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S. Jaishankar indiai külügyminiszter ausztráliai és új-zélandi 
látogatása 

Október 5-11. között Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter hivatalos látogatásra 
érkezett Ausztráliába és Új-Zélandra, ahol az érintett országok vezető tisztségviselőivel 
folytatott tárgyalásokat elsősorban az aktuális geopolitikai kihívásokról. Az indiai politikusnak 
ez volt az első új-zélandi útja, miközben Ausztráliát idén már második alkalommal kereste fel, 
hiszen korábban a Négyes (Quad) külügyminisztereinek találkozóján már részt vett 
Canberrában. A tárgyalások eredménye abból a szempontból mindenképpen figyelmet 
érdemel, hogy rávilágít az indiai külpolitika legfontosabb céljaira, miközben az Egyesült 
Államok regionális szövetségeseivel való együttműködés lehetőségeit és korlátait is 
illusztrálja. 

Az indiai külügyminiszter Ausztráliában kiemelte, hogy a kereskedelem és az oktatás fontos 
területe a bilaterális együttműködésnek, miközben a szabályokon alapuló nemzetközi rend 
megőrzése szintén prioritás a felek számára. Jaishankar és ausztrál kollégája Penny Wong 
abban is egyet értett, hogy mindazok a stratégiai változások, amelyek az ázsiai és a csendes-
óceáni térségben zajlanak, még fontosabbá teszik a két ország együttműködését technológiai 
téren is. Ausztrália és India 2020-ban átfogó stratégiai partnerséget kötött, idén pedig 
szabadkereskedelmi megállapodást írtak alá, amely az ausztrál export több mint 85%-át teszi 
vámmentessé. India már most Ausztrália hetedik legnagyobb kereskedelmi partnere, 
miközben a kétoldalú kereskedelem volumene folyamatosan növekszik. A két állam közötti 
védelmi együttműködés is fejlődik: 2020 óta Ausztrália stabil résztvevője a Malabar 
hadgyakorlatoknak. Mivel Kína növekvő regionális befolyását mindkét fél kihívásnak tekinti, 
ezért a Négyes kínálta lehetőségek mellett India az AUKUS megállapodást is elégedettséggel 
nyugtázta és támogatásáról biztosította partnerét a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél. 

Valójában India és Ausztrália között a véleménykülönbség Oroszországgal kapcsolatban 
figyelhető meg. Miközben az ausztrál kormány Ukrajnát katonai felszerelésekkel is támogatja, 
India nem volt hajlandó megszakítani gyümölcsöző kapcsolatait Oroszországgal, így a nyugati 
szankciókhoz sem csatlakozott. Nyilvánvaló, hogy India a konfliktus mielőbbi békés 
rendezésében érdekelt, de alapvetően a saját nemzeti érdekeit előbbre helyezi a Nyugat által 
támasztott elvárásokkal szemben. Ausztrália esetében ez a stratégia működőképesnek 
bizonyult, hiszen – amint Jaishankar útja is bizonyította – a két állam a fokozott 
együttműködés lehetőségeit tartja szem előtt, miközben a vitás kérdéseket a háttérbe szorítja. 

Jaishankar új-zélandi látogatása bizonyos értelemben az ausztrál út kontrasztjaként is 
értelmezhető. Az indiai politikus tárgyalása Nanaia Mahuta új-zélandi külügyminiszterrel 
korántsem volt eredményesnek nevezhető. Jaishankar a közös sajtótájékoztatón arról 
panaszkodott, hogy Új-Zéland nem hajlandó megújítani a vízumot azoknak az indiai diákoknak, 
akik korábban a Covid-19 miatt hagyták el az országot. Annak ellenére, hogy a szigetország 
2020-ban megfogalmazott egy bátor India stratégiát, ebből ezidáig nem sok valósult meg, 
Mahuta pedig maga is elismerte hogy a tervezett szabadkereskedelmi megállapodás 
megkötése egyik állam számára sem prioritás. Valójában a kereskedelem terén a kapcsolatok 
hanyatlása látványos: míg 2017-ben Új-Zéland Indiába irányuló exportja megközelítette az évi 
2 milliárd új-zélandi dollárt, azóta 800 millió új-zélandi dollár alá zuhant. A koronavírus 
járványnak következtében a visszaesés akkora volt, hogy India már csak a 15. helyen áll Új-
Zéland legnagyobb kereskedelmi partnereinek listáján. 2016-ban még India volt Új-Zéland 10. 

https://www.tribuneindia.com/news/nation/jaishankar-on-weeklong-visit-to-nz-oz-437856
https://www.tribuneindia.com/news/nation/jaishankar-on-weeklong-visit-to-nz-oz-437856
https://www.aspistrategist.org.au/indian-foreign-ministers-visit-highlights-growing-ties-with-australia/
https://www.aspistrategist.org.au/indian-foreign-ministers-visit-highlights-growing-ties-with-australia/
https://www.orfonline.org/research/india-australia-ties/
https://thediplomat.com/2022/10/india-australia-ties-assessing-jaishankars-australia-trip/
https://www.tribuneindia.com/news/nation/eam-urges-nz-to-renew-indian-students-visas-438803
https://thediplomat.com/2022/10/india-and-new-zealand-improve-ties-with-jaishankar-visit/
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-under-negotiation/new-zealand-india-fta/
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legnagyobb kereskedelmi partnere, ma pedig Wellington kevesebbet exportál Indiába, mint 
az Egyesült Arab Emírségekbe. Új-Zéland ugyan osztja a nyugati álláspontot Ukrajna és 
Oroszország konfliktusa ügyében, viszont Ausztráliánál jóval kisebb támogatást nyújtott 
Kijevnek, ennek ellenére az Indiával való egyetértés kialakítására a kérdésben úgyszintén nem 
sok az esély. 

Jaishankar indiai külügyminiszter ausztráliai látogatása azt bizonyította, hogy India nagy 
hangsúlyt fektet a Négyes országaival való együttműködés fejlesztésére, tekintve, hogy Kína 
felemelkedését az ázsiai és a csendes óceáni régióban mindnyájan közös kihívásként értékelik. 
Ugyanakkor arról nincsen szó, hogy India feladná független külpolitikáját és a nyugati 
elvárásokhoz igazodva Oroszországgal is megszakítaná az együttműködést. A pragmatizmus 
jegyében ezt az Egyesült Államoknak és partnereinek is el kell fogadnia.  

Új-Zéland súlya az indiai külpolitikában Ausztráliához nem hasonlítható és annak ellenére, 
hogy a kapcsolatok erősítése geopolitikai, gazdasági és kulturális értelemben is hasznosnak 
bizonyulna jelentős előrelépés a közeljövőben aligha várható. 

Az elemzést készítette: Klemensits Péter 
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Kelet-Ázsia 

Abe Shinzo politikai frakciója új vezetőt választ 

Mina Pollman, The Diplomat, 2022. október 8. 

