajtása jelenthet kiutat a nehéz 

helyzetbe került dél-ázsiai szigetország számára. 

Forrás: Bailouts Won’t Save Sri Lanka. Ending Dynastic Politics Might 

India a saját útját járja az új hidegháborúban 

Deepa M. Ollapally, Asia Times, 2022. szeptember 22. 

Miközben az Egyesült Államok új hidegháborúba bonyolódott Kínával, ezzel párhuzamosan 

Ukrajna miatt Oroszországgal is nyíltan szembekerült, a globális dél országai nehéz választás 

elé kerültek. India számára Kína ugyan riválist jelent, de az USA-hoz és szövetségeseihez 

fűződő barátsága (a Négyes) ellenére Oroszországot továbbra is fontos partnerének tekinti. A 

gazdasági kapcsolatok mellett India számára a multipolaritás megőrzése fontos cél, ebben a 

tekintetben hasonlóan vélekedik, mint Kína. Nem véletlen, hogy az USA nyomása ellenére 

Újdelhi az Oroszország elleni szankciókhoz sem csatlakozott, sőt diszkont áron olajat vásárolt 

Moszkvától és csatlakozott 2022 szeptemberében az általa szervezett hadgyakorlathoz. Habár 

egyelőre úgy tűnik, hogy India egyensúlyozása a Nyugat és Oroszország között kifizetődik, 

fennáll a veszélye, hogy az ukrajnai háború eszkalációja választásra kényszeríti a dél-ázsiai 

államot, miközben Oroszország és Kína szorosabbá váló kapcsolata is negatívan érintheti 

Indiát. 

Forrás:  India goes its own way in new Cold War 

 

  

https://thediplomat.com/2022/09/bailouts-wont-save-sri-lanka-ending-dynastic-politics-might/
https://thediplomat.com/2022/09/bailouts-wont-save-sri-lanka-ending-dynastic-politics-might/
https://asiatimes.com/2022/09/india-goes-its-own-way-in-new-cold-war/
https://asiatimes.com/2022/09/india-goes-its-own-way-in-new-cold-war/
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Vajon a kanadai Barrick Gold Corporation fellendíti az üzletet a gwadari 

kikötőben? 

Mariyam Suleman Anees, The Diplomat, 2022. szeptember 23. 

2007-es megnyitásakor a gwadari kikötőt illetően komoly várakozások fogalmazódtak meg 

annak jövőjével kapcsolatban, viszont a stratégiai lokációja ellenére a nemzetközi 

kereskedelem nagy része továbbra is elkerülte. Ennek oka, hogy a környék politikai 

instabilitása mellett a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket sem sikerült végrehajtani. 

Most azonban a kanadai Barrick Gold Corporation-nel kötött megállapodás új fejezetet nyithat 

a kikötő történetében. A kanadai vállalat Beludzsisztánban szeretne aranyat bányászni, 

melynek elszállítását Gwadar nagyban megkönnyítené, hiszen sokkal közelebb fekszik, mint 

Karachi. Az előzetes megállapodás értelmében a vállalat 7 milliárd dollárt fektet be a 

bányaprojektbe, és a részvények 50 százalékát birtokolja, míg a fennmaradó 50 százalékon a 

szövetségi és a beludzsisztáni kormány egyenlő arányban osztozik. A bányászat a Reqo Dik 

körzetben – amely a világ ötödik legnagyobb aranylelőhelyének számít – előreláthatóan 2027-

28-ban kezdődhet meg. A vállalat a térség infrastrukturális fejlesztéséhez is hozzá kíván járulni, 

miközben várhatóan számos új munkahelyet is teremt, ennek ellenére a múlt tapasztalataiból 

kiindulva fontos, hogy a közvélemény is tisztában legyen a megállapodás részleteivel, 

megkönnyítve a tervezett beruházás kivitelezését. 

Forrás: Will Canada’s Barrick Gold Corporation Boost Business at Gwadar Port? 

  

https://thediplomat.com/2022/09/will-canadas-barrick-gold-corporation-boost-business-at-gwadar-port/
https://thediplomat.com/2022/09/will-canadas-barrick-gold-corporation-boost-business-at-gwadar-port/
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Délkelet-Ázsia 

Vezető tisztségviselők szerint a thai turisztikai szektor újra felvirágozhat 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2022. szeptember 20. 

