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Globális kihívások és geopolitikai feszültségek a G20-as 
találkozó tükrében 

2022. november 15-16-án az indonéziai Bali szigete adott otthont a G20-as országok soron 
következő csúcsértekezletének, ahol az indonéz elnökségből kifolyólag Joko Widodo „Jokowi” 
elnök vezetése alatt gyűltek össze tanácskozásra a világ vezető hatalmai. A fórum eredetileg 
1999-ben még azzal a céllal jött létre, hogy a gazdasági problémákra találjon válaszokat, jelen 
esetben azonban már geopolitikai és biztonsági kérdések is a fókuszpontjába kerültek. A 
találkozó hivatalos napirendjén az egészségügy, a fenntartható energia és a digitális átalakulás 
szerepeltek, ugyanakkor amint arra számítani lehetett az orosz-ukrán háború és a kínai-
amerikai rivalizálás háttérbe szorította a fenti témákat. 

Joko „Jokowi” Widodo elnök nyitóbeszédében felszólította a G20-ak vezetőit, hogy „vessenek 
véget a háborúnak”, utalva Oroszország ukrajnai inváziójára és annak a világgazdaságra 
gyakorolt negatív következményeire. „Felelősségteljesnek lenni azt jelenti, hogy nem 
teremtünk zéróösszegű helyzeteket, felelősségteljesnek lenni itt azt is jelenti, hogy véget kell 
vetnünk a háborúnak” – jelentette ki Jokowi. Az indonéz elnök korábban Vlagyimír Putyin 
orosz elnököt is meghívta az értekezletre, kiváltva ezzel a Nyugat rosszallását, ugyanakkor a 
kompromisszumot keresve Jokowi, Volodimír Zelenszkij ukrán elnök részvételére is számított, 
annak ellenére, hogy Ukrajna nem tagja a G20-aknak. Putyin végül nem utazott el Balira, őt a 
külügyminisztere Szergej Lavrov képviselte. Zelenszkij pedig videokonferencia keretében szólt 
a jelenlévőkhöz. Amint arra számítani lehetett az orosz és az ukrán államfő fizikai távollétében 
a kompromisszumra és a béketárgyalások kezdetére nem volt sok esély, sőt a nyugati országok 
és Oroszország között az ellentét fokozódott, hiszen Washington és szövetségesei mindent 
megtettek annak érdekében, hogy elszigeteljék Moszkvát. Jokowi erőfeszítéseinek 
köszönhetően a találkozó zárónyilatkozatát végül mindegyik résztvevő elfogadta, ebben 
rögzítették, hogy „a leghatározottabban” elítélik Oroszország ukrajnai agresszióját, és 
követelik annak feltétel nélküli visszavonulását. Azt is elismerték, hogy bár a tagok többsége 
elítélte az ukrajnai háborút, „a helyzet és a szankciók tekintetében más nézetek és eltérő 
értékelések is léteznek”. Utóbbi kitétel arra utal, hogy Kína, India és Indonézia korántsem 
értenek egyet Amerika álláspontjával és fenntartják gazdasági együttműködésüket 
Oroszországgal. 

Az Egyesült Államok és Kína kapcsolatainak romlása szintén rányomta bélyegét a 
csúcsértekezletre. Alapvetően mindkét fél érdekelt volt a közeledésben, ennek jegyében 
került sor a találkozó előtt Joe Biden és Xi Jinping kétoldalú tárgyalására. A megbeszélések 
kevés konkrétumot eredményeztek, különösen Tajvan kérdésében, de a Fehér Ház szerint a 
vezetők egyet értettek abban, hogy „felhatalmazzák a kulcsfontosságú magas rangú 
tisztviselőket a kommunikáció fenntartására és a konstruktív erőfeszítések elmélyítésére” az 
olyan globális kihívásokkal kapcsolatban, mint az éghajlatváltozás, a makrogazdasági 
stabilitás, az egészségügy és a globális élelmezésbiztonság. Ugyanakkor bíztató fejlemény, 
hogy az egyeztetések értelmében Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a jövő év elején 
Kínába utazik, hogy folytassák a tárgyalásokat. Kína egyébként az USA szövetségesei felé is 
kezet nyújtott: Xi Jinping Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel, Yoon Suk-yeol dél-
koreai elnökkel, Justin Trudeau kanadai miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia 
elnökkel is folytatott bilaterális tárgyalásokat. 