Abe Shinzo volt japán miniszterelnököt július 8-án gyilkolták meg Narában. Abe még ekkor is 

fontos szereplője volt a japán politikának; annak ellenére, hogy már nem töltötte be a 

miniszterelnöki posztot, továbbra is a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) legnagyobb 

frakciójának vezetője volt. A meggyilkolását követő hetekben a 97 tagú frakciója az egység 

megőrzésére összpontosított. Mivel azonban jövő héten új vezetőt választanak, az 

eredmények dönthetik el, hogy a frakció összetart-e – és megőrzi politikai befolyását az LDP-

n belül – vagy szétszakad. A frakció a felső- és az alsóház konzervatív beállítottságú 

törvényhozóit foglalja magába, akik arról ismertek, hogy támogatják a védelmi kiadások 

növelését és az alkotmányos felülvizsgálatot. Az Abe-frakció nem csak jelenleg a legnagyobb 

frakció, hanem a miniszterelnöki székbe is több tagjuk került már, köztük (2000 óta): Mori 

Yoshiro, Koizumi Junichiro, Fukuda Yasuo, és természetesen maga Abe – Japán leghosszabb 

ideig hatamon lévő miniszterelnöke. 

Forrás: Abe Shinzo’s Political Faction to Select a New Leader 

Észak-Korea nagy hatótávolságú stratégiai cirkálórakétát tesztelt 

Mitch Shin, The Diplomat, 2022. október 13. 

A Koreai Központi Hírügynökség (Korean Central News Agency - KCNA), Észak-Korea egyik fő 

állami sajtóorgánuma csütörtökön arról számolt be, hogy az ország két nagy hatótávolságú 

stratégiai cirkálórakétát lőtt ki. A szerdai próbaindítás Kim Dzsongun, az ország legfőbb 

vezetője irányítása alatt történt – jelentette a KCNA. Beszámolt arról is, hogy a rakéták 

sikeresen eltalálták a célpontot, amely 2000 kilométerrel távolabb, az ország nyugati vizein 

volt kijelölve, és amellyel bebizonyították annak technikai előnyeit és tényleges háborús 

hatékonyságát. A dél-koreai hadsereg szerdán nem adott ki nyilvános riasztást az északi 

teszttel kapcsolatban, de az amerikai és a japán hadsereg sem adott ki közleményt, ugyanis az 

észak-koreai cirkálórakéták kilövései – ellentétben a ballisztikus rakétákkal – nem sértik az 

ENSZ Biztonsági Tanács határozatait. 

Forrás: North Korea Tests Long-Range Strategic Cruise Missile 

  

https://thediplomat.com/2022/10/abe-shinzos-political-faction-to-select-a-new-leader/
https://thediplomat.com/2022/10/north-korea-tests-long-range-strategic-cruise-missile/
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Sor került a hetedik plénumra a 20. Pártkongresszus előtt Kínában 

Shanon Tiezzi, The Diplomat, 2022. október 13. 

Október 9. és 12. között tartotta hetedik, egyben utolsó plenáris ülését a Kínai Kommunista 

Párt (KKP) 19. Központi Bizottsága a KKP 20. Nemzeti Kongresszusa előtt, ahol új Központi 

Bizottságot neveznek ki. Az ülésen a 19. Központi Bizottság jóváhagyta a KKP főtitkárának Xi 

Jinpingnek a munkajelentését, amelyet a 20. Pártkongresszuson ismertetnek. A hetedik 

plenáris ülés közleménye néhány utolsó támpontot ad arra vonatkozóan, hogy mire 

számíthatunk a 20. Pártkongresszustól. Nem meglepő módon a közlemény nagy hangsúlyt 

fektet Xi-re mint a Központi Bizottság és az egész KKP „magjának” fontosságára. Xi elsőrangú 

vezetői státusza „döntő jelentőségű a kínai nemzet nagy megújulásának történelmi 

folyamatában” – hirdette a közlemény. Ennek ellenére azt is elismerte, hogy a 2017-es 19. 

Pártkongresszus óta nem ment minden zökkenőmentesen. Az elmúlt öt év „szokatlan és 

rendkívüli volt” – áll a közleményben, míg az elmúlt év önmagában is „bonyolult és rendkívüli 

volt a súlyos nemzetközi környezetben”. A Központi Bizottság önértékelésének jellemzően 

ünnepi hangvétele közepette ez figyelmeztető jele azoknak a súlyos kihívásoknak, amelyekkel 

Kína továbbra is szembesül belföldön és külföldön. Ennek ellenére csalódni fog mindenki, aki 

irányváltást várt a kínai külpolitikában és a „zéró-Covid”-ot illetően. 

Forrás: Seventh Plenum Sends ‘Stay the Course’ Signal Ahead of 20th Party Congress 

Kína energiafelhasználása 4%-kal nőtt az első kilenc hónapban 

Xinhua, 2022. október 13. 

A kínai villamosenergia-fogyasztás, stabilan növekedett t az év első kilenc hónapjában – 

mutatták ki a hivatalos adatok. Az energiafelhasználás 4%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest, és elérte a 6,49 trillió kilowattórát a január-szeptemberi időszakban a 

Kínai Nemzeti Energiaügyi Hivatal adatai szerint. Az elsődleges ipar áramfogyasztása 8,4%-kal 

nőtt éves szinten az első kilenc hónapban. A másodlagos és a tercier ipar által fogyasztott 

villamos energia 1,6, illetve 4,9%kal nőtt. A lakosság áramfogyasztása 13,5%-kal nőtt az előző 

év azonos időszakához képest. Csak szeptemberben Kína áramfogyasztása elérte a 709,2 

milliárd kilowattórát, ami 0,9%-kal több, mint egy évvel korábban. Az elsődleges és 

másodlagos iparban az energiafelhasználás 4,1, illetve 3,3%-kal nőtt, a tercier szektorban  

Forrás: China's power use up 4 pct in first nine months 

  

https://thediplomat.com/2022/10/seventh-plenum-sends-stay-the-course-signal-ahead-of-20th-party-congress/
https://english.news.cn/20221013/b7fed7b3d0814ea0a4a7e22b26e56418/c.html
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Az exportőrök profitálnak az alacsonyabb tengeri fuvardíjakból 

Zhong Nan, China Daily, 2022. október 14. 