A thai kormányzat szerint az ország gazdasága fokozatosan talpraáll a Covid-19 okozta 

megpróbáltatásokat követően, köszönhetően elsősorban a turizmus újbóli felvirágzásának. Az 

ASEAN gazdaságok közül Thaiföld a legkiszolgáltatottabb a turisztikából érkező jövedelmek 

tekintetében, hiszen 2019-ben az ágazat a GDP 20%-át biztosította. A pénzügyminiszter 

Arkhom Termpittayapaisith szerint idén 3-3,5%-kal nőhet a thai gazdaság, ehhez persze az is 

kellene, hogy kb 8-10 millió turista látogassa meg az országot 2022-ben. Jövőre a kormány azt 

reméli, hogy több mint 30 millió turista érkezik az országba, ami reális elképzelés, tekintve, 

hogy 2019-ben 40 millió turista utazott Thaiföldre. Alapvetően Thaiföld a kínai turistákra 

számít, viszont Kína “zero-Covid” politikája, amely erőteljesen korlátozza a kínai állampolgárok 

külföldi utazását még komolyan befolyásolhatja a thai gazdaság jövőbeli teljesítményét. 

Forrás: Thai Tourism Sector Has Turned a Corner, Senior Officials Say 

A malajziai export átlépte az egy billió ringgit-es határt 2022 első nyolc 

hónapjában 

Azanis Shahila Aman, The New Straits Times, 2022. szeptember 20. 

2022 augusztusában Malajzia kereskedelmi teljesítménye továbbra is kimagasló maradt, az 

export a nyolc hónap alatt átlépte az 1 billió ringgitet (89,8 billió forint). Datuk Seri Mohamed 

Azmin Ali nemzetközi kereskedelmi és ipari miniszter elmondta, hogy az ország kereskedelme 

56,7 százalékkal 265,74 milliárd ringgit-re (23,8 billió) emelkedett 2021 augusztusához képest, 

ami a 19. egymást követő hónapban kétszámjegyű növekedést jelent. A miniszter szerint ez 

volt a legmagasabb havi érték augusztusban. Az export bővülése az elektromos és elektronikai 

termékek, a kőolajtermékek, a pálmaolaj és pálmaolaj-alapú mezőgazdasági termékek, a 

cseppfolyósított földgáz (LNG), valamint az optikai és tudományos berendezések növekvő 

eladásának volt köszönhető. Azmin szerint a főbb kereskedelmi partnerek, nevezetesen az 

ASEAN, Kína, az Egyesült Államok (USA), az Európai Unió (EU) és Japán felé irányuló export 

egyaránt kétszámjegyű növekedést mutatott. 

Forrás: Malaysia's exports breached RM1tril for 8M of 2022 

  

https://thediplomat.com/2022/09/thai-tourism-sector-has-turned-a-corner-senior-officials-say/
https://www.nst.com.my/business/2022/09/832809/malaysias-exports-breached-rm1tril-8m-2022
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Szingapúr legnagyobb vonat- és buszpályaudvara 2025-ben nyílik meg, a 

szerkezeti munkálatok 75%-ban már befejeződtek 

Lee Nian Tjoe, The Straits Times, 2022. szeptember 20. 

Szingapúr legnagyobb vonat- és buszpályaudvarának szerkezeti munkálatai mintegy 75 

százalékban elkészültek, így a létesítmény építése a tervek szerint 2025-re befejeződhet. A 

szárazföldi közlekedési hatóság (LTA) kedden adott tájékoztatást a Changiban épülő East Coast 

Integrated Depot-ról, amely a világon elsőként állítólag három vasúti és egy buszpályaudvart 

foglal magában egyetlen helyszínen. Az LTA szerint a depó munkálatai jól haladnak, hozzátéve, 

hogy a betonozási és építészeti munkálatok folyamatban vannak. Az építkezés igazi 

jelentősége, hogy a három vasúti pályaudvar egymásra épül, a Downtown MRT Line 

pályaudvar a föld alatt, a Thomson-East Coast Line pályaudvar a földszinten, a East-West Line 

pályaudvar pedig a fenti szinten található. A buszpályaudvar egy négyemeletes épület, amely 

a többemeletes vasúti pályaudvar-komplexum mellett helyezkedik el, és ugyanazon a telken 

belül található. Ezzel a négy az egyben elrendezéssel 44 hektár földterületet takarítottak meg, 

ami körülbelül 60 futballpályának felel meg. Ha elkészül, a létesítmény három különböző MRT-

vonal 220 vonatát tudja fogadni, és mintegy 760 busz számára biztosít parkolási lehetőséget. 