https://thediplomat.com/2022/11/ukraine-war-us-china-tensions-set-to-predominate-at-g-20-summit/
https://thediplomat.com/2022/11/ukraine-war-us-china-tensions-set-to-predominate-at-g-20-summit/
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/11/15/end-the-war-jokowi-urges-at-g20-opening.html
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/11/15/end-the-war-jokowi-urges-at-g20-opening.html
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/11/15/end-the-war-jokowi-urges-at-g20-opening.html
https://www.reuters.com/world/key-takeaways-g20-summit-bali-2022-11-16/
https://www.reuters.com/world/key-takeaways-g20-summit-bali-2022-11-16/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/big-power-rivalry-overshadows-biden-xi-cooperation-pledge-2022-11-15/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/big-power-rivalry-overshadows-biden-xi-cooperation-pledge-2022-11-15/
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3199648/xi-calls-french-respect-and-cooperation-meeting-macron?module=inline&pgtype=article
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3199648/xi-calls-french-respect-and-cooperation-meeting-macron?module=inline&pgtype=article
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Ami a további globális jelentőségű ügyeket illeti a résztvevők abban is egyetértésre jutottak, 
hogy a kamatemeléseket óvatosan ütemezik a tovagyűrűző hatások elkerülése érdekében, és 
a devizamozgások „fokozott volatilitását” is szem előtt fogják tartani, miközben az infláció 
emelkedése miatt a további költségvetési ösztönző intézkedések csak „ideiglenesnek és 
célzottnak” tekinthetőek. Az élelmiszerbiztonság területén is vállaltak kötelezettséget a felek, 
többek között a fekete-tengeri ukrán gabonaszállítmányok biztosításával. A klímaváltozást 
tekintve a G20-ak vezetői megállapodtak abban, hogy erőfeszítéseket tesznek a globális 
hőmérséklet-emelkedés 1,5 Celsius-fokban történő korlátozására a korábbi célokkal 
összhangban. Nem mellékes, hogy a csúcstalálkozó során az USA, Japán és partnerei 20 
milliárd dolláros segítséget ajánlottak Indonéziának a széntüzelésű erőművek 2023-as 
bezárása érdekében előrehozva 7 évvel az eredetileg vállalt kötelezettséget. 

A várakozásoknak megfelelően a G20-as csúcstalálkozó programjában számos nagy horderejű 
geopolitikai és gazdasági kérdés megvitatása szerepelt, figyelembe véve azonban a világ 
vezető hatalmainak megosztottságát ezek megoldására nem volt sok esély. Az orosz-ukrán 
háborút tekintve nem közeledtek az álláspontok, miközben Kína és az USA rivalizálása sem 
enyhült. Az indonéz diplomácia erőfeszítéseinek köszönhetően egy kompromisszumot 
magába foglaló zárónyilatkozatot ugyan sikerült elfogadtatni, de a nézeteltérések várhatóan 
még hosszabb távon meg fogják osztani a feleket. A csúcsértekezlet ismét bizonyította, hogy 
a bonyolult világpolitikai kérdések esetében a Nyugat által favorizált zéró összegű 
megközelítés aligha járható út, az új világrendben a Oroszország, Kína, India és a délkelet-ázsiai 
országok érdekeit is figyelembe kell venni. 

Az elemzést készítette: Klemensits Péter 
  

https://www.reuters.com/business/finance/g20-calibrate-pace-interest-rate-hikes-avoid-spillovers-statement-2022-11-16/
https://www.reuters.com/business/environment/g20-agrees-pursue-efforts-limit-temperature-increase-15c-declaration-2022-11-16/
https://www.reuters.com/business/environment/g20-agrees-pursue-efforts-limit-temperature-increase-15c-declaration-2022-11-16/
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Kelet-Ázsia 

Javulhatnak az ausztrál-kínai kapcsolatok? 

Corey Lee Bell, Elena Collinson & Xunpeng Shi, The Diplomat, 2022. november 

18. 