Az elemzők és az exportőrök szerint az alacsonyabb tengeri fuvardíjak a negyedik 

negyedévben a kínai exportorientált vállalatok javát szolgálják, ami gyakorlati hajtóerő lehet 

a világpiaci kereslet élénkítésére. Ezek az észrevételek azután hangzottak el, hogy a Sanghajból 

érkező konténerszállítmányok árai 10,6%-kal 2399 dollárra zuhantak szeptember 30-án TEU-

nként, ami az Észak-Amerikába tartó útvonalon gyakorlatilag már 20 hete csökkenő tendenciát 

mutat a Shanghai Shipping Exchange által közzétett legfrissebb adatok szerint. Az Európába 

vezető útvonalon az árak 6,7%-kal, 2950 dollárra csökkentek TEU-nként, amely 18 hete 

folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az alacsonyabb szállítási díjak segíthetnek a hazai 

vállalatoknak enyhíteni a logisztikai kiadások terheit és csökkenteni az áruköltségeket a világ 

számos részén, mivel a fuvardíjak az összköltség meglehetősen nagy részét teszik ki – időnként 

még az áru értékénél is többet – közölte Lin Meng, a pekingi Kínai Nemzetközi Kereskedelmi 

és Gazdasági Együttműködési Akadémia modern ellátási lánc kutatóintézetének igazgatója. A 

COSCO Shipping Holdings által közzétett előzetes piacfelmérés szerint a globális kereslet 

viszonylag mélyponton van, de várhatóan növekedni fog, mivel a tengerentúli vállalkozások 

fokozatosan kiürítik a készleteket. 

Forrás: Exporters gain from lower sea freight rates 

Japán ösztönözni fogja az online orvosi ellátást, mivel a Covid-19, és az 

influenza terjedését várják télre 

The Japan Today, 2022. október 14. 

A Japán Egészségügyi Minisztérium csütörtökön közölte, hogy a koronavírus-tünetek 

kialakulásának alacsony kockázatával rendelkezőket otthoni tesztkészletek és online 

egészségügyi szolgáltatások igénybevételére ösztönzik ezen a télen, amikor a Covid-19 és a 

szezonális influenza egyidejű terjedése várható. Az intézkedések célja a kórházak terheinek 

csökkentése és az idősek orvosi ellátásának előtérbe helyezése, miközben a következő hideg 

hónapokban újabb vírushullámra figyelmeztetnek. Fumio Kishida miniszterelnök az 

egészségügyi minisztérium tisztviselőinek részvételével tartott kormányszemle ülésén 

hangsúlyozta a "megelőző előkészületek" szükségességét, és felszólította a Japán Orvosi 

Szövetséget és más szervezeteket, hogy működjenek együtt a védőoltások bevezetésében és 

az egészségügyi rendszer javításában. A kormány azzal számol, hogy a Covid-19 és az influenza 

fertőzések napi 450 000, illetve 300 000 megbetegedéssel tetőznek majd. Míg az időseket és 

a súlyos tünetek kialakulásának magas kockázatának kitett személyeket arra biztatják, hogy 

látogassanak el az egészségügyi intézményekbe, addig az alacsony kockázatú csoportok közül 

azokat, akiknél otthon negatív a Covid-19-teszt, arra kérik, hogy vegyék igénybe az online 

egészségügyi szolgáltatásokat, vagy forduljanak háziorvosukhoz. 

Forrás: Japan to encourage online medical care as COVID, flu spread in winter 

  

https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/14/WS63489ef5a310fd2b29e7c57f.html
https://japantoday.com/category/national/japan-to-encourage-online-medical-care-as-covid-flu-spread-in-winter
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Yoon szerint Észak-Korea megsértette a Korea-közi megállapodást 

The Korea Herald, 2022. október 14. 

Yoon Suk-yeol elnök pénteken kijelentette, hogy Észak-Korea megsértette a Korea-közi 

katonai feszültség csökkentéséről szóló megállapodást, amikor a nap elején tüzérségi 

lövéseket adott le az ütközőzónákra. Csütörtökről péntekre Észak-Korea mintegy 10 katonai 

géppel repült Dél-Korea határának közelében, és tüzérségi gyakorlatot is végrehajtott a keleti 

és nyugati partoknál, valamint rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt a Keleti-tenger felé. 

Ez az akció a legújabb lépés az egyre fenyegetőbb északi provokációk sorozatában. Yoon 

szerint az északi akció a 2018-as átfogó katonai megállapodás megsértését jelenti, amely a két 

Korea közötti ellenséges katonai tevékenység leállítására szólított fel. 

Forrás: Yoon says N. Korea's artillery firing violates inter-Korean agreement 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221014000259
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Dél-Ázsia 

India-Ausztrália kapcsolatok: Jaishankar külügyminiszter ausztráliai útjának 

mérlege 

Rajeswari Pillai Rajagopalan, The Diplomat, 2022. október 11. 

S. Jaishankar indiai külügyminiszter október 5-11. között Ausztráliában és Új-Zélandon tett 

látogatást, melynek során egyértelművé vált, hogy a két ország és India az ázsiai és a csendes-

óceáni térség jövőjével kapcsolatban azonos álláspontra helyezkedett. Ugyan a Négyes tagjai 

között Oroszországgal szemben megoszlanak az álláspontok, Kína felemelkedését 

mindannyian kihívásként értékelik, így erőfeszítéseiket is hajlandóak összehangolni a célok 

elérése érdekében. A gazdasági és kulturális együttműködés mellett az utóbbi években India 

a védelmi szférában is közeledett partnereihez, hadgyakorlatokon vett részt, és az AUKUS 

megalakulását is üdvözölte. Az indiai külügyminiszter útja megerősítette a korábbi 

törekvéseket a partnerség elmélyítésével kapcsolatban, miközben hitet tett a Négyes sikeres 

működésével kapcsolatban. 

Forrás: India-Australia Ties: Assessing Jaishankar’s Australia Trip 

5 pakisztáni bankot minősített le Caa1-re a Moody's 

Ariba Shahid, Pakistan Today, 2022. október 11. 

A Moody's Investor's Service kedden öt pakisztáni bank, köztük az Allied Bank Limited, a Habib 

Bank Ltd, az MCB Bank Limited, a National Bank of Pakistan és az United Bank Ltd hosszú távú 

betéti besorolását B3-ról Caa1-re rontotta. Korábban, október 6-án Pakisztán helyi és 

devizaalapú, valamint elsőbbségi fedezetlen adósságbesorolását B3-ról Caa1-re rontotta. "Az 

összes bank betéti besorolásának kilátása továbbra is negatív" – áll a Moody's honlapján 

közzétett közleményben. A hitelminősítő kifejtette, hogy a bankok besorolására hatással volt, 

hogy a kormány nem képes támogatni a bankokat, különösen az NBP-t és a HBL-t, amelyek 

nagyobb hitelkapcsolatban állnak a kormánnyal. A Moody's 7 év óta először adott C besorolást 

Pakisztánnak. 