Az LTA szerint a létesítmény olyan zöld funkciókkal rendelkezik majd, mint a tetőn elhelyezett 

napelemek, valamint a természetes megvilágítást és szellőzést optimalizáló kialakítás. 

Forrás: S’pore’s largest train and bus depot to open in 2025, structural works 75% complete 

A világ pénzügyi központjainak ranglistáján Szingapúr megelőzte Hong Kong-ot 

Bloomberg News, The Bangkok Post, 2022. szeptember 23. 

A Z /Yen Partners és a Kína Fejlesztési Intézet által összeállított ranglistán, amely a világ 119 

pénzügyi központjának súlyát vizsgálta online kérdőívekre adott válaszok alapján, Szingapúr 

lett Ázsia legfőbb pénzügyi központja. Amíg az első és második helyet New York és London 

foglalta el, addig Szingapúr feljött a harmadik helyre, megelőzve Hong Kong-ot. A top ötbe 

rajtuk kívül még San Francisco fért bele. Kínában a Covid-19 elleni szigorú szabályok az üzleti 

életre is negatív hatással bírtak, miközben Szingapúr idén már számos nagy jelentőségű 

rendezvénynek adott otthont, így az év végéig az illetékesek 4 millió külföldi látogató 

érkezésére számítanak. A listán számos kínai város kapott helyett, viszont általánoságban 

megfigyelhető, hogy a Covid miatt befolyásuk csökkent a korábbi évekhez viszonyítva. 

Forrás: Singapore overtakes Hong Kong in world financial centres ranking 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/transport/structural-works-for-east-coast-integrated-depot-75-complete-four-in-one-facility-to-open-in-2025
https://www.bangkokpost.com/business/2398801/singapore-overtakes-hong-kong-in-world-financial-centres-ranking
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A Fülöp-szigeteken a leghosszabb hazai víz alatti kábel elérte Siargao-t 

Francis Earl Cueto, The Manila Times, 2022. szeptember 23. 

A Fülöp-szigetek leghosszabb hazai tenger alatti üvegszálas kábelprojektje Siargao partjainál 

érte el a szárazföldet, azzal a céllal, hogy gyorsabb és megbízhatóbb összeköttetést biztosítson 

a szigeten, amely az Odette tájfun és az elhúzódó világjárvány nyomán éppen az újjápítés 

fázisában tart. A Fülöp-szigeteki belföldi tenger alatti kábelhálózat (PDSCN), a Globe, az 

Eastern Communications, valamint az InfiniVAN vállalatok közös projektje szeptember 22-én 

érte el Siargaót – áll a Globe Telecoms csütörtökön kiadott közleményében, mely szerint 

Siargao egy 150 millió dolláros projekt, amelynek célja mind a mobil-, mind a szélessávú 

összeköttetés javítása és a korábban ellátatlan területek üvegszálas kiépítése az ország három 

fő szigetcsoportján. Mivel Surigao del Norte fővárosától, Surigao Citytől a Fülöp-szigeteki 

tenger választja el, Siargao, amelyet a Fülöp-szigetek szörfös fővárosaként emlegetnek, 

távközlési hálózati szolgáltatásait kizárólag mikrohullámú rádión keresztül biztosítja. A PDSCN-

projekt révén a lépés nemcsak a térség kis- és középvállalkozásainak (kkv-k) virágzását teszi 

lehetővé, hanem a lakosok, valamint a helyi és külföldi látogatók lehetőségeit is javítja. A 

Globe szerint a projekt összhangban van az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 

támogatásával, amely hangsúlyozza, hogy az innováció és az infrastruktúra a gazdasági 

növekedés alapvető mozgatórugói. 