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök és Xi Jinping kínai elnök találkozója a G20-on a 

Canberra és Peking közötti feszültség enyhülését jelzi. Ausztrália „készséget mutatott a 

kétoldalú kapcsolatok javítására és fejlesztésére”. Kína kifejezte reményét, hogy Ausztrália 

kedvező üzleti környezetet biztosít az Ausztráliában beruházó vagy ott működő kínai cégek 

számára. Az enyhülésnek a lítium lehet az egyik kulcsszereplője. Ausztrália rendelkezik a világ 

ötödik legnagyobb lítiumkészletével. A világ egyik legfejlettebb bányászati ágazatával azonban 

a globális termelés meghatározó szereplője, és a globális kínálat mintegy 60%-át adja. 

Ausztrália termelésének mintegy 90%-át Kínába exportálja. A kínai vállalatoknak nagy 

részesedése van a kulcsfontosságú ausztrál bányákban is, köztük a Tianqi Lithiumban, amely a 

Greenbushesben – a világ messze legnagyobb lítiumtermelőjében – vegyesvállalatot vezet, és 

a Ganfeng Lithiumban, amely részesedéssel rendelkezik Ausztrália következő két legnagyobb 

lítiumbányájában. Többek között a lítium kulcsfontosságú összetevője az elektromos 

járművek akkumulátorainak építésének. Kína jelenleg uralja az elektromos járművek 

akkumulátorok piacát. A globális kínálat 56%-át adja, és egy cég, a CATL adja a globális 

részesedés nagyjából egyharmadát. 

Forrás: The Mending Australia-China Relationship: Powered by Lithium? 

Japán változó nukleáris energiapolitikája 

Suzuki Tatsujiro, The Diplomat, 2022. november 14. 

2022. augusztus 24-én Fumio Kishida japán miniszterelnök vezette újonnan létrehozott GX 

(Green Transformation) Végrehajtási Tanácsban a japán kormány új atomenergia-politikát 

jelentett be. Ennek az új politikának a kerete három kulcsfontosságú pontból áll: a meglévő 

atomerőművek kihasználásának maximalizálása gyorsított újraindítással és működési 

időszakuk meghosszabbításával; fejlett, következő generációs reaktorok fejlesztése és építése; 

valamint az atomenergia felhasználására alkalmas feltételek kialakítása, beleértve a 

háttértámogatást is. Ezek közül a legvitatottabb a második pont: a fejlett, következő 

generációs reaktorok fejlesztése és építése. A fukusimai nukleáris katasztrófa óta a japán 

kormány korábbi politikája nem tett említést új erőművek építéséről, ezért ezt jelentős 

politikai változásnak tekintik. Az új politikára minden bizonnyal a 2050-es szén-dioxid-

semleges politika a legjelentősebb hatás. Jelenleg Japánban mindössze kilenc atomreaktor 

működik. 

Forrás: Japan’s Changing Nuclear Energy Policy 

  

https://thediplomat.com/2022/11/the-mending-australia-china-relationship-powered-by-lithium/
https://thediplomat.com/2022/11/japans-changing-nuclear-energy-policy/
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Dél- és Észak-Koreát új válság fenyegeti 

Isozaki Atsuhito, The Diplomat, 2022. november 14. 

Mind az Egyesült Államok és Észak-Korea, mind Észak- és Dél-Korea közötti kapcsolatok régóta 

patthelyzetben vannak, és a 2018-2019-ben fennálló párbeszédhangulat mára a múlté. Ma 

Észak- és Dél-Korea között fegyverkezési verseny bontakozik ki. Yoon Suk-yeol elnök 

konzervatív kormányát 2022 májusában iktatták be Dél-Koreában. Észak-Korea az év eleje óta 

növeli rakétakísérleteinek gyakoriságát, és mára egyértelműen a nukleáris rakéták fejlesztése 

számít prioritásnak. Yoon keményvonalas álláspontot képvisel Észak-Koreával kapcsolatban, 

és hangsúlyozza az USA-Dél-Korea szövetség fontosságát. Yoon augusztusban bemutatott 

„merész kezdeményezése” az volt, hogy az észak-koreai atomfegyver-mentesítés állapotától 

függően lépésről lépésre nyújtson segítséget, például élelmiszer- és egészségügyi 

infrastruktúrát. Phenjan elutasította, mint „arrogáns” politikát, amely a Lee Myung-bak 

korábbi dél-koreai kormányzat kudarcaira emlékeztet. Továbbra is tény, hogy az Egyesült 

Államok és Észak-Korea közötti előrelépés hiányában nehéz a Korea-közi kapcsolatok kezelése. 