Forrás:  5 Pakistani banks downgraded to Caa1 by Moody’s 

 

  

https://thediplomat.com/2022/10/india-australia-ties-assessing-jaishankars-australia-trip/
https://thediplomat.com/2022/10/india-australia-ties-assessing-jaishankars-australia-trip/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/10/11/5-pakistani-banks-downgraded-to-caa1-by-moodys/
https://profit.pakistantoday.com.pk/2022/10/11/5-pakistani-banks-downgraded-to-caa1-by-moodys/
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Az ICBM stratégája szerint a globális egyetemek külföldi kampuszainak 

felállítása Srí Lankán megállíthatná a "dollárelszívást" 

Hiran H. Senewiratne, The Island, 2022. október 14. 

Srí Lankának sürgősen meg kellene vizsgálnia a lehetőségét annak, hogy meghívja a világ 

legjobb egyetemeit az országba azzal a céllal, hogy itt hozzák létre külföldi kampuszaikat, 

megelőzendő a "dollárelszívást", amely a helyi diákok tengerentúli oktatásból adódik –  

nyilatkozta az International Center of Business Management (Pvt) Limited (ICBM Campus) 

üzleti partnere és stratégája, Dr. Manjula Fernando. "Jelenleg a helyi szülők évente több mint 

1 milliárd dollárt költenek gyermekeik tengerentúli oktatási költségeire, de a nemzetközi 

egyetemek itteni kampuszainak felállításával ezek a diákok itthon tanulhatnak, és 

megspórolhatják ezt a hatalmas devizakivitelt Srí Lanka számára, miközben ugyanolyan 

képesítést szerezhetnek”. Fernando hozzátette: "A jelenlegi magánoktatási intézményeknek 

több globális egyetemmel kellene kapcsolatot létesíteniük. Így a helyi diákok a képzésük felét 

Srí Lankán fejezhetnék be, helyi valutában fizetve, majd az utolsó részt a tengerentúlon 

végeznék el. Így az ország jelentős mennyiségű devizát takaríthat meg. Az ICBM Campus azzal 

a céllal jött létre, hogy lehetővé tegye a dolgozó szakemberek számára, hogy a munka és a 

magánélet közötti egyensúly fenntartása mellett magasabb szintű képesítést szerezzenek. 

Távoktatási útvonaluk, rugalmas órarendjük és fizetési terveik még a legelfoglaltabb 

diákoknak is lehetőséget biztosítanak a felsőfokú tanulmányok folytatására.  

Forrás: Setting up global universities’ campuses locally could stem ‘dollar drain’- ICBM Campus 

strategist 

  

https://island.lk/setting-up-global-universities-campuses-locally-could-stem-dollar-drain-icbm-campus-strategist/
https://island.lk/setting-up-global-universities-campuses-locally-could-stem-dollar-drain-icbm-campus-strategist/
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Délkelet-Ázsia 

Ifjabb Ferdinand Marcos fülöp-szigeteki elnök első 100 napjának mérlege 

Michael Beltran, The Diplomat, 2022. október 08. 

Ifjabb Ferdinand Marcos elnök megválasztását követően hitet tett elődje Rodrigo Duterte 

céljainak megvalósítása, valamint apja pozitív örökségének megőrzése mellett. Az elmúlt 100 

nap után tevékenységének megítélése azonban nem egyértelmű. A Fülöp-szigetek számára a 

közép jövedelmű státus elérését és a szegénység csökkentését ígérte, de ennek ma még nem 

sok jele érezhető. A gazdasági növekedés ugyan folytatódott, de az erősödő infláció és a 

munkanélküliség emelkedése, valamint a peso gyengülése megkérdőjelezi a gazdaság 

teljesítőképességéről vallott elképzelését. Noha az emberjogi kérdésekben felemelte a szavát, 

a kritikusok továbbra is veszélyben vannak, Dutertéhez képest a jogsértések a valóságban nem 

csökkentek. A klímaváltozás a mezőgazdaságot is egyre jobban sújtja, de Marcos eddig ezen a 

téren sem alkotott maradandót, miközben emlékezetpolitikája a Marcos család pozitív 

színben való feltüntetésére törekszik, ami szintjén megosztja a társadalmat. 

Forrás: Marking Philippine President Marcos Jr’s First 100 Days 

A gazdasági kilátások 2023 jelentés szerint Malajziában az éves inflációs ráta 

3,3% lesz 

Asila Jail, The New Straits Times, 2022. október 07. 

A jelentés szerint a fogyasztói árindex (CPI) 3,1 százalékra nőtt 2022 januárja és augusztusa 

között, ami egyes friss élelmiszerek áraira gyakorolt nyomásnak tudható be. Ennek oka a nem 

energiahordozó nyersanyagárak emelkedéséből eredő magas inputköltségek voltak. "A teljes 

fogyasztói árindexen belül az élelmiszerek és alkoholmentes italok (élelmiszerek) inflációja 5,1 

százalék volt 2022 első nyolc hónapjában, szemben a tavalyi év azonos időszakában mért 1,4 

százalékkal. 2022 második felében (2H22) a csirke és tojás magasabb kiskereskedelmi ára, 

valamint a palackozott étolaj júliustól kezdődő támogatásának megszüntetése várhatóan az 

élelmiszer-infláció emelkedéséhez vezet. A harmadik negyedévben az infláció átmeneti 

megugrása is várható a háztartási fogyasztók villamosenergia-kedvezményének visszaállítását 

követő alacsony bázishatás miatt. Nem mellékes, hogy a helyi termelés által számított 

termelői árindex (PPI) 10,2 százalékkal emelkedett 2022 első hét hónapjában a magasabb 

globális nyersanyagárak, különösen a nyersolaj és a földgáz árának emelkedése miatt.  

Forrás: Malaysia's inflation to average 3.3pct this year: Economic Outlook 2023 

  

https://thediplomat.com/2022/10/marking-philippine-president-marcos-jrs-first-100-days/
https://www.nst.com.my/business/2022/10/838250/malaysias-inflation-average-33pct-year-economic-outlook-2023
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Az USA és a Fülöp-szigetek katonailag ismét összezárt Kínával szemben 

Richard Javad Heydarian, Asia Times, 2022. október 11. 

A Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok ifjabb Ferdinand Marcos elnök hivatalba lépését 

követően első közös hadgyakorlatát (Kamandag) tartja a szigetországban, amelyhez első 

alkalommal Japán és Dél-Korea is csatlakozott. Az USA 2550, míg a Fülöp-szigetek 630 

katonával vesz részt a gyakorlaton, ami egyben a Tajvani-szorosban és a Dél-kínai-tengeren 

megfigyelhető asszertív kínai lépésekre adandó válasznak is tekinthető. Marcos elnök ugyan a 

Kínával való szoros együttműködés jelentőségét hangsúlyozta, viszont a dél-kínai-tengeri 

érdekeltségek határozott védelme mellett szállt síkra és elődjével Rodrigo Dutertével 

szemben az USA-val való szoros partnerség mellett is elkötelezte magát. A két fél arról is 

megállapodott, hogy jövőre a korábbiaknál is több hadgyakorlatot fognak tartani, miközben 

növelik a résztvevő csapatok létszámát. A Fülöp-szigetek ahhoz is hozzájárult, hogy az USA 

rendelkezésére bocsát bizonyos bázisokat, abban az esetben, ha a tajvani események ezt 

indokolttá tennék. 