Forrás: Largest domestic submarine fiber reaches Siargao 

  

https://www.manilatimes.net/2022/09/23/business/top-business/largest-domestic-submarine-fiber-reaches-siargao/1859457
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Közel-Kelet 

Nagy beruházások Egyiptomban 

 .Al Arabiya, 2022. szeptember 18 ,العربية

Egyiptom Szuverén Alapjának ügyvezető igazgatója, Ajman Szulejmán közölte, hogy az alapnak 

a globális kihívások ellenére 2021-ben tíz projekt végrehajtására vonatkozó kötelező érvényű 

megállapodást sikerült végrehajtania vagy aláírnia. Ezek összesen 25,5 milliárd (egyiptomi) 

font beruházással a következő ágazatokban történtek: közmű és infrastruktúra, turizmus, 

ingatlanbefektetés, régiségfejlesztés, pénzügyi szolgáltatások és digitális átalakulás, oktatás és 

ipar. Szulejmán az alap első közgyűlésén hozzátette, hogy a közeljövőben várhatóan további 

sikereket érnek majd el, tekintettel a vizsgált projektek sokaságára a következő öt évre 

vonatkozóan. Hozzátette, hogy az alap 44 projektet vizsgál 140 milliárd font beruházással, hét 

különböző szektorban. Azt is elmondta, hogy az alap több globális szövetséghez és tömbhöz 

csatlakozott, ami tükrözi Egyiptom globális gazdasági és politikai súlyát, ami mellett az sem 

elhanyagolható, hogy új befektetési és partnerségi területeket nyitottak meg. 

Forrás: " باستثمارات 140 مليار جنيه 
ً
وعا  مرص السيادي" يدرس 44 مشر

Erdoğan: Célunk, hogy tagságot szerezzünk a Sanghaji Együttműködési 

Szervezetben 

 .Anadolu Agency, 2022. szeptember 18 ,وكالة االناضول

Recep Tayyip Erdoğan török elnök kinyilvánította, hogy országa tagságot kíván szerezni a 

Sanghaji Együttműködési Szervezetben. Ezt a Sanghaji Együttműködési Szervezet csütörtöki 

és pénteki, Szamarkand városa által rendezett csúcstalálkozót követő újságírói kérdésekre 

adta válaszként. Az elnök elmondta, hogy nyilvánvaló az ázsiai kontinens meghatározó szerepe 

a világgazdaságban, hiszen a szervezet tagországai az eurázsiai régió 60%-át fedik le, 

lakosságuk 3,2 milliárdra becsülhető, gazdasági méretük pedig körülbelül 20 billió dollár. 

Megjegyezte, hogy a csúcstalálkozón részt vevő vezetők többsége köszönetét fejezte ki 

Törökországnak a februárban kirobbant orosz-ukrán háborút követően kialakult feszültség 

csökkentésében játszott szerepéért. Erdoğan jelezte, hogy Törökország Shavkat Mirziyoyev 

üzbég elnök (az ülésszak elnöke) külön meghívására vett részt a Sanghaji Együttműködési 

Szervezet szamarkandi csúcstalálkozóján, a közöttük fennálló kitűnő kapcsolatok miatt. A 

török elnök hozzátette, hogy a végső cél országa számára a szervezethez való csatlakozás. 

Forrás: أردوغان: هدفنا نيل عضوية منظمة شنغهاي للتعاون 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/09/18/-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-44-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-140-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-/2687808
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Izrael: Herzog azt mondta a parlamenti képviselőknek, hogy a választások után 

egységkormány létrehozásán fog dolgozni 

The Times of Israel, 2022. szeptember 18. 

Az izraeli elnök, Isaac Herzog azt közölte az izraeli politikai spektrum legkülönbözőbb 

képviselőivel, hogy a november 1-i választások után egy széles körű egységkormány 

felállításán fog dolgozni. Az elnök az elmúlt hetekben a parlamenti képviselőkkel folytatott 

egyik megbeszélésén tette ezt a kijelentést – jelentette vasárnap a Kan közszolgálati médium. 

Az izraeli elnök kulcsszerepet játszik annak eldöntésében, hogy a választásokat követően ki 

kapja meg a kormányalakítási mandátumot. „... A választások után azon dolgozom, hogy a 

lehető legszélesebb körben és bármi áron egységkormányt hozzak létre, hogy stabilizáljam a 

rendszert, mert Izrael polgárai belefáradtak a választási rutinba" - mondta Herzog. A források 

azt közölték a Kannak, hogy az elnök szerint az izraeli állampolgárok olyan stabil kormányt 

akarnak, amely a biztonsággal és a gazdasággal is egyaránt foglalkozik. Az elnöki szóvivő 

közleményében elmondta, hogy: „Az elnök nem kíván beavatkozni a választásokba, és nem 

foglalkozik a kormány összetételével és vezetőjének kilétével. Az elmúlt évben nem rejtette 

véka alá azon véleményét, hogy a kormányzati stabilitás fontos az Izrael Állam előtt álló nagy 

kihívások kezelésében”. 

