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Első Európai Unió-Közép-Ázsia csúcstalálkozó: Egy „elfelejtett” 
régió európai felértékelődése 

A Világ- és hagyományos vallások vezetőinek kongresszusa, az Ázsiai Kölcsönhatásokról és 
Bizalomépítő Intézkedésekről szóló konferencia (Conference on Interaction and Confidence-
Building Measures in Asia, CICA) és az Oroszország-Közép-Ázsia csúcstalálkozókat követően 
újra Kazahsztán volt a vendéglátója egy nemzetközi találkozónak. Az első alkalommal 
megrendezésre kerülő Európai Unió–Közép-Ázsia csúcstalálkozót Asztanában 1  rendezték 
meg, melyen mind az öt közép-ázsiai ország, Kirgizisztán, Kazahsztán, Tádzsikisztán, 
Üzbegisztán elnöke és Türkmenisztán Miniszteri Kabinetjének alelnöke, Hojamurad 
Geldymuradov2, valamint az Európai Tanács elnöke, Charles Michel is személyesen vettek 
részt. 

Az orosz-ukrán háború, az Európát sújtó energiaválság, valamint az átalakulóban lévő 
geopolitikai erőviszonyok miatt a találkozó az Európai Unió és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok 
felélesztéséről szólt. 

Azonban, az Európai Unió Közép-Ázsia felé fordulásának kettős célja volt. Az első, gazdasági. 
Azt követően, hogy az energiaforrásokban szintén gazdag közel-keleti régió elhárította a 
Brüsszel által, az európai energiaválság megoldásában kért segítséget, az Európai Unió 
vezetése számára a Közép-Ázsiába tett látogatás elsődleges célja az volt, hogy a gazdag 
szénhidrogén készletekkel rendelkező régió hogyan tudna hozzájárulni az „öreg kontinens” 
orosz földgáz- és kőolajfüggőség csökkentéséhez. Valamint Közép-Ázsia személyében a régió 
képes-e az Oroszországból kivonult európai tőke számára stratégiai értékű exportpiaccá válni, 
biztosítva az Afganisztánnal kapcsolatos biztonságpolitikai kérdéseket is. Ebben a 
kontextusban Brüsszel számára kiemelt projekt a Global Gateway terv, amely 2027-ig 300 
milliárd eurónak a régióba történő befektetését irányozza elő, egyfajta európai válaszként a 
kínai Övezet és Út kezdeményezésre. 

A második cél politikai. Az EU számára az asztanai csúcstalálkozó politikai célja az Oroszország 
elleni régiós gazdasági és politikai szövetségkeresés volt. Ugyanis az elmúlt hónapokban a 
térség országai több alkalommal is egyfajta „semlegességet” tanúsítottak Moszkvával 
szemben. Kazahsztán, mint Közép-Ázsia legnagyobb és energiaforrásokban egyik 
legjelentősebb országa megtagadta a jelenleg Oroszország által megszállt négy ukrán megye 
annektálásáról szóló népszavazás elismerését, és bejelentette, hogy eleget tesz az Egyesült 
Államok azon kérésének, hogy egy évre felfüggeszti a kazah fegyverek exportját, hogy így 
megakadályozzák azok felhasználását az ukrajnai konfliktusban. Erre válaszul Oroszország a 
Kaszpi-tengeri csővezetéken keresztül több alkalommal is leállította a kazah kőolajszállítást, 
ezzel jelentős gazdasági károkat okozva Asztanának. Ezen kívül a közelmúltban Pjotr 
Vrublevszkij Ukrajna kazahsztáni nagykövetének augusztusban tett kijelentésével 
kapcsolatban egy diplomáciai incidens3 is történt a két ország között. 

 
1 2022. szeptember 17-én kiadott elnöki rendelet értelmében Kazahsztán fővárosának hivatalos neve az eddig 
használt Nurszultán helyett újra Asztana lett. https://www.akorda.kz/ru/o-pereimenovanii-goroda-nur-sultana-
stolicy-respubliki-kazahstan-v-gorod-astanu-stolicu-respubliki-kazahstan-1782457 
2 Türkmenisztán elnöke nem tudott személyes részt venni a találkozón. 
3 A botrány kiváltó oka Petro Vrublevszkij, ukrán nagykövetnek 2022 augusztusában egy kazah bloggernek adott 
interjúban az ukrajnai háborúra utalva azt a kijelentést tette, hogy „minél több orosz embert ölünk meg most, 
annál kevesebbet kell majd a gyermekeinknek”. 

https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2022-09/kazahsztan-papai-ut-vallasi-vezetok-kongresszusa-beke-elosegites.html
https://www.s-cica.org/index.php?view=page&t=about
https://www.s-cica.org/index.php?view=page&t=about
https://www.russia-briefing.com/news/cis-heads-of-state-and-russia-central-asia-forum-meetings-in-astana-analysis-opinion.html/
https://www.france24.com/en/live-news/20221027-eu-chief-calls-for-closer-ties-to-central-asia-in-kazakhstan-visit
https://www.france24.com/en/live-news/20221027-eu-chief-calls-for-closer-ties-to-central-asia-in-kazakhstan-visit
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/politics/20221027/o-chem-dogovorilis-glavi-tsentralnoi-azii-i-evrosoveta-v-astane
https://www.euractiv.com/section/central-asia/news/in-kazakhstan-eu-and-central-asian-leaders-tout-closer-cooperation/
https://www.rbc.ru/politics/05/09/2022/6315dcb49a794740d787bfe4
https://lenta.ru/news/2022/10/04/posol_kazakhstana/
https://www.akorda.kz/ru/o-pereimenovanii-goroda-nur-sultana-stolicy-respubliki-kazahstan-v-gorod-astanu-stolicu-respubliki-kazahstan-1782457
https://www.akorda.kz/ru/o-pereimenovanii-goroda-nur-sultana-stolicy-respubliki-kazahstan-v-gorod-astanu-stolicu-respubliki-kazahstan-1782457
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Míg Kazahsztán és Üzbegisztán semlegesnek nyilvánította magát az ukrajnai háborúban, addig 
e kérdésben Tádzsikisztán és Türkmenisztán hivatalosan soha nem foglalt álláspontot. 

Ezen kívül a kazahsztáni EU-Közép-Ázsia csúcstalálkozó témái között szerepelt még a 
nemzetközi transzkaszpi-tengeri közlekedési útvonal, vagyis az úgynevezett „Medián 
folyosónak” a kérdése, a vasúton, valamint teherkompok segítségével történő árufuvarozási 
rendszereknek az európai normákhoz történő igazítása, valamint Oroszország 
megkerülésével, Kazahsztánon, Azerbajdzsánon és Törökországon keresztül haladó kínai 
termékek Európába történő eljuttatása. A „Medián folyosónak” a működéséhez néhány ázsiai 
országnak és az Európai Uniónak szükséges lenne megerősítenie a Kaszpi-tengeren átívelő 
(hadi) tengerészeti kapcsolatait. Azonban a júniusi Kaszpi-tengeri csúcstalálkozó 
zárónyilatkozata egyértelműen meghatározta, hogy a „nem Kaszpi államok” bármilyen jellegű 
(katonai, fuvarozási, hajózás) jelenléte a Kaszpi-tengeren nem kívánatos. 

A találkozó eredményeként Kazahsztán felajánlotta, hogy kész növelni az Európába irányuló 
élelmiszer- és gabonaexportját. Emellett az uniós küldöttségnek sikerült megállapodnia 
Asztanával több mint 100 féle kohászati és vegyipari termék exportjáról is. 

Üzbegisztán az Európai Unió kérésére felajánlotta, hogy csatlakozzon a regionális turizmus 
fejlesztéséhez, és kifejezi készségét, hogy növelni fogja az Európába irányuló mezőgazdasági 
termékeinek és textíliák a szállítását. Emellett pedig egy hatoldalú megállapodás is született 
az európai gazdaság számára "kritikus nyersanyagok" és ritkaföldfémek Európába irányuló 
szállításának növeléséről is. 