Forrás: South and North Korea at Risk of New Crisis 

Xi Jinping víziója a mesterséges intelligenciáról a PLA-ban 

Koichiro Takagi, The Diplimat, 2022. november 16. 

Xi Jinping, a Kínai Kommunista Párt (KKP) 20. Kongresszusán október 16-án kijelentette, hogy 

a Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) gyorsabb, világszínvonalú 

hadsereggé emelése stratégiai követelmény egy modern szocialista ország felépítéséhez. A 

PLA igyekszik kihasználni a fejlett technológia bevezetését, különös tekintettel a pilóta nélküli 

fegyverek és a mesterséges intelligencia használatára. Xi az idei kongresszuson azt mondta, 

hogy Kína ragaszkodik a PLA integrált fejlesztéséhez gépesítés, informatizálás és intelligencia 

révén. Ezek a szavak azt jelzik, hogy az intelligencia 2019 óta rohamosan fejlődő koncepciója 

bekerült a kínai honvédelmi politikába, és a nemzeti vezetés kifejezte készségét ennek 

elősegítésére. A 2017-es 19. pártkongresszuson Xi azt mondta, hogy 2020-ra a PLA alapvetően 

eléri a gépesítést, nagy előrelépést tesz az informatizálás terén, és nagymértékben javítja a 

stratégiai képességeket.  

Forrás: Xi Jinping’s Vision for Artificial Intelligence in the PLA 

  

https://thediplomat.com/2022/11/south-and-north-korea-at-risk-of-new-crisis/
https://thediplomat.com/2022/11/xi-jinpings-vision-for-artificial-intelligence-in-the-pla/
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Októberben négy évtizedes csúcsot ért el az infláció Japánban 

Japan Today, 2022. november 18. 

A japán infláció négy évtizedes csúcsot ért el a múlt hónapban a kormányzati adatok alapján, 

amelyet a magas energiaköltségek és a gyenge jen okozott. A központi bankra nehezedő 

nyomás pedig fokozódott, hogy eltávolodjon rendkívül laza monetáris politikájától. Az 

alapvető fogyasztói árak októberben 3,6%-kal emelkedtek az előző év azonos időszakához 

képest, ami kis mértékben meghaladta az elemzői várakozásokat. Ez a növekedés a 

leggyorsabb ütemet jelentette 1982 óta, bár továbbra is az Egyesült Államokat és más 

országokat sújtó magas szint alatt maradt. A kormány a múlt hónapban közölte, hogy 260 

milliárd dollárt fordít egy gazdaságélénkítő csomagra, amely magában foglalja az 

energiaszámlák támogatását is, amelyek az orosz februári ukrajnai invázió óta megugrottak. A 

fő fogyasztói árindex (CPI) immár 14 hónapja emelkedett, ami nyomást gyakorol a Japán 

jegybankra, hogy módosítsa régóta tartó monetáris lazító politikáját. De Japán, amely az 1990-

es évek óta a lassú infláció és a defláció időszakai között ingadozik, szembeszállt, és továbbra 

is rendkívül alacsony szinten tartja a kamatlábakat, miközben megpróbálja felpörgetni a nehéz 

helyzetben lévő gazdaságát. 

Forrás: Japan inflation hits four-decade high in October 

Észak-Korea feltehetően olyan nagy hatótávolságú rakétát lőtt ki, amely képes 

lenne elérni az Egyesült Államok partjait is 

The Japan Today, 2022. november 18. 

Észak-Korea egy interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki, amely Japán vizei közelében 

landolt pénteken a hónap második jelentős fegyverkísérletében, amely azt mutatta, hogy 

potenciálisan képes nukleáris csapásokat indítani akár az Egyesült Államok szárazföldjére. Az 

Egyesült Államok gyorsan elítélte a kilövést, és kijelentette, hogy "minden szükséges 

intézkedést" megtesz  szövetségesei, Dél-Korea és Japán biztonságának garantálása 

érdekében. Észak-Korea folyamatos fegyverteszt-sorozatának célja nukleáris arzenáljának 

fejlesztése és nagyobb engedmények megszerzése az esetleges diplomáciában, kihasználva, 

hogy Kína és Oroszország ellenezte az Egyesült Államok lépéseit az észak-koreai nukleáris 

program megfékezésére irányuló szankciók szigorítására vonatkozóan. 