Forrás: US-Philippines back in military lockstep vis-a-vis China 

Indonéziában a protekcionizmusról szóló vitához többre van szükség, mint 

hazai inputra 

Deasy Pane Bappenas – Arianto Patunru, East Asia Forum, 2022. október 08. 

A világ termelési központjainak növekvő összekapcsolódása rávilágít az importált köztes 

alapanyagok megnövekedett szerepére a gyártási folyamatokban. A köztes alapanyagok olyan 

részben késztermékek, mint például egy autómotor, amelyek hozzájárulnak egy végtermék, 

például egy autó előállításához. Indonézia esetében elmondható, hogy a nagyobb értékű és 

változatosabb alapanyagok behozatala növelte az indonéziai gyártó cégek termelékenységét 

és exportkapacitását. A fő előnyök az alapanyagok szélesebb köréhez való hozzáférésből 

származnak. Ezek az előnyök nagyobbak, ha az inputok fejlett országokból, például Japánból 

származnak, ahonnan Indonézia az importált köztes inputok több mint 15 százalékát szerzi be. 

Az importált köztes alapanyagokra vonatkozó korlátozások csökkentése segítené a 

termelékenység és az exportnövekedés előmozdítását, ugyanakkor Indonéziában a tendencia 

nem egyértelmű. Más országokhoz hasonlóan a világjárvány elősegítette a protekcionista 

intézkedések fokozódását. Joko "Jokowi" Widodo indonéz elnök növelni akarja az indonéz 

termékek és az indonéz export helyi tartalmát vagy "hazai hozzáadott értékét". A helyi 

tartalomra vonatkozó követelményeket támogatják és érvényesítik többek között az 

elektronikai és gyógyszeripari termékek esetében. Ezek a politikák megkövetelik a gyártóktól, 

hogy helyi tartalmi tanúsítványt szerezzenek be, amely jelzi a termékeikben lévő hazai 

tartalom százalékos arányát. Miközben e szabályozások célja a hazai iparosítás támogatása, a 

helyi tartalomra vonatkozó követelmények végül megfoszthatják az indonéz vállalatokat attól 

a lehetőségtől, hogy olyan köztes alapanyagokat importáljanak, amelyek egyébként növelnék 

termelékenységüket és exportteljesítményüket. 

Forrás: Indonesia’s protectionism debate needs more than domestic input 

https://asiatimes.com/2022/10/us-philippines-back-in-military-lockstep-vis-a-vis-china/
https://www.eastasiaforum.org/2022/10/08/indonesias-protectionism-debate-needs-more-than-domestic-input/
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A köz és magánszféra partnerségek döntő fontosságúak a gazdasági 

talpraálláshoz a Fülöp-szigeteken 

Tiziana Celine Piatos, The Manila Times, 2022. október 13. 

Benjamin Diokno pénzügyminiszter szerdán azt nyilatkozta, hogy a köz- és magánszféra 

közötti partnerségek kulcsfontosságúak az ország gazdasági fellendüléséhez. Diokno erről 

akkor beszélt, miután bejelentette a Build-Operate-Transfer (BOT) törvény felülvizsgált 

szabályainak jóváhagyását. A Fülöp-szigeteki Pénzügyi Vezetők Intézete által szervezett 

fórumon a pénzügyminiszter elmondta, hogy a magánszektor részvétele lesz a kulcsa annak, 

hogy a köz- és magánszféra közötti partnerségek számos előnyét ki lehessen aknázni. A 

politikus hozzátette, hogy a BOT-törvény más liberalizáltabb gazdaságpolitikákkal, például a 

külföldi befektetésekről szóló törvénnyel és a közszolgálati törvénnyel együtt segíteni fogja a 

gazdaság növekedését az elkövetkező években. A kormány eddig 199 köz és magánszféra 

közötti partnerségi projektet ítélt oda összesen 2,32 billió peso (39,4 milliárd dollár) értékben. 

Forrás: PPP seen crucial to economic recovery 

  

https://www.manilatimes.net/2022/10/13/business/top-business/ppp-seen-crucial-to-economic-recovery/1862019
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Közel-Kelet 

Al-Dzsubajr: Szaúd-Arábia nem használja fegyverként az olajat az USA ellen 

 .Al Arabiya, 2022. október 08 ,العربية

Adel al-Dzsubajr szaúdi külügyminiszter kijelentette, hogy Szaúd-Arábia nem használja az 

olajat és az OPEC+ szövetséget fegyverként az USA ellen, és ezzel együtt tagadta, hogy Szaúd-

Arábia azért csökkentette az olajtermelést, hogy kárt okozzon az Egyesült Államoknak. Al-

Dzsubajr az amerikai „FOX News” médiumnak adott pénteki interjújában elmondta: „Az olaj 

véleményünk szerint fontos árucikk a világgazdaság számára, és [ehhez az üzlethez] komoly 

érdekünk fűződik.” Emellett hozzátette, hogy Szaúd-Arábia nem csinál politikai kérdést az 

olajból és a hozzá kapcsolódó döntésekből. Az OPEC+ tagjai a 2022. október 5-i ülésük végén 

megállapodtak abban, hogy novemberben napi kétmillió hordóval csökkentik a kitermelést, 

és 2023 végéig meghosszabbítják az „együttműködési nyilatkozatot”, feltéve, hogy a 

miniszteri találkozók félévente megrendezésre kerülnek, míg a Miniszteri Felügyeleti Bizottság 

kéthavonta ülésezik az „OPEC+” ügyben, hogy nyomon kövesse a piaci fejleményeket. Az 

olajkitermelés csökkentéséről szóló határozat bejelentése után a Fehér Ház gyorsan kritizálta 

az OPEC+ döntését. Joe Biden amerikai elnök csalódottságának adott hangot az OPEC+ 

országok által bejelentett olajkitermelés csökkentésére irányuló tervekkel kapcsolatban, és 

közölte, hogy az Egyesült Államok már tanulmányozza a számára elérhető újabb 

alternatívákat. 