Bár a Valdaj fórum mellett az EU-Közép-Ázsia csúcstalálkozó némileg háttérbe szorult, az 
asztanai találkozó mégis rámutatott Közép-Ázsia regionális és globális szerepének a 
felértékelődésére. 

Kétségtelen, hogy az EU és Közép-Ázsia közötti párbeszéd erősödésének kirajzolódó 
tendenciája Brüsszelnek a közép-ázsiai térség stabil és fenntartható fejlődése iránti 
érdeklődéséről tanúskodik. Viszont ennek az érdeklődésnek az elsődleges célja az 
energiaválságban szenvedő Európa energiaforrásokkal történő ellátása. A korábban 
megrendezett Közép-Ázsia-Oroszország, Közép-Ázsiai-India vagy a Közép-Ázsia-Kína és a 
jelenlegi EU-Közép-Ázsia csúcstalálkozó is a közép-ázsiai régiónak a nemzetközi kapcsolatok 
rendszerében betöltött szerepének és jelentőségének az egyértelmű felértékelődéséről 
tanúskodik. A találkozó pedig egyben előfutára volt az idén november 17-18 között 
Szamarkandban megrendezésre kerülő Közép-Ázsia – Európai Unió miniszteri szintű 
találkozónak. 

  

http://isrs.uz/ru/smti-ekspertlari-sharhlari/centralnaa-azia-i-evrosouz-ukreplaut-mnogoplanovoe-sotrudnicestvo?fbclid=IwAR0Lk1GsyaUzBLnYq_L_ptrh2lR80BqaK_RDl13XSUiXz0XVb3ZLGuihQ4E
https://www.dw.com/ru/stroit-mosty-a-ne-steny-itogi-sammita-es-ca-v-astane/a-63580160
https://www.dw.com/ru/stroit-mosty-a-ne-steny-itogi-sammita-es-ca-v-astane/a-63580160
https://www.dw.com/ru/stroit-mosty-a-ne-steny-itogi-sammita-es-ca-v-astane/a-63580160
https://www.dw.com/ru/stroit-mosty-a-ne-steny-itogi-sammita-es-ca-v-astane/a-63580160
https://www.dw.com/ru/stroit-mosty-a-ne-steny-itogi-sammita-es-ca-v-astane/a-63580160
https://tass.com/politics/1527969
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Kelet-Ázsia 

A 20. Pártkongresszus és a Kína-EU kapcsolatok jövője 

Ingrid d'Hooghe & Angela Stanzel, The Diplomat, 2022. október 26. 

Jelenleg az Európában zajló Kína-vita domináns témája a Kínától való függőség 

csökkentésének kérdése. A Kínai Kommunista Párt október 16. és 22. között megrendezett 20. 

Kongresszusa olyan üzeneteket küldött a külvilágnak, amelyekre Európának oda kell figyelnie. 

A legfontosabb üzenet a vezetés és a politikák folytonossága. Annak ellenére, hogy a hazai 

üzleti elit és a politikai döntéshozók aggódnak a kínai gazdasági lassulás és a népszerűtlen 

zéró-Covid intézkedések miatt, Xi Jinping kínai elnöknek sikerült megerősítenie hatalmát azzal, 

hogy a KKP főtitkára maradt. Ez pedig megnyitja az utat Xi előtt, hogy harmadik elnöki ciklusát 

töltse be, amelyet a 2023. márciusi Országos Népi Kongresszuson erősítenek meg. 

Forrás: The 20th Party Congress and the Future of China-EU Relations 

Az észak-koreai rakétakísérletek mögött meghúzódó hazai tényezők 

Mitchell Lerner, The Diplomat, 2022. október 26. 

Az észak-koreai rakétakísérletek és más katonai provokációk közelmúltbeli hulláma különböző 

feltevéseket váltott ki az ország motivációjáról. Azonban érdemes nem csak a külső, hanem a 

belső tényezőket is figyelembe venni. Úgy tűnik, a jelenlegi észak-koreai magatartás inkább 

belső problémákra vezethető vissza. A legújabb bizonyítékok azt sugallják, hogy az ország 

gazdaságát sokkal jobban sújtották, – mint azt a legtöbben gondolták volna –, az olyan 

körülmények mint a Covid miatti elszigeteltség, a nemzetközi szankciók, a globális infláció és 

a rossz belső gazdálkodás. A Peterson Institute of International Economics által készített 

elemzés szerint a jelenlegi helyzet az 1990-es évek közepén bekövetkezett nagy éhínségek óta 

a legrosszabb szintre csökkent az országban. 

Forrás: The Domestic Factors Behind North Korea’s Missile Tests 

  

https://thediplomat.com/2022/10/the-20th-party-congress-and-the-future-of-china-eu-relations/
https://thediplomat.com/2022/10/the-domestic-factors-behind-north-koreas-missile-tests/
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Mi az újdonság Ausztrália és Japán frissített közös biztonsági együttműködési 

nyilatkozatában? 

David Walton & Daisuke Akimoto, The Diplomat, 2022. október 25. 

Október 22-én az ausztráliai Perthben Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök és Fumio 

Kishida japán miniszterelnök aláírta a biztonsági együttműködésről szóló felülvizsgált közös 

nyilatkozatot (Joint Declaration on Security Cooperation – JDSC). Nyilvánvalóan sok minden 

megváltozott 2007 óta, amikor John Howard és Abe Shinzo akkori miniszterelnökök aláírták 

az eredeti Közös Nyilatkozatot. Először is, a felülvizsgált együttműködést a rendkívül szoros 

biztonsági kapcsolatok korszakában írták alá két olyan ország között, amelyek különleges 

stratégiai partnerséget is élveznek. Másodszor, a felülvizsgált nyilatkozat, akárcsak az eredeti, 

nem hivatalos biztonsági szerződés,  nem kötelező érvényű. Mindazonáltal a felülvizsgált 

dokumentum sokkal tovább megy elődjénél abban, hogy mindkét országot arra kötelezi, hogy 

reagáljanak a biztonsági kérdésekre. Harmadszor, bár nincs kifejezett említés Kínáról, a 

dokumentum lényege, hogy reagáljon Kína vitájára az Egyesült Államokkal, mint regionális 

hegemónnal. Az olyan kódolt megfogalmazások, mint a „szabad és nyitott indo-csendes-

óceáni térség” és a „szabályokon alapuló és piacorientált kereskedelmi és befektetési rendszer, 

valamint változatos és rugalmas ellátási láncok” szükségessége, egyértelműen jelzik, hogy az 

észlelt kínai fenyegetés a fő tényező. 

Forrás: What’s New in Australia and Japan’s Updated Joint Declaration of Security 

Cooperation? 

20 éve volt a Japán-Észak-Korea csúcstalálkozó 

Isozaki Atsuhito, The Diplomat, 2022. október 26. 

A múlt hónapban volt a 20. évfordulója az első Japán-Észak-Korea csúcstalálkozónak. A két 

ország megállapodása révén október 15-én visszakerült Japánba öt elrabolt japán állampolgár, 

akik negyed évszázada raboskodtak Észak-Koreában. Az akkori kabinetfőtitkár-helyettes, Abe 

Shinzo népszerűsége, aki különösen kemény álláspontot képviselt az emberrablás kérdésében 

az egekbe szökött. 2006-ban Abe a Japán történelem legfiatalabb miniszterelnöke lett. Az Abe-

adminisztráció felállította az „Elrablás kérdésével foglalkozó főhadiszállást”, amely jelentős 

költségvetést különített el a feladatra. Abe számtalanszor emlegette, hogy „biztosítani fogja 

az összes elrabolt biztonságát és azonnali visszatérését Japánba”, de az Észak-Koreával 

folytatott tárgyalások nehéznek bizonyultak, és azokat a kölcsönös bizalmatlanság sújtotta. 