Forrás: N Korea fires suspected long-range missile designed to hit mainland U.S. 

  

https://japantoday.com/category/business/japan-inflation-hits-four-decade-high-in-october
https://japantoday.com/category/world/N-Korea-fires-long-range-missile-designed-to-hit-US
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Dél-Ázsia 

Indiában a nagykereskedelmi árak inflációja 8,39%-ra csökkent októberben, 

szemben a szeptemberi 10,7%-kal 

Mehak Agarwal, Business Today, 2022. november 14. 

A nagykereskedelmi árinfláció (WPI) Indiában októberben 8,39 százalék volt, szemben az idei 

szeptemberi 10,7 százalékkal, ami több mint 2 százalékos csökkenést jelent. A WPI-infláció 

október havi csökkenése az ásványolajok, az alapfémek, a fémfeldolgozási termékek (kivéve a 

gépek és berendezések), a textíliák, az egyéb nem fémes termékek, az ásványi anyagok stb. 

árának csökkenésének tudható be – olvasható a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium 

közleményében. Az élelmiszer-alapú infláció ugyanebben az időszakban 6,48 százalék volt, 

szemben a szeptemberi 8,08 százalékkal. Ez olyan árucikkeket foglal magában, mint a 

gabonafélék (12,03 százalék), rizs (6,63 százalék), búza (16,25 százalék), hüvelyesek (0,45 

százalék), zöldségek (17,61 százalék), burgonya (44,97 százalék), hagyma (-30,02 százalék), 

gyümölcsök (0,23 százalék). Eközben az ipari termelési index (IIP) 3,1 százalékos növekedést 

mutatott szeptemberben a Nemzeti Statisztikai Hivatal (NSO) pénteken közzétett hivatalos 

adatai szerint. Ezen adatok szerint a feldolgozóipar termelése ugyanebben az időszakban 1,8 

százalékkal nőtt. A bányászati termelés és az energiatermelés 4,6 százalékkal, illetve 11,6 

százalékkal nőtt a hónap folyamán. 

Forrás:  WPI inflation falls to 8.39% in Oct versus 10.7% in Sept 

A Srí Lanka-i jegybank elnöke szerint a 2023-as költségvetés a gazdasági 

fellendülésre és stabilitásra összpontosít 

adaderana.lk, 2022. november 14. 

A Srí Lanka-i Központi Bank (CBSL) elnöke szerint a 2023-as költségvetés a gazdaság talpra 

állítására és a gazdaság további stabilizálására összpontosít. Dr. Nandalal Weerasinghe, aki az 

Ada Derana 24 című műsorában részt vett egy költségvetés utáni különleges vitán, kijelentette, 

hogy a gazdasági válság kezdete óta a hangsúly a rövid távú intézkedéseken van, amelyek 

segítenek a makrogazdasági stabilitás visszaszerzésében és a közép- és hosszú távú gazdasági 

fellendülésben. A kormány által a gazdaság összeomlásának megakadályozása érdekében 

meghozandó intézkedésekről szólva Dr. Weerasinghe elmondta, hogy a növekvő inflációt le 

kell lassítani. Eközben Mahinda Siriwardana pénzügyminiszter, aki csatlakozott a vitához, 

kijelentette, hogy a 2023-as költségvetésben a kormány olyan programot készített elő, amely 

konszolidálja a már végrehajtott intézkedéseket, és megerősíti az ország helyzetét. Ez a 

költségvetés egy elnöki munkacsoport létrehozására tett javaslatot, amely nyomon követi az 

összes költségvetési javaslat végrehajtását – mondta a pénzügyminiszter, megjegyezve, hogy 

a múltban voltak nagyon jó költségvetési javaslatok, amelyeket sajnos nem hajtottak végre. 