Forrás: كا : النفط ليس طائر ة مقاتلة.. والسعودية ال تستخدمه سالحا ضد أمير  عادل الجبير

Az iraki elnök párbeszédre szólítja fel a politikai erőket 

 .Anadolu Agency, 2022. október 09 ,وكالة االناضول

Barham Szálih iraki elnök komoly párbeszédre szólította fel országa politikai pártjait. Szálih azt 

mondta, hogy Irak egy olyan sarkalatos pillanatot él át, amely válaszút elé állítja: vagy visszatér 

a belső konfliktusokhoz, vagy elkezd egy új periódust, mely során egységes akarattal néz 

szembe a súlyos kihívásokkal és megfelel a polgárok igényeinek. Az iraki elnök minden politikai 

erőt komoly párbeszédre szólított fel, amelynek alapja és célja az ország és az állampolgárok 

érdeke kell, hogy legyen. Emellett egyre sürgetőbb a kormányalakítás kérdése, a felfüggesztett 

költségvetés jóváhagyása, az emberek ügyeinek rendbetétele és a következő szakasz 

lebonyolítása felé való elmozdulás. Irakban közel egy éve tart a politikai válság, amely 

időnként halottakat és sebesülteket követelő összecsapásokat idéz elő. A síita Szadrista 

Mozgalom, valamint a szintén síita Koordinációs Keret (Iránhoz közel álló politikai tömörülés) 

közötti különbségek és nézeteltérések a legutóbbi, 2021. október 10-i választások óta 

megakadályozták az új kormány megalakulását. 

Forrás: ي يدعو القوى السياسية إىل "حوار جاد
 "الرئيس العراق 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/10/08/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF/2705618


 
 

 
 

15 

Iránban már a negyedik hete tartanak a tüntetések 

The Times of Israel, 2022. október 09. 

Iskoláslányok szlogeneket skandáltak, munkások sztrájkoltak és utcai összecsapások törtek ki 

Irán-szerte október 8-án. A Mahsza Amini halála miatti tiltakozások már a negyedik hete 

tartanak, dacolva azok véres leverésével és a sok a halálos áldozattal. Az iráni nép haragja a 

22 éves kurd nő szeptember 16-i halála után lángolt fel, három nappal azután, hogy 

Teheránban letartóztatta a hírhedt erkölcsrendőrség, mert állítólag megsértette az iszlám 

köztársaság nőkre vonatkozó szigorú öltözködési szabályzatát. Az iráni hatóságok pénteken 

közölték, hogy a vizsgálatok szerint Amini nem a fejére mért ütések miatt, hanem hosszan 

tartó betegsége következtében vesztette életét. A nő családja szerint azonban korábban 

teljesen egészséges volt. A tüntetések szombaton még akkor is folytatódtak, amikor az 

ultrakonzervatív iráni elnök, Ebrahim Raiszi a tanév kezdete alkalmából csoportképen pózolt 

diáklányokkal a teheráni al-Zahra Egyetemen. Összefogásra szólított fel, és megfogadta, hogy 

a „rosszindulatúak” erőfeszítéseit meghiúsítják. Egy széles körben megosztott videón egy férfi 

látható, amint egy nagy kormányzati óriásplakát szövegét „A rendőrség a nép szolgája” 

szövegről „A rendőrség a nép gyilkosa” szövegre változtatja. Utcai tiltakozásokról számoltak 

be többek között Iszfahánban, Karajban, Shirazban és Tabrizban is. Omid Memarian amerikai 

aktivista és újságíró a Twitteren így nyilatkozott: „A Teheránból kikerülő videók azt mutatják, 

hogy a város minden szegletében sok tiltakozás van, kicsiben és nagyban is.” A Hengaw, a 

norvégiai kurd jogvédő szervezet azt mondta, hogy „széleskörű sztrájkok” zajlanak a 

kurdisztáni Saqezben, Sanandajban és Divandarrehben, valamint a nyugat-azerbajdzsáni 

Mahabadban. Lövéseket lehetett hallani, amint tüntetők összecsaptak a biztonsági erőkkel 

Sanandaj egyik utcájában az 1500tasvir közösségi médiacsatorna által megosztott videón, 

amely az iszlám köztársaságban elkövetett jogsértéseket figyeli. Az oslói székhelyű Iran Human 

Rights szervezet szerint legalább 92 tüntető vesztette életét a tüntetések során. 

Forrás: ‘Not afraid anymore’: Iran protests enter 4th week in defiance of deadly crackdown 

  

https://www.timesofisrael.com/not-afraid-anymore-iran-protests-enter-4th-week-in-defiance-of-deadly-crackdown/
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Törökország minden politikai eszközt bevet az infláció ellen 

Hürriyet Daily News, 2022. október 09. 

Az összes gazdaságpolitikai eszközt a leghatékonyabb módon fogják használni az infláció elleni 

küzdelemben – mondta Nureddin Nebati pénzügyminiszter. „Véglegesen le fogjuk győzni az 

inflációt” – mondta Nebati október 7-én, a 2022-es Uludağ Gazdasági Csúcstalálkozón az 

északkeleti Sakarya tartományban. A miniszter megjegyezte, hogy az infláció átlagosan 73%-

os volt 1994 és 2002 között. „2002 óta az átlagos infláció 13%. Az elmúlt 20 évben sikerült 

uralkodnunk az infláción. Azon fogunk dolgozni, hogy az infláció ne emelkedjen... és egy 

átlagos szintre mérséklődjön” – mondta Nebati. A fogyasztói árak 3,1%-kal nőttek 

szeptemberben augusztushoz képest. Az éves infláció ennek következtében az augusztusi 

80,2%-ról a múlt hónapban 83,45%-ra gyorsult. Legfrissebb középtávú programjában a 

kormány előrejelzése szerint az infláció a 2022 végi becslések szerint 65%-ról jövőre 24,9%-ra 

csökken. A kormány arra számít, hogy az infláció tovább csökken 2024-re 13,8%-ra, 2025 

végén pedig 9,9%-ra. A kormány prioritása a termelés és a munkahelyteremtés – ismételte a 

miniszter. 

Forrás: All policy instruments used to fight inflation: Minister 

A Nemzetközi Valutaalap az elmúlt évtizedek legnagyobb mértékű 

finanszírozását nyújtja az arab országoknak 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. október 10 ,الشر

Dzsihád Az'úr, a Nemzetközi Valutaalap Közel-Kelet és Közép-Ázsia Osztályának igazgatója 

elmondta: A világ az egymást követő megrázkódtatások és a világgazdasági rendszer irányába 

mutatkozó bizonytalanság miatt kényes szakaszon megy keresztül, és a kihívásokkal való 

szembenézéshez nemzetközi együttműködés szükségeltetik, többek között a növekedés 

visszaesése és a magas infláció, valamint a kereslet és kínálat egyensúlyának globális 

stabilizálása mellett. Az igazgató szerint a Nemzetközi Valutaalap az elmúlt évtizedek 

legnagyobb értékű finanszírozását nyújtotta sok arab országnak. Kifejtette, hogy az elmúlt két 

évben az Alap több lépcsőben 50 milliárd dollárra becsült támogatást biztosított a régió 

államainak, elsősorban a koronavírus-járvány elleni hatékony küzdelem érdekében. 