Bár Abe Japán alkotmányos történetének leghosszabb idejét töltötte miniszterelnöki 

pozícióban, egyetlen további áldozatot sem találtak meg. Bár konkrét eredmények nem 

születtek, a közvélemény többsége továbbra is támogatta Abe kemény álláspontját a 

kérdésben. Abe idén júliusi meggyilkolását követően azonban számos, eddig ismeretlen tényre 

derült fény az emberrablások ügyében. A kormány tisztviselői új tanúvallomásokat vizsgáltak 

meg, amelyek további betekintést nyújtanak abba, hogy a japán-észak-koreai tárgyalások 

miért hiúsultak meg. 

Forrás: The Japan-North Korea Summit: 20 Years On 

https://thediplomat.com/2022/10/whats-new-in-australia-and-japans-updated-joint-declaration-of-security-cooperation/
https://thediplomat.com/2022/10/whats-new-in-australia-and-japans-updated-joint-declaration-of-security-cooperation/
https://thediplomat.com/2022/10/the-japan-north-korea-summit-20-years-on/
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Dél-Korea mint atomhatalom? 

Zhong Nan, China Daily, 2022. október 14. 

Észak-Korea nukleáris és rakétafenyegetései Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal szemben 

továbbra is jelentősen fokozódtak. E súlyos nukleáris fenyegetések hátterében Szöulnak és 

Washingtonnak is fel kell készülnie a legrosszabb forgatókönyvre, amely egy nukleáris háború 

Észak-Koreával. A feszültség enyhítése és az Észak-Koreával vívott nukleáris háború 

megelőzése érdekében az amerikai politikai döntéshozóknak és akadémikusoknak Dél-Korea 

nukleáris felfegyverzését kell mérlegelniük. Egy atomfegyverrel rendelkező Dél-Korea 

megkezdheti a tárgyalásokat északkal a nukleáris fegyverzet csökkentéséről. Különféle, 2021-

ben és 2022-ben végzett közvélemény-kutatások szerint a dél-koreaiak több mint 70 százaléka 

– a SAND kutatóintézet tavaly júniusban közzétett adatai szerint 74,9 százaléka – támogatja 

az ország atomfegyver birtoklását, főként az észak-koreai atombombáktól való félelem miatt. 

Viszont egyes amerikai szakértők attól tartanak, hogy Dél-Korea atomfegyver-fejlesztése 

meggyengítheti a Dél-Korea-USA szövetséget, és közelebb hozhatja Dél-Koreát Kínához. 

Forrás: The Case for South Korea to Go Nuclear 

Dél-Korea GDP-növekedése lelassul, ahogy az export akadozik 

Choi Si-young, The Korea Herald, 2022. október 27. 

A dél-koreai gazdaság az elmúlt egy év leglassúbb ütemével nőtt a harmadik negyedévben 

annak ellenére, hogy felülmúlta a piaci várakozásokat, mivel a gyenge nettó export 

ellensúlyozta a fogyasztást és a beruházásokat – derült ki a dél-koreai jegybank előzetes 

becsléséből. Az ország bruttó hazai terméke – az összes előállított áru és szolgáltatás értéke – 

július-szeptemberben 0,3%-kal nőtt az előző negyedévhez képest, lassítva az április-júniusi 

0,7%-os növekedést. A gazdasági kibocsátás éves szinten 3,1%-os növekedést mutatott július-

szeptemberben az április-júniusi 2,9%-os emelkedést követően. A legutóbbi 0,3%-os érték 

azonban, amely valamivel meghaladja a piaci szereplők által előre jelzett 0,1%-ot, a leglassabb 

növekedést jelenti a tavalyi harmadik negyedév óta. A nettó export 1,8%-kal visszavetette a 

növekedést a megemelkedett import többlet miatt, ellensúlyozva a fogyasztói kiadásokat és a 

vállalati  beruházásokat, amelyek 0,9%-kal, illetve 0,4%-kal növelték a bővülést. Ennek 

ellenére a jegybank fenntartotta, hogy a gazdaság évi 2,6%-os növekedést érhet el az év során 

– ez a cél a bank szerint elérhető lenne, ha a gazdaság elkerülné a negatív növekedést a 

negyedik negyedévben. A bizonytalanság azonban túl nagy volt ahhoz, hogy növekedési 

előrejelzést adjon a hátralévő október-decemberi időszakra. 

Forrás: S. Korean GDP growth sags as exports falter 

  

https://thediplomat.com/2022/10/the-case-for-south-korea-to-go-nuclear/
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20221027000736
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A japán jegybank a jen okozta nyomás ellenére is ragaszkodik a lazításhoz 

Japan Today, 2022. október 28. 

A Bank of Japan (BoJ) továbbra is ragaszkodik a rendkívül laza monetáris politikájához, még 

úgy is, hogy a jenre nyomás nehezedik az amerikai jegybank és más központi bankok agresszív 

szigorítása miatt. A japán és az amerikai monetáris politika közötti éles ellentét miatt a jen 32 

éves mélypontjára süllyedt a dollárral szemben, ami arra késztette a kormányt, hogy 

beavatkozzon a valuta támogatása érdekében. A BoJ egy kétnapos politikai találkozó után 

kiadott közleményében azt mondta, hogy továbbra is fenntartja a világ harmadik legnagyobb 

gazdaságának fellendítését célzó intézkedéseket, beleértve a mínusz 0,1%-os irányadó rátát. 

Ugyanakkor a júliusi 2,3%-ról 2,9%-ra emelte a 2022-23-as költségvetési időszakra vonatkozó 

inflációs előrejelzését is a magasabb energia- és élelmiszerárak miatt. A Bank of Japan 

döntéshozói megtagadták, hogy eltérjenek rendkívül laza álláspontjuktól, amelynek célja a 

tartós áremelkedések ösztönzése. Mindeközben a Fed és a többi nagy gazdaság központi 

bankja egy sor kamatemelésbe kezdett a több évtizedes magas infláció elleni küzdelem 

érdekében. A japán kormány csaknem 20 milliárd dollárt költött szeptemberben a jen 

lecsúszásának megfékezésére, és a hírek szerint az elmúlt napokban további költséges 

beavatkozásokra is sor került. 

Forrás: Bank of Japan sticks to easing despite yen pressure 

Az AIIB továbbra is a multilateralizmust részesíti előnyben 

Jiang Xueqing, China Daily, 2022. október 28. 

A Kínai Kommunista Párt 20. Kongresszusa egyértelmű üzenetet küldött arra vonatkozóan, 

hogy Kína továbbra is elkötelezett a multilateralizmus mellett – mondta Jin Liqun, az Ázsiai 

Infrastrukturális Beruházási Bank (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB) elnöke. A 

pekingi székhelyű AIIB várakozással tekint Kína folyamatos támogatására, mint legfőbb 

részvényes –  vélekedett Jin. Úgy véli, hogy a bank képes lesz együttműködni Kínával és más 

nagy részvényesekkel, hogy létfontosságú támogatást nyújtson azoknak a tagoknak, akiknek 

leginkább szükségük van az erőforrásaikra. Az AIIB prioritása a magánszektor tőke mozgósítása, 

mivel vezető szerepet tölt be a fenntartható infrastruktúra éghajlatváltozás elleni 

finanszírozásában, és biztosítani kívánja, hogy 2025-ig teljes jóváhagyott finanszírozásának 

50%-át az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozására fordítsák. A 2016-ban 57 alapító 

taggal létrejött  AIIB-nek ma összesen 105 tagja van, miközben 191 projektből álló portfóliót 

fejlesztett ki 33 tagállamban, összesen 36,44 milliárd dolláros projektfinanszírozással. 

Forrás: AIIB highlights multilateralism in future work  

https://japantoday.com/category/business/bank-of-japan-sticks-to-easing-despite-yen-pressure
https://www.chinadaily.com.cn/a/202210/28/WS635b130aa310fd2b29e7eeed.html
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Dél-Ázsia 

Imran Khan megkezdte "hosszú menetelését" az előrehozott választásokért 

Pakisztánban 

Aniruddha Dhar, Hindustan Times, 2022. október 28. 