Most a pénzügyminisztérium és a kormány komolyan gondolja, hogy ezeket a politikákat 

erőteljesen nyomon kell követni a kívánt eredmények elérése érdekében – tette hozzá. 

Forrás:  CBSL governor says 2023 Budget focuses on economic recovery and stability 

https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/wpi-inflation-falls-to-839-in-oct-versus-107-in-sept-352780-2022-11-14
https://www.businesstoday.in/latest/economy/story/wpi-inflation-falls-to-839-in-oct-versus-107-in-sept-352780-2022-11-14
http://www.adaderana.lk/news/86147/cbsl-governor-says-2023-budget-focuses-on-economic-recovery-and-stability
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Délkelet-Ázsia 

A német kancellár mélyebb kereskedelmi kapcsolatokra szólított fel 

Vietnámmal 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2022. november 14. 

Németország arra fog törekedni, hogy elmélyítse energetikai és kereskedelmi kapcsolatait 

Vietnámmal – jelentette ki Olaf Scholz kancellár vasárnapi látogatása során, amely három 

országot érintő délkelet-ázsiai körútjának első állomása. Elkerülhetetlen volt, hogy az orosz-

ukrán háború is szóba kerüljön a megbeszéléseken, ahol Scholz sürgette vietnami vendéglátóit, 

hogy foglaljanak állást a konfliktussal kapcsolatban. Az a tény azonban, hogy Scholzot egy 12 

tagú üzleti delegáció kísérte Hanoiba, jelzi, hogy az utazás elsődleges célja gazdasági volt. A 

sajtótájékoztatón Scholz elmondta, hogy Berlin mélyebb kereskedelmi kapcsolatokat szeretne 

kialakítani Hanoival, és támogatni fogja az ország zöldebb gazdaságra való áttérését. 

Megemlítette azt is, hogy Németország segítene Hanoi metrórendszerének bővítésében. 

Vietnám Németország legfontosabb kereskedelmi partnere Délkelet-Ázsiában, jelenleg 

mintegy 500 német cég működik az országban, köztük 80 olyan, amely gyártóüzemet hozott 

létre. Ugyanakkor Németország az Európai Unió tagállamai közül Hollandia után Vietnám 

második legnagyobb kereskedelmi partnere. 

Forrás: German Chancellor Calls for Deeper Trade Ties With Vietnam 

Malajzia harmadik negyedéves növekedése a pénzügyminisztérium szerint 

"kivételes", hiszen a 2022-es GDP növekedés meghaladja a Covid-19 előtti 

szintet 

NST Business, New Straits Times, 2022. november 11. 

A 2022 harmadik negyedévében elért rendkívüli gazdasági teljesítmény azt jelenti, hogy 

Malajzia bruttó hazai terméke (GDP) jó úton halad afelé, hogy 2022-ben felülmúlja a járvány 

előtti növekedést – közölte a pénzügyminisztérium. 2022 első 9 hónapjában a maláj GDP 9,3%-

kal nőtt. A minisztérium szerint az előrejelzést a belföldi kereslet bővülése támasztja alá, 

amely főként a háztartások kiadásaiból származik, összhangban a munkaerőpiac és a 

jövedelmi kilátások alakulásával. A minisztérium szerint Malajzia, mint rendkívül nyitott 

gazdaság, jövője erősen függ a világgazdasági fejleményektől. A gazdasági nyomás, különösen 

a globális infláció növekedése, a nyersanyagok, az élelmiszerek és a nyersanyagok árának 

folyamatos emelkedéséből adódik, emellett a részben az Oroszország és Ukrajna közötti 

feszültség miatt fennálló ellátási lánc problémái is növelhetik a vállalkozások működési és 

ráfordítási költségeit. A pénzügyminisztérium szerint Malajzia gazdasága kezdte 

megtapasztalni a globális lassulás hatásait, különösen a fejlett országok részéről. Ennek 

ellenére Malajzia növekedési kilátásai továbbra is rugalmasak, mivel a makrogazdasági alapok 

szilárdak, a pénzügyi feltételek stabilak, valamint a gazdasági szerkezet széles körű és 

diverzifikált. 