Forrás: «يقدم أعىل تمويل للدول العربية منذ عقود »  النقد الدوىلي

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/all-policy-instruments-used-to-fight-inflation-minister-177541
https://aawsat.com/home/article/3920511/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
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Törökország: A munkanélküliség 9,6%-ra csökkent augusztusban 

 .Anadolu Agency, 2022. október 10 ,وكالة االناضول

A munkanélküliségi ráta Törökországban ez év augusztusában 0,4 ponttal csökkent a júliusi 

adatokhoz képest, és 9,6%-on stabilizálódott. Ez a Török Statisztikai Hivatal által hétfőn 

közzétett friss adatokból derült ki. Ezek azt mutatták, hogy a munkanélküliségi ráta 

Törökországban 2014 márciusa óta a legalacsonyabb szintre esett vissza. Az adatokból kiderül, 

hogy a munkanélküliek száma tavaly augusztusban 3, 312 millió fő volt. Az információk szerint 

2022 augusztusában a munkanélküliségi ráta 2,2%-kal csökkent 2021 azonos hónapjához 

képest. 

Forrás:  ي أغسطس
 تركيا.. تراجع البطالة إىل 9.6  بالمئة ق 

Mohammed bin Zayed Moszkvába utazott, hogy támogassa az ukrán válság 

megoldását 

 .Al Khaleej, 2022. október 11 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohammed bin Zayed Al Nahyan látogatást tett 

Oroszországban, mely során találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. A látogatás során 

megvitatták az Egyesült Arab Emírségek és Oroszország közötti baráti kapcsolatokat, valamint 

számos regionális és nemzetközi kérdést és közös érdekű fejleményt. Az Egyesült Arab 

Emírségek vezetése megerősítette, hogy teljes mértékben készek támogatni az ukrajnai válság 

békés megoldására irányuló erőfeszítéseket, és megismételték azon álláspontjukat, hogy a 

jelen helyzetben diplomáciára, párbeszédre, valamint a nemzetközi jog szabályainak és 

elveinek tiszteletben tartására van szükség. Az Egyesült Arab Emírségek folyamatosan 

igyekszik hozzájárulni a térség és a világ biztonságának és stabilitásának megteremtéséhez, 

valamint az együttműködés erősítéséhez. Az arab ország célja, hogy a regionális és nemzetközi 

hatalmakkal gyümölcsöző és konstruktív kapcsolatokat építsen ki. 

Forrás: موسكو اليوم  لدعم حل األزمة األوكرانية   
 محمد بن  زايد ف 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-96-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3/2707110
https://www.alkhaleej.ae/2022-10-11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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Az Egyesült Államok aktívan közreműködik a libanoni-izraeli határvita 

megoldásában 

Al Arabiya English, 2022. október 11. 

A Biden-kormány a nagy diplomáciai áttörés küszöbén áll, ugyanis Libanon és Izrael minden 

eddiginél közelebb került a több évtizedes tengeri határvita megoldásához. „Éjjel-nappal azon 

dolgozunk, hogy ez megvalósuljon” – mondta a vezető amerikai közvetítő, Amos Hochstein. A 

Fehér Ház, a Nemzetbiztonsági Tanács és a Külügyminisztérium többször is kijelentette, hogy 

a kérdés megoldása prioritás, amelynek megvalósulása növelheti a stabilitást és a gazdasági 

biztonságot a régióban. Hétfő este Hochstein benyújtotta Libanonnak a végleges tervezetet. 

A tárgyalásokat ismerő források azt közölték, hogy Hochstein legújabb erőfeszítései nyomán 

küszöbön áll a megállapodás. Libanon legfőbb tárgyalója, Elias Bou Saab, a parlament alelnöke 

hétfőn a Reutersnek azt mondta: „Ha minden jól megy, Amos Hochstein erőfeszítései 

hamarosan történelmi megállapodáshoz vezethetnek.” 

Forrás: US-working-day-and-night-to-resolve-Lebanon-Israel-border-dispute 

  

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/10/11/US-working-day-and-night-to-resolve-Lebanon-Israel-border-dispute
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Oroszország és a posztszovjet térség 

10,1 millió dolláros türkmén-örmény kereskedelmi forgalom 

Business Turkmenistan, 2022. október 10. 

A Türkmenisztán és Örményország közötti kereskedelmi forgalom 2022 első hét hónapjában 

10,1 millió dollárt tett ki, ami már most megközelíti az elmúlt év teljes kereskedelmi forgalmát, 

jelentette be Ruben Kharazian Örményország türkmenisztáni nagykövete. Elmondása szerint 

2021-ben a két ország közötti kereskedelem 14,2 millió dollárt tett ki. Az örmény nagykövet azt 

is megjegyezte, hogy Örményország és Türkmenisztán eltökélt szándéka a két ország gazdasági 

kapcsolatainak további bővítése. 

Forrás: Товарооборот Туркменистана с Арменией за семь месяцев достиг $10,1 млн 

6,2%-os türkmén GDP-növekedés 

Turkmenportal, 2022. október 10. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök a türkmén parlamentben tartott beszámolóján 

értékelte a nemzetgazdasági ágazatok kilenc hónapos tevékenységének eredményét. 

Felszólalásában Berdimuhamedov kiemelte, hogy a türkmén kormánynak az év első kilenc 

hónapjában végzett munkája egyértelműen mutatja az ország sikeres fejlődését, ugyanis a 

világgazdasági nehézségek ellenére is Türkmenisztán GDP növekedése 6,2% volt, az ország 

külkereskedelmi forgalma pedig 40%-kal nőtt 2021 azonos időszakához képest. 

Berdimuhamedov elnök arra is rámutatott, hogy az idei évet Türkmenisztán pozitív gazdasági 

eredménnyel fogja zárni. 

Forrás: За январь-август 2022 года рост ВВП Туркменистана составил 6,2% 

Közös azeri-kirgiz befektetési alapot hoztak létre 

Today.kg, 2022. október 10. 
Ilham Alijev azeri elnök Kirgizisztánban tett látogatása keretében egy 25 millió dolláros közös 

azeri-kirgiz együttműködési alap létrehozásáról írt alá megállapodást, mely lényege a két 

ország közötti gazdasági beruházások elősegítése lesz. A találkozót követően Szadír Zsaparov 

kirgiz elnök elmondta, hogy a most létrehozott alap Biskek reményei szerint felépítésében és 

konstrukciójában is hasonló lesz az Üzbegisztánnal és Magyarországgal már korábban 

létrehozott közös alapokhoz.  

Forrás: В рамках визита президента Азербайджана в КР планируется учредить 

совместный фонд на $25 млн, - Минэкономики 

  

https://business.com.tm/ru/post/9268/tovarooborot-turkmenistana-s-armeniei-za-sem-mesyacev-dostig-101-mln
https://turkmenportal.com/blog/51650/za-yanvaravgust-2022-goda-rost-vvp-turkmenistana-sostavil-62
https://today.kg/news/714588/
https://today.kg/news/714588/
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40,7%-kal nőtt Türkmenisztán külkereskedelmi forgalma 

Business Turkmenistan, 2022. október 11. 