Forrás: Herzog tells MKs he’ll work to establish unity government after elections – report 

Szaúdi Központi Bank: Az infláció a Királyságban ésszerű szinten van 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. szeptember 19 ,الشر

A Szaúdi Központi Bank elnöke, Dr. Fahd al-Mubarak megerősítette, hogy az infláció szintje a 

Királyságban még mindig az ésszerű értéken belül van, rámutatva a szaúdi gazdaság erejére a 

jelenlegi kihívások tükrében. Al-Mubarak az arab központi bankok és monetáris intézmények 

kormányzótanácsának szaúd-arábiai ülésén kijelentette, hogy az Európában tapasztalható 

geopolitikai feszültségek a globális gazdasági növekedés 3,2%-os lassulásához vezettek. 

Hozzátette, hogy az arab országok nincsenek elszigetelve a gazdasági kihívások hatásaitól, 

ezért tanulmányozni kell a fenntartható gazdaság eléréséhez szükséges intézkedéseket. A 

szaúdi város, Dzsidda ad otthont az Arab Központi Bankok és Monetáris Intézmények 

Kormányzói Tanácsa 46. ülésének, valamint egy workshopnak „Digitális valuták a központi 

bankok számára és a monetáris rendszer jövője” címmel. 

Forrás: «ي المملكة ضمن المستويات المعقولة
 المركزي« السعودي: التضخم ف 

  

https://www.timesofisrael.com/herzog-tells-mks-hell-work-to-establish-unity-government-after-elections-report/
https://aawsat.com/home/article/3880846/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9
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A török fogyasztók több márkát vásárolnak, mint a világjárvány előtt  

Hürriyet Daily News, 2022. szeptember 18. 

Egy friss tanulmány szerint a török fogyasztók több mint 60%-a azt mondja, hogy több márkát 

vásárol, mint a COVID-19-világjárvány előtt. A törökök java része a tökéletes brandet keresi, 

ugyanis a válaszadók 72%-a úgy érzi, hogy ha elég alaposan utánajár, akkor megtalálhatja azt 

a márkát, amely pontosan megfelel az igényeinek – derül ki a NielsenIQ „Balancing Act” 

kutatásából. „Tanulmányunk azt mutatja, hogy a török fogyasztók 62%-a szívesebben vásárol 

helyben gyártott termékeket a környékbeli kisvállalkozásoktól, míg 65%-uk igyekszik lehetőség 

szerint támogatni a kis márkákat.” – mondta Didem Şekerel Erdoğan, a Türkiye ügyvezető 

igazgatója és a NielsenIQ Analytics Közel-Keletért és Afrikáért felelős alelnöke. „Sőt, 54%-uk 

úgy érzi, hogy a kis márkák hitelesebbek, 46%-uk pedig úgy gondolja, hogy a kis márkák 

általában drágábbak, de a fogyasztók ezekért készek egy kicsit többet fizetni” – tette hozzá. 

Erdoğan szerint a kis- és közepes brandeknek most nagy lehetőségük van a terjeszkedésre a 

megváltozott fogyasztói környezetben. 

Forrás: Turks buying greater variety of brands than before COVID: Study 

Raiszi: Nem lenne haszna a Bidennel való találkozásnak 

Asharq Al Awsat English, 2022. szeptember 19. 

Ebrahim Raiszi iráni elnök New Yorkba utazik, hogy részt vegyen az ENSZ Közgyűlésén (UNGA) 

a héten. Az elnök elmondta: kizárt, hogy találkozzon amerikai kollégájával, Joe Bidennel. „Nem 

hiszem, hogy megtörténhetne egy ilyen találkozó. Nem hiszem, hogy a vele való találkozás 

vagy beszélgetés hasznos lenne” – mondta Raiszi a CBS-nek adott interjújában, amikor arról 

kérdezték, hajlandó-e találkozni Bidennel. A Trump- és Biden-kormányzat közötti különbségről 

az iráni elnök azt mondta, bár az új kormány azt állítja, hogy eltér a Trump-kormányzattól, a 

valóságban semmiféle változást nem tapasztalt. Raiszi először vesz részt személyesen az ENSZ 

Közgyűlésének 77. ülésszakán. A múlt héten Raiszi az üzbegisztáni Szamarkandban volt, hogy 

részt vegyen a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján. Az iráni elnök azt 

mondta, hogy innentől kezdve a „drákói” amerikai szankciók meghiúsítása új megoldásokat 

igényel, és kijelentette, hogy egy bővülő közép-ázsiai biztonsági szervezet segíthet 

szembeszállni Washington egyoldalúságával. 