Forrás: Malaysia's Q3 growth "exceptional", 2022 GDP to surpass pre-Covid-19 level: MoF 

https://thediplomat.com/2022/11/german-chancellor-calls-for-deeper-trade-ties-with-vietnam/
https://www.nst.com.my/business/2022/11/849550/malaysias-q3-growth-exceptional-2022-gdp-surpass-pre-covid-19-level-mof
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A Fülöp-szigetek katonai megállapodást kötne Japánnal a fokozódó dél-kínai-

tengeri feszültségek közepette 

Maria Cepeda, The Straits Times, 2022. november 14. 

A Fülöp-szigetek nyitott egy olyan egyezmény megkötésére, amely lehetővé tenné, hogy a 

japán csapatok hadgyakorlatokat tarthassanak az országban, miközben a Dél-kínai-tengeren 

tovább fokozódik a feszültség.  A vendégerőkről szóló megállapodás (VFA) összhangban lenne 

ifjabb Ferdinand Marcos elnök azon törekvésével, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatait 

Japánnal, amely a délkelet-ázsiai országokat igyekszik támogatni Kína dél-kínai-tengeri 

követelései közepette. Jelenleg a japán hadsereg csak megfigyelőként vesz részt a Fülöp-

szigeteki hadgyakorlatokon, ugyanakkor a japán csapatok humanitárius és 

katasztrófaelhárítási műveleteket is végezhetnek. Ha a VFA létrejön, akkor az Egyesült Államok 

és Ausztrália után Japán lenne a harmadik ország, amely ilyen katonai megállapodást köt a 

Fülöp-szigetekkel. 

Forrás: Philippines eyes military deal with Japan amid South China Sea tensions 

A G20 csúcsértekezlet megnyitóján Jokowi elnök a háború befejezését sürgette 

Andrew Beatty – Jack Moore, The Jakarta Post, 2022. november 15. 

Joko "Jokowi" Widodo elnök kedden felszólította a G20-ak vezetőit, hogy "vessenek véget a 

háborúnak", miközben megnyitotta a csúcstalálkozót, amelyet Oroszország ukrajnai inváziója 

uralt. "Felelősségteljesnek lenni azt jelenti, hogy nem zéróösszegű helyzeteket teremtünk, 

felelősségteljesnek lenni itt azt is jelenti, hogy véget kell vetnünk a háborúnak" – jelentette ki 

Jokowi. Az Egyesült Államok és szövetségesei a találkozó során a fájdalmasan magas globális 

élelmiszer- és üzemanyagárakat egyenesen Vlagyimir Putyin elnök nyakába akarják varrni. A 

G20-ak közös nyilatkozatát szem előtt tartva, amely elítélné a nyolc hónapja tartó inváziót és 

a nukleáris fegyverek bevetésével való fenyegetést, amerikai és európai tisztviselők 

Oroszország egyre mélyülő elszigeteltségének bizonyítékaként festették le a csúcstalálkozót. 

A G20-ak vezetőit a növekvő globális infláció is aggasztja. Az Egyesült Államok szövetségesei 

remélik, hogy közös nevezőre jutnak a G20-akkal, amelyek óvatosak Oroszország elítélésével 

kapcsolatban, de mélyen aggódnak az emelkedő árak miatt. A G20-tagok közül Argentína és 

Törökország az élelmiszer-infláció által leginkább sújtott országok közé tartozik, míg India és 

Dél-Afrika elkerülte Moszkva bírálatát. Putyin kihagyja a csúcstalálkozót, miközben Volodimir 

Zelenszkij ukrán vezető videóüzenetben fordult a G20 vezetőihez. Oroszországot Szergej 

Lavrov képviseli, annak ellenére, hogy a veterán külügyminiszter két napon belül két 

alkalommal is kórházba került egy ismeretlen betegség miatt. Lavrovot nem tekintik Putyin 

belső köréhez tartozónak – ami azt jelenti, hogy a háborút lezáró diplomáciai áttörés esélye 

elenyészően kicsi.    