Az egykori krikettjátékosból lett kormányfőt, Imran Khant áprilisban egy bizalmatlansági 

szavazáson menesztették hivatalából, miután néhány koalíciós partnere dezertált, de 

Pakisztánban továbbra is nagy támogatottsága van. Már több ezren csatlakoztak ahhoz a 

konvojhoz, amely a következő héten mintegy 380 kilométert tesz meg Lahorból Iszlámábádba, 

és útközben megáll, hogy gyűléseket tartson és további támogatókat szerezzen. A felvonulásra 

akkor kerül sor, amikor a pakisztáni kormánykoalíció éppen azon fáradozik, hogy újjáélessze a 

hanyatló gazdaságot, és megbirkózzon a pusztító áradások következményeivel, amelyek az 

ország egyharmadát érintették, miközben legalább 30 milliárd dolláros kárt okoztak. 

Forrás:  Imran Khan begins 'long march' for early elections in Pakistan | Top 10 updates 

India megerősíti határ menti infrastruktúráját Arunachal Pradeshben 

Rajeev, Bhattacharya, The Diplomat, 2022. október 27. 

Az utak és hidak építése gyakori látvány az indiai határ menti Arunachal Pradesh állam nagy 

részén, amely 1962. október 20. és november 20. között, az India és Kína közötti rövid háború 

idején katonai műveletek helyszíne volt. A szárazföldi összeköttetési infrastruktúra 

fejlesztésére irányuló programok egy nagyobb projekt részét képezik, amelyet az indiai 

kormány az infrastruktúra javítása érdekében hajt végre a Kínával közös, 3488 kilométer 

hosszú, vitatott határ mentén. Az indiai kormány által a határ menti államokban jelenleg 

indított projektek között szerepel 73 operatív jelentőségű út építése a tényleges ellenőrzési 

vonal (LAC) jobb megközelíthetősége érdekében. A kormány tájékoztatta a Parlamentet, hogy 

az elmúlt öt évben 2094 kilométernyi utat építettek a határ mentén mintegy 1,8 milliárd 

dollárért. Megerősödtek a tervek a "vibráló falvak" létrehozására is, hogy megakadályozzák a 

lakosok áttelepülését a határ menti övezetekből a városokhoz közelebbi területekre.  A LAC 

központi szektorában, Uttarakahandban mintegy 185 határ menti falu néptelenedett el, ami 

arra késztette a kormányt, hogy intézkedéseket hozzon az elvándorlás megfékezésére. Az 

indiai lépések lényegében válasznak is tekinthetők Kína hasonló fejlesztéseire a Tibeti 

Autonóm Régióban. 

Forrás:  India Boosts Its Border Infrastructure in Arunachal Pradesh 

  

https://www.hindustantimes.com/world-news/imran-khan-begins-long-march-for-early-elections-in-pakistan-top-10-updates-101666950059826.html
https://www.hindustantimes.com/world-news/imran-khan-begins-long-march-for-early-elections-in-pakistan-top-10-updates-101666950059826.html
https://thediplomat.com/2022/10/india-boosts-its-border-infrastructure-in-arunachal-pradesh/
https://thediplomat.com/2022/10/india-boosts-its-border-infrastructure-in-arunachal-pradesh/
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Vlagyimir Putyin "igazi hazafinak" nevezte Modi miniszterelnököt, és méltatta 

India külpolitikáját 

Anwesha Madhukalya, Business Today, 2022. október 28. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken "igazi hazafinak" nevezte Narendra Modi 

miniszterelnököt, és méltatta India külpolitikáját. Hozzátette azt is, hogy India és Oroszország 

különleges kapcsolatokat ápol, erről Putyin a moszkvai Valdai Klub konferenciáján beszélt. Azt 

is mondta, hogy bízik India nagyszerű jövőjében és a globális ügyekben betöltött növekvő 

szerepében. Az orosz elnök hozzátette, hogy az országok közötti kapcsolatok az évtizedek óta 

tartó, valóban szoros szövetségesi kapcsolatok alapjaira épülnek. Elmondta, hogy 

Oroszországnak nincs megoldatlan problémája Indiával, és hogy az országok mindig is 

támogatták egymást. Putyin kijelentette, hogy bízik abban, hogy ez a jövőben is így marad. 

Putyin, miközben dicsérte Indiát, azt is mondta, hogy az ország hosszú utat tett meg a brit 

gyarmattól a modern, független államig. Putyin dicsérete és elismerése Indiának azt követően 

hangzott el, hogy az utóbbi tartózkodott az ukrajnai Donyeck, Luhanszk, Herszon és 

Zaporizzsja régiók Oroszország általi annektálását elítélő ENSZ-határozat megszavazásakor. 

Forrás: Vladimir Putin calls PM Modi ‘true patriot’, lauds India’s foreign policy 

  

https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/vladimir-putin-calls-pm-modi-true-patriot-lauds-indias-foreign-policy-351050-2022-10-28
https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/vladimir-putin-calls-pm-modi-true-patriot-lauds-indias-foreign-policy-351050-2022-10-28
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Délkelet-Ázsia 

Marcos elnök az USA-hoz fordult, hogy kiváltsa a törölt orosz helikopter-

szerződést a Fülöp-szigeteken 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2022. október 21. 

Ifjabb Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök kijelentette, hogy kormánya az Egyesült 

Államokhoz fordul, hogy pótolja az orosz katonai helikopterek vásárlását. A Fülöp-szigeteki 

vezető közölte, hogy egyet értett elődje, Rodrigo Duterte azon döntésével, hogy a Mi-17-es 

helikopterek beszerzésére vonatkozó 12,7 milliárd peso (215 millió dollár) értékű szerződést 

a lehetséges nyugati szankcióktól való félelem miatt törölte. Duterte tavaly novemberben írta 

alá a Mi-17-es helikopterek megvásárlásáról szóló megállapodást, a szállítmány előlegét idén 

januárban fizették ki. Közvetlenül az ukrajnai orosz inváziót követően a Fülöp-szigeteki 

védelmi miniszter még azt közölte, hogy az ország nem tervezi a beszerzés lemondását, de 

hivatali idejének utolsó heteiben – amikor Oroszországra egyre nagyobb nyomás nehezedett 

az Egyesült Államok és nyugati partnerei részéről – Duterte úgy döntött, hogy mégis elveti az 

üzletet. Az orosz helikopterek amerikai haditechnikával való kiváltása részben az ukrajnai 

háború hatásával magyarázható, ugyanakkor a legújabb jele annak is, hogy a Marcos-

kormányzat hozzálátott a Fülöp-szigetek külpolitikájának újrakalibrálásához, miután Duterte 

hat éven át távol tartotta az országot az Egyesült Államoktól, miközben mind Kínát, mind 

Oroszországot felkarolta. 

Forrás: Marcos Turns to US To Fill Canceled Russian Helicopter Contract 

Thaiföldön az állam további erőfeszítéseket ígér a gazdasági övezetek 

területén 

Phusadee Arunmas, The New Straits Times, 2022. október 22. 

Az egyes tartományok fejlesztése érdekében a thai kormány ígéretet tett arra, hogy folytatja 

a 10 meglévő különleges gazdasági zóna fejlesztését, továbbá új regionális gazdasági folyosók 

kijelölését. A tartományok közötti kapcsolatok erősítése jegyében az infrastrukturális 

fejlesztések révén a kormányzat 4 új gazdasági folyosó létrehozását tervezi. A jelenlegi 

különleges gazdasági zónák a következők: Tak, Sa Kaeo, Trat, Mukdahan, Nong Khai, Songhkla, 

Chiang Rai, Kanchanaburi, Nakhon Phanom és Narathiwat. Májusban a kormány úgy döntött, 

hogy 4 új folyosót kíván létesíteni, melyek az Északi, Északkeleti, Közép-Nyugati és Déli 

gazdasági folyosók. Ezzel együtt az adókedvezményekről, az infrastrukturális, technológiai és 

emberi erőforrás fejlesztésekről is döntés született az érintett területek vonatkozásában. 

Forrás: State vows to continued effort on economic zones 

  

https://thediplomat.com/2022/10/marcos-turns-to-us-to-fill-canceled-russian-helicopter-contract/
https://www.bangkokpost.com/business/2420108/state-vows-continued-effort-on-economic-zones
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A szingapúri munkaerőpiac a "lassuló lendület" jeleit mutatja, mivel a 

leépítések száma nő 

Tay Hong Yi, The Straits Times, 2022. október 28. 