Forrás: Raisi: No Benefit from Negotiating with Biden in New York 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turks-buying-greater-variety-of-brands-than-before-covid-study-176980
https://english.aawsat.com/home/article/3882286/raisi-no-benefit-negotiating-biden-new-york
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Projektek több mint 9 milliárd dollár értékben: Szaúd-Arábia megerősíti 

globális pozícióját a vas- és acéliparban 

 .Al Jazeera, 2022. szeptember 20 , الجزيرة

Szaúd-Arábia azt tervezi, hogy bővíti a vas- és acéliparát, mint az egyik fő stratégiai iparágat, 

összhangban azzal az erőfeszítésével, hogy növelje a bányászati ágazatnak a teljes GDP-hez 

való hozzájárulását, és hogy a Királyság az acélgyártás egyik főszereplőjévé váljon világszerte. 

Ebben a tekintetben Szaúd-Arábia fokozta erőfeszítéseit, hogy javítsa pozícióját a globális 

iparági térképen, helyi és nemzetközi befektetőkkel folytatott tárgyalásokat a vas- és 

acélágazatban három projekt elindítása érdekében, 35 milliárd riál (9,3 milliárd dollár) 

értékben. 

Forrás:  ي صناعة الحديد والصلب
 مشاري    ع بأكثر من 9 مليارات دوالر…السعودية تعزز موقعها العالمي ف 

Iraki Kurdisztán: Az Iszlám Állam terrorszervezet egy 15 kilométeres biztonsági 

vákuumot használ ki 

 .Sotaliraq, 2022. szeptember 20 ,صوت العراق

A pesmerga erők és az iraki biztonsági erők között több mint 15 kilométeres biztonsági vákuum 

alakult ki Garmiján térségében. A terület tíz falut foglal magában, amelyek többsége kurd. A 

pesmerga erők egyik katonai tisztviselője azt közölte, hogy: „A terület az Iszlám Állam 

fegyvereseinek menedékévé és más területeket fenyegető veszélyforrássá vált.” A biztonsági 

vákuum Dijála kormányzóság Kolgo és Qara Tepe (Karatepe) városok között található. 2021-

ben a Pesmerga-ügyek Minisztériuma közös hadműveleti egységek kialakításáról állapodott 

meg az Iraki Védelmi Minisztériummal Dijála, Kerkúk, Ninive és Szaláh ad-Dín kormányzóságok 

vitatott területein. A megállapodás alapján az iraki katonákból és a pesmergákból álló két 

közös dandár megalakításáról döntöttek a két fél közötti biztonsági hiányosságok pótlására, 

de a tényleges megalakulást elhalasztották azzal az ürüggyel, hogy nem hagyták jóvá a 

szövetségi általános költségvetést. A Pesmerga-ügyek Minisztériumától származó információk 

szerint a közös haderőnek a Kolgo és a Qara Tepe (Karatepe) közötti biztonsági rést kellett 

volna felügyelnie. 

Forrás:  ي بكرميان كمالذ له
 من الفراغ األمن 

ً
ا  مسؤول بالبيشمركة: داعش يستغل 15  كيلومثر

  

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2022/9/19/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.sotaliraq.com/2022/09/20/%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b4%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ba%d9%84-15-%d9%83%d9%8a%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-2/
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Nőtt a türkmén-üzbég kereskedelmi forgalom 

Business Turkmenistan, 2022. szeptember 20. 

Üzbegisztán és Türkmenisztán külkereskedelmi forgalma idén január-augusztusban 533,5 

millió dollárt tett ki, ami 2,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, áll 

az Üzbég Állami Statisztikai Bizottság frissen kiadott statisztikájában. A jelentés szerint az idei 

év első nyolc hónapjában Üzbegisztán 387 millió dollár értékben importált termékeket 

Türkmenisztánból, míg Taskent Türkmenisztánba irányuló exportja 146,5 millió dollárt tett ki. 