Türkmenisztán külkereskedelmi forgalma 2022 első kilenc hónapjában 40,7%-kal nőtt az előző 

év azonos időszakához képest, jelentette ki Hodzhamyrat Geldimyradov Türkmenisztán 

gazdasági és pénzügyekért felelős miniszterelnök-helyettese, a türkmén miniszteri kabinet 

ülésén. Geldimyradov az idei év január-szeptemberi makrogazdasági mutatóiról szóló 

jelentésében elmondta, hogy az országban gyártott termékek összmennyisége 10,9%-kal nőtt 

2021 azonos időszakához képest, a kiskereskedelmi forgalmi mutatók pedig szintén 10,5% 

körüli növekedést mutattak. 

Forrás: Внешнеторговый оборот Туркменистана за девять месяцев выросла на 40,7% 

Irán kész csatlakozni az orosz villamosenergiahálózathoz 

Central Asia News, 2022. október 11. 

Mohammad-Ali Faranakyan, az Iráni Iszlám Köztársaság nemzetközi ügyekért felelős 

energiaminiszter-helyettese elmondta, hogy országa minden erőfeszítést megtesz annak 

érdekében, hogy Irán nemzeti energiarendszerét egy Türkmenisztánon áthaladó vezetéken 

keresztül összekapcsolják Oroszországgal és más SCO-tagállamokkal. 

Forrás: Иран готов подключить национальную электросеть к России через Туркменистан 

Üzbegisztán és Törökország erősíteni kívánja a kétoldalú kereskedelmet 

UzDaily, 2022. október 12. 

Az Üzbég Köztársaság beruházási és külkereskedelmi miniszterének első helyettese, Laziz 

Kudratov munkamegbeszélést folytatott Törökország kereskedelmi miniszterhelyettesével, 

Uzgur Volkan Agarral, amelynek során a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről tárgyaltak. A kétoldalú találkozó során a két illetékes 

miniszterhelyettes megvizsgálta az Üzbegisztán és Törökország közötti közlekedési 

infrastruktúra fejlesztését célzó beruházások aktuális helyzetének lehetőségeit és a 

kereskedelmi útvonalak diverzifikációját, valamint a két állam közötti tranzit áruszállítás 

volumenének növelését célzó gyakorlati intézkedések végrehajtásának kilátásait. A találkozó 

eredményeként megállapodás született az Üzbegisztán és Törökország közötti kereskedelmi 

együttműködések megerősítéséről és új kezdeményezések megvalósításáról. 

Forrás: Узбекистан и Турция намерены укреплять двустороннюю торговлю 

  

https://business.com.tm/ru/post/9274/vneshnetorgovyi-oborot-turkmenistana-za-devyat-mesyacev-vyrosla-na-407
https://centralasia.news/17510-iran-gotov-podkljuchit-nacionalnuju-jelektroset-k-rossii-cherez-turkmenistan.html
https://www.uzdaily.uz/ru/post/72413
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Kirgiz-magyar felsőoktatási találkozó Biskekben 

AkiPress, 2022. október 13. 

A kiváló kirgiz-magyar oktatási kapcsolatok keretében Ulanbek Mambetakunov kirgiz oktatási 

és tudományos miniszter Biskekben munkalátogatáson fogadta Magyarország oktatási 

delegációját. A magyar küldöttség tagja volt a Magyar Rektori Konferencia elnöke, Dr. Borhi 

László és Magyarország kirgizisztáni nagykövete, Dorogi Sándor is. A biskeki tárgyalás során a 

felek megállapodtak Kirgizisztán és Magyarország felsőoktatási intézményei közötti 

kapcsolatok megerősítéséről, valamint arról, hogy 2023 tavaszán Kirgizisztánban rendezik meg 

a kirgiz és magyar egyetemek rektorainak közös fórumát. 

Forrás: Кыргызстан и Венгрия весной проведут форум ректоров вузов двух стран 

Megrendezték az első közép-ázsiai-orosz csúcstalálkozót 

Business Turkmenistan, 2022. október 14. 

Asztana adott otthont az első közép-ázsiai-orosz csúcstalálkozónak, melyen Oroszország, 

Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán elnökei személyesen 

vettek részt. A Csúcstalálkozó fő témája az Oroszország és a közép-ázsiai államok közötti 

együttműködések további bővítése volt. A csúcstalálkozó napirendjén az afganisztáni helyzettel 

összefüggésben a kereskedelmi és gazdasági érdekek, valamint a regionális biztonsági kérdések 

megvitatása is szerepelt. A csúcstalálkozó eredményeként elfogadták az úgynevezett Államfők 

Közös Nyilatkozatát, amely az eurázsiai térben a regionális partnerség kulcskérdéseit 

tartalmazta. 

Forrás: В Астане прошел первый саммит Центральная Азия-Россия 

Türkmenisztán kiterjeszti regionális együttműködését Iránnal 

Avantan Turkmenistan, 2022. október 15. 

Vepa Khadzhiev Türkmenisztán külügyminiszter-helyettese munkalátogatáson fogadta Irán 

Golesztán tartományának helyettes vezetőjét, Sejjed Mohammad Dahnawint. A megbeszélés 

kiemelt témája a két ország régiói közötti együttműködés bővítése volt. A tárgyalás során a 

felek mérlegelték a közép-ázsiai régió és Golesztán tartomány közötti kölcsönösen előnyös 

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztésének kilátásait. A két diplomata emellett 

kiemelt figyelmet fordított a két ország közötti szállítási és logisztikai együttműködések 

elmélyítésére, kihangsúlyozva, hogy növelni kell a teherszállítást a két ország Kaszpi-tengeri 

kikötői között. 

Forrás: Туркменистан расширит региональное взаимодействие с Ираном 

  

https://bilim.akipress.org/ru/news:1810664/?from=ru_bilim&place=search&sth=18495d36e9ca3a0483bd580d10385560
https://business.com.tm/ru/post/9292/v-astane-proshel-pervyi-sammit-centralnaya-aziyarossiya
https://www.atavatan-turkmenistan.com/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5/


 
 

 
 

22 

Impresszum 

Szerzők: 

Horváth Levente 

Moldicz Csaba 

Klemensits Péter 

Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 

Zoltai Alexandra 

Szerkesztő: 

Horváth Levente 

A kiadó elérhetősége: 
Eurázsia Központ 

1117 Budapest, Infopark sétány 1i 
eurasiacenter@uni-neumann.hu 

https://eurasiacenter.hu/ 
A kiadásért felelős személy: Dr. Horváth Levente, igazgató 

 
 
 
 

EURÁZSIA KÖZPONT 
Budapest 2022. 

 

 

 

© Eurázsia Központ, Neumann János Egyetem 

ISSN 2939-5720 

https://eurasiacenter.hu/