A harmadik negyedévben tovább nőtt a foglalkoztatás, de a szingapúri munkaerőpiac 

fellendülése a "lassuló lendület" jeleit mutatta – közölte pénteken a Munkaerőügyi 

Minisztérium (MOM), mivel a leépítések száma megugrott, a munkanélküliségi ráta pedig 

emelkedett. A negyedévre vonatkozó előzetes becsléseiben a minisztérium azt írta, hogy a 

teljes foglalkoztatás – a háztartási vendégmunkások nélkül – 75 600 fővel nőtt az előző 

negyedévhez képest. A munkanélküliségi rátában azonban "enyhe emelkedés" és a leépítések 

számának növekedése volt tapasztalható, bár mindkét mutató még mindig a Covid-19 előtti 

szinteken vagy azok alatt volt. A harmadik negyedévben a leépítések száma 1600-ra 

emelkedett, ami csaknem kétszerese az előző negyedévben mért 830-as rekordalacsony 

értéknek. Ebből 1100 a szolgáltatási ágazatban, 500 pedig a feldolgozóiparban történt. 

Forrás: Job market shows signs of ‘slowing momentum’ as retrenchment rises 

Vietnám bekapcsolódik a globális elektronikai iparba 

Suiwah Leung, East Asia Forum, 2022. október 25. 

Vietnám jelentős mértékben profitál a kínai COVID-19 korlátozásokból, valamint az Egyesült 

Államok és Kína közötti geopolitikai feszültségekből különösen az elektronikai ipar területén. 

Az Apple 2022 júniusában Kínából Vietnámba helyezi át az iPad gyártását, a kínai Xiaomi 

szintén 2021 júniusában helyezte át egyes készülékeinek gyártását Vietnámba. A Samsung, 

amely már korán belépett Vietnámba, 2014-ben 670 millió dolláros beruházást hajtott végre 

az északi Bac Ninh tartományban, ezzel több mint egy évtized alatt országszerte 17,3 milliárd 

dollárra növelve beruházásait. Az Intel, egy másik korai belépő, 2006-ban 1 milliárd USD értékű 

félvezető-összeszerelő és tesztelő létesítményt nyitott Ho Si Minh-városban. 2010 és 2020 

között a Vietnámból származó elektronikai, számítógépek és alkatrészek exportja évente 

átlagosan 28,6 százalékkal nőtt, és még a COVID-19 zárlatot megelőző években is 

kétszámjegyű volt a növekedés. Ez főként a 2000-es évek közepén végrehajtott hazai 

reformoknak volt köszönhető, többek között a 2005-ös vállalkozási törvénynek és a 2000-es 

beruházási törvénynek. 

Forrás: Vietnam wires into global electronics 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/jobs/job-market-shows-signs-of-slowing-momentum-as-retrenchment-rises
https://www.eastasiaforum.org/2022/10/25/vietnam-wires-into-global-electronics/
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A Fülöp-szigeteken az AIC és a kormány együttműködik a koreai befektetések 

érdekében 

Ed Paolo Salting, The Manila Times, 2022. október 28. 

Az ABOITIZ InfraCapital (AIC) csütörtökön bejelentette, hogy összefogott a Fülöp-szigeteki 

kormánnyal a koreai befektetők bevonzása érdekében a nemrég befejeződött Fülöp-szigeteki-

Korea Befektetési Fórumon, amelyet 2022. október 19-én tartottak. A fórumon több mint 80 

üzleti vezető vett részt különböző koreai vállalatoktól, mivel az AIC, tárgyalásokba 

bocsátkozott olyan koreai befektetőkkel, akik az AIC Batangasban és Cebuban található 

gazdasági telephelyein kívánják bővíteni tevékenységüket. A fórumot a Fülöp-szigetek dél-

koreai nagykövetsége, a Fülöp-szigeteki Gazdasági Zóna Hatóság (PEZA), a Kereskedelmi és 

Ipari Minisztérium (DTI), a Befektetési Tanács (BoI) és a Fülöp-szigeteki Kereskedelmi és 

Befektetési Központ-Szöul szervezte. Eközben az AIC bemutatta a vállalat úttörő intelligens 

város- és fenntarthatósági kezdeményezéseit, melyek a világ különböző részeiről érkező 

vállalatoknak adnak otthont, és többek között Japánból, Indonéziából, Kínából, Európából és 

Amerikából is vonzottak befektetőket. 

Forrás: AIC, govt partner for Korean investments 

  

https://www.manilatimes.net/2022/10/28/business/top-business/aic-govt-partner-for-korean-investments/1863999
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Közel-Kelet 

Egyiptom 2022 végéig rögzíti a benzin és a gázolaj árát 

 .Al Arabiya, 2022. október 23 ,العربية

Az egyiptomi kormány bejelentette, hogy változatlan marad a kőolajtermékek ára a helyi 

piacon 2022 októberétől decemberig. A kormány közleménye szerint az úgynevezett 

árbizottság negyedévente felülvizsgálja és meghatározza egyes kőolajtermékek eladási árát. A 

bizottság úgy döntött, hogy a háromféle benzintermék eladási árát a helyi piacon a 80-as 

benzinnél 8,00, a 92-es benzinnél 9,25, a 95-ös benzinnél pedig 10,75 egyiptomi fontban (1 

egyiptomi font kb. 21 forint) rögzíti. A gázolaj literenkénti ára pedig 7,25 font lesz. A bizottság 

közelmúltbeli döntése abból a 2019 júliusában bejelentett kötelezettségvállalásából fakad, 

hogy egyes kőolajtermékekre az automatikus árképzési mechanizmust alkalmazza, ahogy az a 

világ számos országában történik. A mechanizmus célja egyes kőolajtermékek eladási árának 

korrekciója a helyi piacon, amelyet negyedévente felülvizsgálnak. 

Forrás: 2022 ين والسوالر والمازوت حتى نهاية ز  مرص تثبت أسعار البنز

Energiaválság: Az európai országok Törökországban keresik a megoldást 

 .Anadolu Agency, 2022. október 23 ,وكالة االناضول

Az európai országok a termelés visszaesése és az energiaköltségek emelkedése után – 

különösen a kohászat és a gépipar szektoraiban – Törökországban kezdtek el megoldásokat 

keresni. Az Anadolu Ügynökségnek nyilatkozva Levent Çamur, a török fővárosban, Ankarában 

működő OSTİM ipari övezet Gyáriparosok és Üzletemberek Szövetségének vezetője elmondta, 

hogy az orosz-ukrán háború energiaválságot okozott, különösen Európában. A szakember 

hozzátette: az orosz-ukrán háborúból eredő energiaválság a tavalyi évhez képest mintegy 

tízszeresére emelte az európai gyárak energiaköltségeit. Rámutatott arra, hogy az európai 

energiaválság pozitív és negatív eredményeket is hozott a török iparosok számára a különböző 

termelési ágazatokban. Elmondta: „Növekszik a kereslet az ipari szektor iránt Törökországban 

az európai termelési szektorban tapasztalható zavarok miatt, és habár ez a válság előnyt 

jelenthet a török ipari szektor számára, valószínű azonban, hogy Törökországnak a 

közeljövőben az európaihoz hasonló problémával kell szembenéznie.” 

Forrás: )ي تركيا )مقابلة
 أزمة الطاقة.. دول أوروبية تبحث عن حلول فز

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/10/22/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/2718610
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Lapid gratulált az új olasz miniszterelnöknek, és várja az együttműködést az 

antiszemitizmus elleni küzdelemben 

The Times of Israel, 2022. október 23. 