Az üzbég statisztikai hivatal adataiból az is kiderül, hogy 2022 első nyolc hónapja alapján 

Üzbegisztán legnagyobb külkereskedelmi partnere Kína volt (több mint 6 milliárd dolláros 

mérleggel) megelőzve Oroszországot (több mint 5,67 milliárd dollár), Kazahsztánt (több mint 

2,87 milliárd dollár), Törökországot (több mint 2,23 milliárd dollár), Dél-Koreát (több mint 1,6 

milliárd dollár), Kirgizisztánt (756,5 millió dollár), Németországot (706,7 millió dollár), 

Afganisztánt (470,5 millió dollár) és Indiát (434,3 millió dollár). 

Forrás: Туркмено-узбекский товарооборот в январе-августе 2022 года превысил $533 млн 

Irán napi 9 millió köbméter orosz földgáz vásárlását tervezi 

Business Turkmenistan, 2022. szeptember 21. 

Az iráni olajügyi minisztérium bejelentette, hogy az Iráni Olajtársaság és a Gazprom orosz 

multinacionális energetikai vállalat között 2022 júliusában aláírt 40 milliárd dolláros 

megállapodás értelmében, Irán napi 9 millió köbméter orosz földgáz vásárlását tervezi. Az iráni 

minisztérium ezen kívül azt is megerősítette, hogy Irán további napi 6 millió köbméter orosz 

LNG gáz vásárlását is tervezi, amely mennyiség kiegészítése az Irán és Türkmenisztán között 

korábban aláírt gázcseremegállapodásnak. 

Forrás: Иран намерен импортировать 9 млн кубометров российского газа в сутки 

Magyarország kész humanitárius segítséget nyújtani Kirgizisztánnak  

AkiPress, 2022. szeptember 22. 
Az ENSZ Közgyűlésének 77. New York-i ülésének keretében Szijjártó Péter magyar külgazdasági 

és külügyminiszter és Jeenbek Kulubaev kirgiz külügyminiszter megbeszélést folytatott 

egymással. A tárgyaláson Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajnálatát fejezte ki a 

Kirgizisztán határ menti területein kialakult helyzet eszkalálódása miatt, és tájékoztatta 

kollégáját arról, hogy a magyar kormány kész humanitárius segítséget nyújtani a kirgiz Batken 

régió érintett lakosságának. Emellett a két külügyminiszter találkozóján még szóba került a 

Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap munkájának jövője és a Kirgiz-Magyar Gazdasági 

Együttműködési Kormányközi Bizottsággal kapcsolatos kérdések is. 

Forrás: Венгрия готова предоставить гумпомощь пострадавшему населению Баткенской 

области 

  

https://business.com.tm/ru/post/9179/turkmenouzbekskii-tovarooborot-v-yanvareavguste-2022-goda-prevysil-533-mln
https://business.com.tm/ru/post/9181/iran-nameren-importirovat-9-mln-kubometrov-rossiiskogo-gaza-v-sutki
https://kg.akipress.org/news:1806397/?from=kgnews&place=search&sth=527301737ca4fc243f25796169d88bb5
https://kg.akipress.org/news:1806397/?from=kgnews&place=search&sth=527301737ca4fc243f25796169d88bb5
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Üzbegisztán és Malajzia megerősíti együttműködését 

Central Asia News, 2022. szeptember 22. 

Ilkhom Mukhtarov, az üzbég Állami Vámbizottság első elnökhelyettese online megbeszélést 

folytatott a Maláj Királyi Vámhivatal főigazgatójával, Hazhi Zazuly Bin Johannal, melynek fő 

témája a két állam vámhatóságai közötti együttműködés erősítésének kérdése volt. Haji Zazuli 

Bin Johan szerint Üzbegisztán a közép-ázsiai államok közül Malajzia egyik legnagyobb partnere, 

a maláj üzleti körök pedig abban érdekeltek, hogy kölcsönösen előnyös együttműködést 

alakítsanak ki az üzbég vállalkozókkal. A tárgyalások eredményeként megállapodás született a 

Malajziai Királyi Vámhivatal és az Üzbegisztáni Állami Vámbizottság között együttműködés 

aláírásáról. 

Forrás: Узбекистан и Малайзия планируют укреплять таможенное сотрудничество 

Üzbegisztán és Kína jegyzőkönyvet írtak alá 

UzDaily, 2022. szeptember 22. 

A kínai elnök üzbegisztáni látogatását követően az üzbég Növényvédelmi és Karantén 

Ügynökség, valamint a Kínai Vámhivatal jegyzőkönyveket írt alá egyes növények (bab, dinnye, 

stb.) Üzbegisztánból Kínába történő kivitelének egyszerűsítéséről. Az aláírt jegyzőkönyvek 

értelmében új lehetőségek nyílnak majd két ország közötti gazdasági kapcsolatok terén is, 

jelentette be az üzbég Növényvédelmi és Karantén Ügynökség. 