Jaír Lapid izraeli miniszterelnök gratulált Giorgia Meloninak, néhány órával azután, hogy 

utóbbi letette a hivatali esküt Olaszország első szélsőjobboldali miniszterelnökeként a 

második világháború vége óta. „Gratulálok Giorgia Meloninak, hogy új kormányt alakított 

Olaszországban. Várom, hogy együtt dolgozhassunk a Jeruzsálem és Róma közötti kapcsolatok 

megerősítése érdekében, valamint a nemzetközi színtéren, beleértve a nemzetközi 

szervezeteket, [továbbá várom az együttműködést] az antiszemitizmus elleni küzdelmet 

[illetően] Európában és a Közel-Keleten [is]” – írta Lapid héberül és olaszul a Twitteren. Izrael 

korábban bojkottált néhány szélsőjobboldali európai pártot – amelyek aztán hatalomra 

kerültek – de most szemmel láthatóan más a helyzet. A fasizmust évtizedek óta átadtuk a 

történelemnek, határozottan elítélve a demokrácia elvesztését, a felháborító zsidóellenes 

törvényeket és a második világháború tragédiáját” – mondta nemrégiben Meloni az Izrael 

„Hayom” című újságnak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy a pártjával szemben 

neofasiszta vádak merültek fel, azt válaszolta, hogy ez az állítás „nevetséges… és a 

kétségbeesett baloldaltól származik”. Meloni beszélt a korábbi izraeli látogatásokról is, 

beleértve a Yad Vashem Holokauszt Múzeumot, amelyet „lelkiismeretet-megrázó 

élményként” jellemez. Az izraeli napilapnak elmondta, hogy hamarosan visszatér Izraelbe, 

remélve, hogy a jövőben a közös együttműködésekre és stratégiákra összpontosíthatnak, 

kezdve a Földközi-tenger keleti részén keresztüli földgázellátással. 

Forrás: Lapid congratulates new Italy PM Meloni, looks to cooperate in fighting antisemitism 

Jemen: A kormány bejelentette, hogy a háború az utolsó fejezetéhez ért 

 .YNN és Al Khaleej, 2022. október 23 ,اخبار اليمن االن

A jemeni kormány nyilatkozatot adott ki a világ legsúlyosabb humanitárius válságát produkáló, 

immár nyolcadik éve zajló jemeni háborúról – amelyet elmondásuk szerint a húszi milícia 

váltott ki –, amelyben megerősítették, hogy elérkeztek annak utolsó fejezetéhez. Ezt a Jemeni 

Információs Minisztérium erősítette meg, amely a helyszíni fejlemények alapján jutott erre a 

következtetésre. A közleménnyel ellentétben nemzetközi megfigyelők arról adtak 

tájékoztatást, hogy egyre súlyosabb a humanitárius válság Jemenben, és a konfliktus egy 

rendkívül mély és többrétű krízisbe taszította az országot. 

Forrás:  ة  .. إعالن حكومي بوصول الحرب فصولها األخنر
ً
ي منعطف خِطر  és رسميا

 اليمن فز

  

https://www.timesofisrael.com/lapid-congratulates-italys-new-pm-looks-to-cooperate-in-fighting-antisemitism/
https://yemennownews.com/article/1954876
https://www.alkhaleej.ae/2022-10-23/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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Kolerajárvány Szíriában 

Asharq Al Awsat, 2022. október 23. 

A szíriai kolerajárvány minden régiót érint, azonban leginkább a rezsim által irányított 

területeket sújtja a legjobban. Az aggodalom fokozódik, mivel egyre több koleraesetet 

jelentenek a túlzsúfolt menekülttáborokból is, ahol az élethez szükséges szükségletek, mint 

például az ivóvíz, nem állnak rendelkezésre elegendő mennyiségben. A Szíriai Egészségügyi 

Minisztérium által közzétett hivatalos statisztikák szerint az észak- és kelet-szíriai Aleppó és 

Deir ez-Zor kormányzóságban volt a legtöbb kolerafertőzés. Damaszkusz szigorú 

intézkedéseket próbált bevezetni a kolera terjedésének megfékezésére. A minisztérium 

szerint a járvány halálos áldozatainak száma a rezsim által ellenőrzött területeken 44-re 

emelkedett, és legalább 908 fertőzést jelentettek. A szíriai rezsim felszólította az egészségügyi 

dolgozókat, hogy továbbra is jelentsék a gyanús eseteket. Szakértők arra figyelmeztetnek, 

hogy a kolerajárvány katasztrofálissá válhat. Az ENSZ korábban az Eufrátesz vízszintjének 

jelentős csökkenésével, az aszállyal és a nem biztosított vízforrások igénybevételével 

magyarázta a koleraesetek számának növekedését Szíriában. 

Forrás: Cholera Outbreak in Syria Provokes Warnings of ‘Health Disaster’ 

Az Amanos-hegység megnyílik az ökoturizmus előtt 

Hürriyet Daily News, 2022. október 24. 

Süleyman Soylu belügyminiszter egy nyilatkozatban közölte a Törökország déli részén fekvő 

Amanos-hegységről, hogy azt megtisztították a terroristáktól. Ennek kapcsán a Regionális 

Erdészeti Igazgatóság kijelentette, hogy a régió várhatóan megnyílik az ökoturizmus előtt. A 

hivatalos közlemény szerint az Amanos-hegységet, ahol a török biztonsági erők 1992 óta 

aktívan küzdenek a PKK ellen, teljesen megtisztították a terrorizmustól. A déli Hatay 

tartományban élők most meglátogathatják a hegyet, amely endemikus növényfajaival, vadon 

élő állatokkal, patakokkal, tavakkal és vízesésekkel vonzza a figyelmet. Ali Özdemir, a 

Regionális Erdészeti Igazgatóság vezetője elmondta, hogy egy, a térség ökoturizmusával 

kapcsolatos projekt kezdeményezését tervezik, hozzátéve, hogy az ökoturisztikai 

tevékenységnek köszönhetően új munkahelyek fognak létesülni. „A régió olyan sok 

felfedezetlen természeti szépségnek ad otthont, amelyek közül néhányat még mi is most 

látunk először. Szeretnénk ezeket a helyeket elhozni az emberekhez” – mondta Özdemir. 

Forrás: Amanos Mountains to open to ecotourism 

  

https://english.aawsat.com/home/article/3945016/cholera-outbreak-syria-provokes-warnings-%E2%80%98health-disaster%E2%80%99
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/amanos-mountains-to-open-to-ecotourism-177884
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Irak negyedik a globális szegénységi listán 

 .Sotaliraq, 2022. október 24 ,صوت العراق

Az Egyesült Nemzetek Szervezete minden év október 17-én ünnepli a szegénység 

felszámolásának nemzetközi napját, és közleményt ad ki a jelenség kezelésére irányuló tervek 

és stratégiák eredményeiről. Azonban Irakban a korrupció, valamint az ország erőforrásainak 

és vagyonának pazarlása miatt az elmúlt években egyre többen kerülnek nehéz helyzetbe, és 

ahogy azt a nemzetközi jelentések is mutatják, az ország mára a legszegényebb államok 

élvonalába tartozik. Az Egyesült Nemzetek Szervezete kijelentette, hogy a szegénység 

felszámolásának nemzetközi napja ebben az évben a „Méltóság mindenkinek” címet viseli, 

hogy hangsúlyozzák a társadalmi igazságosság, a béke és a bolygó javát szolgáló nemzetközi 

kötelezettségvállalásokat. Irakban 19 év alatt a hatóságok több száz milliárd dollárt pazaroltak 

el, miközben állampolgárok milliói élnek rendkívüli szegénységben. Megélhetésüket a 

nélkülözés, a marginalizálódás, a magas árak, valamint a lakhatáshoz és egyéb 

életszükségletekhez való jog hiánya befolyásolja leginkább. A Nemzetközi Valutaalap egy nagy 

gazdasági növekedésről beszél Irakban, de cserébe jelentősen növekszik a szegénység 

mértéke, ami rámutat arra, hogy nem csupán a pénzhiány idézhet elő ilyen helyzetet. Irakban 

a problémát a lakhatás, villany, ivóvíz, élelmiszer, gyógyszer és egyéb dolgok, valamint 

szolgáltatások hiánya okozza, ami mögött a korrupt vezetés, az állam javainak hűtlen kezelése 

és igazságtalan elosztása, valamint a fejlesztések elmaradása áll. Szakértők szerint a nagy 

olajbevételek miatt marad el Irak gazdaság diverzifikációja és az ország fejlődése. 

Forrás: ي ارتفاع معدالت الفقر
 فز

ً
ي مناسبة اليوم الدولي للقضاء عىل الظاهرة العراق الرابع عالميا

 فز

Az Egyesült Arab Emírségek és Mozambik elnöke a két ország kapcsolatáról 

tárgyalt 

 .Al Khaleej, 2022. október 25 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek elnöke, Mohamed bin Zayed Al Nahyan fogadta Filipe Jacinto 

Nyusit, a Mozambiki Köztársaság elnökét, aki több napos látogatáson tartózkodik az arab 

országban. A találkozón szó esett az Egyesült Arab Emírségek és Mozambik kapcsolatának 

különböző aspektusairól, valamint a közös érdekek bővítésének lehetőségeiről. Emellett szó 

esett a környezetvédelemmel és éghajlatváltozással való szembenézés terén folytatott 

együttműködésről is, tekintettel Mozambik tagságára az Egyesült Arab Emirátusok és az 

Egyesült Államok által vezetett „Agri-Climate Innovation” kezdeményezésben. A mozambiki 

elnök a maga részéről köszönetét és elismerését fejezte ki Al Nahyannak a meleg 

fogadtatásért, hangsúlyozva, hogy szívesen folytatja a kooperációt a bilaterális kapcsolatok 

további növekedése és virágzása érdekében. 

Forrás: محمد بن زايد ورئيس موزمبيق يبحثان عالقات البلدين 

  

https://www.sotaliraq.com/2022/10/24/%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b8%d8%a7/
https://www.alkhaleej.ae/2022-10-25/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/%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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Oroszország és a posztszovjet térség 

Türkmén-üzbég energetikai egyeztetések 

Gazeta, 2022. október 21. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök Asgabatban tett munkalátogatása során 

személyesen találkozott üzbég kollégájával, Shavkat Mirzijojevvel. A két elnök találkozójának 

fő témája az energetika és a közlekedés területén folytatott üzbég-türkmén partnerségek 

bővítésével kapcsolatos kérdések voltak. A Mirzijojev, üzbég elnökkel folytatott tárgyalásokat 

követően Berdimuhamedov kihangsúlyozta, hogy Üzbegisztán és Türkmenisztán már korábban 

sikeresen végrehajtott egy nagy energiaforrásokkal kapcsolatos projektet, a Türkmenisztán-

Üzbegisztán-Kazahsztán-Kína gázvezeték megépítését. Amivel kapcsolatban a türkmén elnök 

azt javasolta, hogy növeljék a gázvezetéken keresztül történő szállítások mennyiségét és 

diverzifikálják az energiaforrások tranzitját. A kétoldalú találkozóval kapcsolatban a türkmén 

elnök kiemelte még a kétoldalú üzbég-türkmén együttműködések fontosságát a kereskedelmi 

és tranzit szektorban. Emellett Berdimuhamedov egy kezdeményezést is megfogalmazott egy 

olyan modern infrastruktúra létrehozására, amely egyesítheti Közép-Ázsia, Európa és a Közel-

Kelet közlekedési útvonalait. A találkozó végén a két közép-ázsiai ország elnöke javaslatot tett 

egy új, Üzbegisztán-Türkmenisztán a Kaszpi- és a Fekete-tengeri kikötőkön keresztül Európába 

irányuló, illetve egy Üzbegisztán-Türkmenisztán-Irán-Omán-Katar közlekedési folyosó 

fejlesztésére is. 

Forrás: Туркменистан рассчитывает на расширение партнёрства с Узбекистаном в сферах 

энергетики и транспорта 

Nőtt a Türkmenisztán és Üzbegisztán közötti kereskedelmi forgalom 

Business Turkmenistan, 2022. október 22. 

Üzbegisztán és Türkmenisztán külkereskedelmi forgalma idén január-szeptemberben 569 

millió dollárt tett ki, adta hírül Üzbegisztán Állami Statisztikai Bizottsága. Az állami hivatal 

jelentése szerint az idei év első kilenc hónapjában Üzbegisztán 414,9 millió dollár értékben 

importált türkmén termékeket. Ugyanebben az időszakban pedig  Taskent Türkmenisztánba 

irányuló exportja 154,1 millió dollárt tett ki, ami azt jelenti, hogy Türkmenisztán Üzbegisztán 

tíz legnagyobb kereskedelmi partnereinek egyike. Az üzbég Statisztikai Bizottság adatai szerint 

Üzbegisztán további fő kereskedelmi partnerei 2022-ben (január-szeptemberi időszak): 

Oroszország (több mint 6,54 milliárd dollár), Kazahsztán (több mint 3,26 milliárd dollár), 

Törökország (több mint 2,45 milliárd dollár), Dél-Korea (több mint 1,8 milliárd dollár), 

Kirgizisztán (867 millió dollár), Németország (783,1 millió dollár), Afganisztán (520,7 millió 

dollár) és India (502,1 millió dollár) voltak. 

Forrás: Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном в январе-сентябре 

составил $569 млн 

  

https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/21/uzb-turkmenistan/
https://www.gazeta.uz/ru/2022/10/21/uzb-turkmenistan/
https://business.com.tm/ru/post/9330/tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-uzbekistanom-v-yanvaresentyabre-sostavil-569-mln
https://business.com.tm/ru/post/9330/tovarooborot-mezhdu-turkmenistanom-i-uzbekistanom-v-yanvaresentyabre-sostavil-569-mln


 
 

 
 

19 

Üzbegisztán és Dél-Korea tovább mélyíti kereskedelmi és gazdasági 

együttműködéseit 

UzDaily, 2022. október 22. 

Dél-Koreában tett munkalátogatást az üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium 

Munkacsoportja, ahol tárgyalásokat folytatott a két ország között lévő kétoldalú kereskedelmi, 

gazdasági és befektetési együttműködések helyzetéről. A találkozónak mindkét fél számára 

kiemelt jelentősége volt, mivel az elmúlt öt év során az Üzbegisztán és Dél-Korea közötti 

kereskedelem megduplázódott. Míg 2021-ben az üzbég-dél-koreai kereskedelmi kapcsolatok 

volumene elérte az 1,8 milliárd dollárt, addig 2022 januárja és augusztusa közötti időszakban 

ez az összeg már most átlépte az 1,6 milliárd dollárt. Ezen kívül a dél-koreai találkozó során 

megállapodás született egy, a két ország közötti szabadkereskedelmi egyezmény aláírásának 

lehetőségéről, valamint egy 100 beruházási projektet érintő több mint 14 milliárd dollár értékű 

beruházásáról is. 

Forrás: Узбекистан и Корея развивают торгово-экономическое сотрудничество 

Azerbajdzsán és Pakisztán az űrben való együttműködésről írt alá 

memorandumot 

Day.Az, 2022. október 24. 

Egyetértési megállapodást írt alá az Azerbajdzsáni Űrügynökség (Azercosmos) és a Pakisztáni 

Űr- és Felsőlégkör-Kutatási Bizottság (SUPARCO), jelentette be az azeri Digitális Fejlesztési és 

Közlekedési Minisztérium. A memorandummal kapcsolatban az Azercosmos igazgatóságának 

elnöke, Sameddin Asadov elmondta, hogy a most aláírt dokumentum az azeri 

műholdszolgáltatások fejlesztése, valamint a kaukázusi ország űrprogramjának további 

bővítése szempontjából is kiemelten fontos együttműködés. 

Forrás: Азербайджан и Пакистан подписали меморандум о сотрудничестве в 

космической сфере – ФОТО 

Türkmenisztán növeli a Grúziába irányuló kőolajtermékek szállítását 

Central Asia News, 2022. október 24. 