Forrás: Узбекистан и Китай подписали протоколы, открывающие китайский рынок для 

узбекской фасоли и сушёной дыни 

Új közlekedési folyosó létrehozásáról tárgyaltak 

UzDaily, 2022. szeptember 22. 

Az üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium tárgyalásokat folytatott az Ázsia és 

Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális Bizottság delegációjával. A megbeszélés során a fő téma 

az Üzbegisztán-Türkmenisztán-Irán-India közötti kereskedelmi és közlekedési fejlesztések 

kérdései voltak. A tárgyaláson megállapodás született egy új kereskedelmi útvonal 

megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozásáról, amely az Üzbegisztán és India közötti - a 

közeljövőben egymilliárd dollárt is elérő - növekvő kereskedelmi forgalom kielégítése kapcsán 

jöhetne létre. 

Forrás: Обсужден проект развития нового транспортного коридора 

  

https://centralasia.news/17224-uzbekistan-i-malajzija-planirujut-ukrepljat-tamozhennoe-sotrudnichestvo.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/71939
https://www.uzdaily.uz/ru/post/71939
https://www.uzdaily.uz/ru/post/71928
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Üzbegisztánban nyílt meg a MÜSİAD első fiókja 

Day.Az, 2022. szeptember 22. 

Üzbegisztánban a Törökországi Független Gyáriparosok és Üzletemberek Szövetségének 

(MÜSİAD) kezdeményezésére megnyílt a MÜSİAD első fiókintézete. A megnyitó ünnepségen 

török és üzbég üzletemberek mellett részt vett Mahmut Asmaly, a MÜSİAD elnöke és Szerdar 

Kelebek, Törökország üzbegisztáni nagykövete is. A fiókintézet létrehozásától a Törökország és 

Üzbegisztán is a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok bővülését reméli. 

Forrás: В Узбекистане открылся первый филиал MÜSİAD 

Magyar-mongol külügyminiszteri találkozó New Yorkban 

Central Asia, 2022. szeptember 23. 

Az ENSZ Közgyűlésének 77. New York-i ülése során Battsetseg Batmunkh, mongol 

külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter tárgyalásokat 

folytatott egymással a két ország közötti gazdasági kapcsolatok időszerű helyzetéről. A 

megbeszélésen a két külügyminiszter megvitatta mongol kormány által megvalósított hosszú- 

és középtávú gazdaságfejlesztési terveket is. Ezzel kapcsolatban a magyar külügyminiszter 

hangsúlyozta, hogy országa kiemelten kezeli Mongólia és Magyarország kapcsolatait, és 

megerősítette, hogy kész hozzájárulni Mongólia fejlesztési céljainak megvalósításához. A 

tárgyalás végén a két ország külügyminisztere aláírt egy diplomáciai egyetértési nyilatkozatot. 

Forrás: Глава МИД Монголии встретился с министром иностранных дел и торговли 

Венгрии 

2,8 milliárd dolláros támogatás Üzbegisztánnak 

Ritmeurasia, 2022. szeptember 23. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 2,8 milliárd dollárt különít el Üzbegisztán számára, jelentette 

be Jamshid Khodjaev befektetési és külkereskedelmi miniszter és Bruce Gosper, az ADB 

adminisztrációért és vállalatirányításért felelős alelnöke. A két tisztségviselő közötti tárgyalást 

követően az ADB vezetése hangsúlyozta, hogy Üzbegisztán gazdaságának különböző 

ágazataiban széles körű lehetőségek vannak a magán- és külföldi befektetések vonzásának 

bővítésére. A most elkülönített összeg az ADB és Üzbegisztán közötti 2022-2024-es üzleti 

tervének a része. 

Forrás: $2,8 млрд выделит Узбекистану Азиатский банк развития 

  

https://news.day.az/economy/1497414.html
https://centralasia.media/news:1806547/?from=canews&place=search&sth=527301737ca4fc243f25796169d88bb5
https://centralasia.media/news:1806547/?from=canews&place=search&sth=527301737ca4fc243f25796169d88bb5
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-09-23--2-8-mlrd-vydelit-uzbekistanu-aziatskij-bank-razvitija-62159
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