Juszuf Amanszarjev vezetésével türkmén kormánydelegáció érkezett Tbiliszibe, hogy 

tárgyalásokat folytasson a Grúz Olaj- és Gázipari Vállalat vezérigazgatójával, Georgij 

Chikovanival. A megbeszélés témája a Grúzia és Türkmenisztán között korábban aláírt 

energetikai együttműködések kérdésének aktualizálása volt. Ezen kívül szóba kerültek még a 

két ország között lévő tranzit eljárások egyszerűsítésére vonatkozó kérdések, valamint a 

Türkmenisztánból szállított kőolajtermékek mennyiségének növelésének lehetősége is. 

Forrás: В Грузии обсудили увеличение поставляемых из Туркменистана нефтепродуктов 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/72672
https://news.day.az/economy/1506010.html
https://news.day.az/economy/1506010.html
https://centralasia.news/17725-v-gruzii-obsudili-uvelichenie-postavljaemyh-iz-turkmenistana-nefteproduktov.html
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Kína bejelentette, hogy növeli a Türkmenisztánból érkező gázszállítást 

SNG Today, 2022. október 27. 

A Kínai Nemzeti Olaj- és Gázipari Vállalat (CNPC) elnöke, Houn Jijun az Asgabatban 

megrendezésre került Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia keretében mondott 

beszédében bejelentette, hogy a tervek szerint országa a jövőben növelni kívánja a Kínába 

irányuló türkmén földgáz mennyiségét. A tájékoztatás szerint a 2009 decemberében üzembe 

helyezett Türkmenisztán-Üzbegisztán-Kazahsztán-Kína gázvezetéken így évente mintegy 40 

milliárd köbméter gáz fog Kínába érkezni. 

Forrás: Президент CNPC заявил о планах по увеличению поставок газа из Туркменистана 

в Китай 

Bővítés előtt álló közép-ázsiai kereskedelmi és közlekedési útvonalak 

Central Asia News, 2022. október 27. 

Üzbegisztán fővárosa adott otthont az ENSZ Közép-Ázsia Gazdasági Különleges Program 

(SPECA) munkacsoportjának és a térség közlekedési és logisztikai folyosóinak fejlesztésével 

foglalkozó munkacsoport soros ülésének. Az eseményen részt vettek az Iszlám Fejlesztési Bank, 

az Ázsiai Fejlesztési Bank, az Európai Gazdasági Bizottság, valamint Üzbegisztán, Tádzsikisztán, 

Türkmenisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán és Azerbajdzsán gazdasági minisztériumainak érintett 

képviselői is. A taskenti találkozó során megvitatták a régió Covid-19 világjárvány utáni 

gazdasági fellendülésének kérdéseit, valamint több a közép-ázsiai térség közlekedési 

infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó javaslatot is elfogadtak. Ezen kívül egyeztetések 

zajlottak a régiós külkereskedelem fejlesztéséről, a közúti és vasúti infrastruktúra átalakításáról 

is. A találkozó végén minden résztvevő egyetértett abban, hogy folytatják a többoldalú 

együttműködést a már kialakult közlekedési folyosók fejlesztése terén, valamint döntöttek egy 

Regionális Közlekedés- és Hírközlési Fejlesztési Központ létrehozásáról is. 

Forrás: В Ташкенте обсудили вопросы развития транспортных коридоров в Центральной 

Азии 

  

https://sng.today/ashkhabad/25785-prezident-cnpc-zajavil-o-planah-po-uvelicheniju-postavok-gaza-iz-turkmenistana-v-kitaj.html
https://sng.today/ashkhabad/25785-prezident-cnpc-zajavil-o-planah-po-uvelicheniju-postavok-gaza-iz-turkmenistana-v-kitaj.html
https://centralasia.news/17778-v-tashkente-obsudili-voprosy-razvitija-transportnyh-koridorov-v-centralnoj-azii.html
https://centralasia.news/17778-v-tashkente-obsudili-voprosy-razvitija-transportnyh-koridorov-v-centralnoj-azii.html
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270 milliárd dollár értékben indulnak közös projektek 

Dmitrij Grinkevics, Vedomosti, 2022. október 27. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unióban (EAEU) a közös beruházások és az együttműködés fokozása 

érdekében több befektetési projekteket is kialakítanak, jelentette be Makszim Resetnyikov 

orosz gazdaságfejlesztési miniszter. Elmondása szerint a 160 projektet magába foglaló listán 

vannak tervezett és már megvalósuló kezdeményezések is, melyek összértéke 270 milliárd 

dollár. Beszédében Resetnyikov külön kiemelte, hogy jelenleg Oroszország az EAEU más 

országaival több mint 40 milliárd dollár értékű, 200 darab beruházási projekt megvalósításán 

dolgozik. Ezek között szerepel az Agroexpress projekt, amely célja a termékek kölcsönös vasúti 

szállításának felgyorsítása Oroszország és az EAEU között és egy Afganisztánon áthaladó 

tranzitvasút építése a Mazar-i-Sharif – Kabul – Peshawar útvonalon. Resetnyikov elmondása 

alapján a Kaszpi-tenger térségében az EAEU egyik legfontosabb kezdeményezése az Észak-Déli 

folyosó létrehozása. 

Forrás: Решетников сообщил о совместных проектах в ЕАЭС на $270 млрд 

Oroszország és az EAEU Mongóliával és az Egyesült Arab Emirátusokkal történő 

szabadkereskedelmi megállapodás lehetőségét vizsgálja 

Tass, 2022. október 27. 

Oroszország és az EAEU szabadkereskedelmi övezetek létrehozását fontolgatja Mongóliával és 

az Egyesült Arab Emirátusokkal, mondta Makszim Resetnyikov, az Orosz Föderáció 

Gazdaságfejlesztési Minisztériumának vezetője a Bakuban megrendezésre került XV. Verona 

Eurázsiai Gazdasági Fórumon. Az orosz gazdaságfejlesztési miniszter elmondása szerint 

jelenleg is tárgyalások folynak a szabadkereskedelmi övezetek létrehozásáról Egyiptommal, 

Indonéziával és Indiával, de tanulmányozzák a Mongóliával és az Egyesült Arab Emírségekkel 

történő ugyanilyen jellegű kapcsolat létrehozásának lehetőségét is. 

Forrás: Решетников: РФ и ЕАЭС изучают возможности для создания ЗСТ с Монголией и 

ОАЭ 

  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/10/27/947588-reshetnikov-o-sovmestnih-proektah-v-eaes
https://tass.ru/ekonomika/16167115
https://tass.ru/ekonomika/16167115
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Közép-Ázsia-Európai Unió találkozót rendeztek 

Ritmeurasia, 2022. október 27. 

Asztanában került sor a Közép-Ázsia–Európai Unió vezetőinek első találkozójára. A 

rendezvényen részt vett az öt közép-ázsiai ország, Kirgizisztán, Kazahsztán, Tádzsikisztán, 

Üzbegisztán elnöke és Türkmenisztán Miniszteri Kabinetjének alelnöke Hojamurad 

Geldymuradov, valamint az Európai Tanács elnöke, Charles Michel. A találkozó során a 

résztvevők üdvözölték a Közép-Ázsia és az EU közötti kapcsolatok intézményesülését, valamint 

hangsúlyozták a civil társadalom aktív bevonásának fontosságát a régiók közötti 

együttműködés fejlesztésében. Megállapították a Közép-Ázsia és az EU közötti 

együttműködésben rejlő pozitív eredményeket és lehetőségeket a biztonságpolitika, a 

terrorizmus elleni harc, a nemzetközi szervezetbűnözés és az energiabiztonság területén, 

valamint a Közép-Ázsia és az EU közötti fenntartható összekapcsolódás megteremtését 

összhangban az EU Global Gateway stratégiájával. 

Forrás: «Центральная Азия – Европейский Союз» – новый шестисторонний формат на 

высшем уровне 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2022-10-27--centralnaja-azija-evropejskij-sojuz-novyj-shestistoronnij-format-na-vysshem-urovne-62756
https://www.ritmeurasia.org/news--2022-10-27--centralnaja-azija-evropejskij-sojuz-novyj-shestistoronnij-format-na-vysshem-urovne-62756
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