Forrás: 'End the war', Jokowi urges at G20 opening 

  

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippines-eyes-military-deal-with-japan-amid-south-china-sea-tensions
https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022/11/15/end-the-war-jokowi-urges-at-g20-opening.html
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Közel-Kelet 

Iraki miniszterelnök: Irak stabilizálni szeretné az olajárakat 

 .Al Arabiya, 2022. november 13 ,العربية

Mohammed asz-Szúdáni iraki miniszterelnök az újságíróknak azt mondta, hogy országa 

szeretné stabilan tartani az olajárakat, mégpedig a hordónkénti 100 dollárt meg nem haladó 

szinten. Emellett kifejtette, hogy Irak, mint a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) 

tagja, megbeszéléseket fog folytatni a szervezet többi tagjával, hogy újragondolja és növelje 

termelési kvótáját. Álláspontja szerint országa „szívesen tartja magát az OPEC politikájához és 

döntéseihez, ugyanakkor úgy véli, hogy Iraknak felül kell vizsgálnia a kvótáját”. Ennek egyik 

elsődleges oka az, hogy „meg kell találni az Irak újjáépítéséhez szükséges forrásokat”, emiatt 

az új miniszterelnök „az energiaárak stabilizálására törekszik”. „Nem akarjuk, hogy az árak 100 

dollár fölé emelkedjenek, de azt sem, hogy olyan módon csökkenjenek, amely befolyásolja a 

kereslet és a kínálat szintjét.” Az új iraki kormány október végén lépett hivatalba, véget vetve 

a parlamenti választások óta több mint egy éve tartó patthelyzetnek. 

Forrás: رئيس الوزراء: العراق حريص عىل استقرار أسعار النفط 

Erdoğan: Arra készülünk, hogy fejlett nemzetközi földgázpiacot hozzunk létre 

 .Anadolu Agency, 2022. november 13 ,وكالة االناضول

Recep Tayyip Erdoğan török elnök szombaton bejelentette, hogy kormánya arra készül, hogy 

fejlett nemzetközi földgázpiacot hozzon létre. Erdoğan rámutatott arra, hogy olyan lépéseket 

kell tenni, amelyek Törökországot földgázközponttá teszik, és folytatni kell a munkát annak 

érdekében, hogy minden várost gázhálózattal lássanak el. Elmondta, hogy a török államnak 

hét nemzetközi földgázvezetéke van, valamint több LNG-létesítménye szárazföldön és kettő a 

tengeren, valamint föld alatti földgáztárolói is. Kifejtette, hogy Törökország napi 

földgázkapacitása elérte a 360 millió köbmétert. Hangsúlyozta, hogy földgáztároló raktárainak 

köszönhetően Törökország ma anélkül tud megfelelni a téli hirtelen keresletnövekedésnek, 

hogy nyomást gyakorolna a rendszerre, vagy további terhet róna rá. Hangsúlyozta továbbá, 

hogy Törökország kész bármilyen együttműködést kialakítani más felekkel annak érdekében, 

hogy új földgáz- és cseppfolyósított földgázvezetékeket építsenek. 

Forrás:  أردوغان: نستعد إلنشاء سوق دولي متقدم للغاز الطبيعي 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2022/11/13/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A/2736444
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Irán több száz brit újságírót és aktivistát fenyegetett meg 

The Jerusalem Post, 2022. november 13. 

Az elmúlt hónapokban újságírók és politikai aktivisták százai kaptak levelet a brit terrorelhárító 

rendőrségtől, amelyekben arra figyelmeztették őket, hogy Irán célpontjává válhatnak az 

Iszlám Köztársasággal szembeni ellenállásuk miatt – írta a The Sunday Times. Egy levél – 

amelyet a rendőrség küldött egy londoni újságírónak – arra figyelmeztetett, hogy iráni 

állampolgárokat csábítanak vissza az Irán közeli országokba, majd az iráni kormány elrabolja 

és halálra ítéli őket. Arra is figyelmeztetett, hogy az iráni kormány „fizikai támadásokat követ 

el az Európába vándorolt irániak ellen”. A múlt héten a Telegraph arról számolt be, hogy egy 

iráni osztag működik Londonban, amelyet egy farszi nyelvű televíziónál dolgozó újságírók 

meggyilkolására akartak bevetni. 

Forrás: Hundreds of UK journalists, activists threatened by Iran - report 

Szaúd-Arábia elkötelezte magát a zöld jövő építése és a karbonsemlegesség 

elérése mellett 

ق االوسط  .Asharq Al Awsat, 2022. november 13 ,الشر

Jászir al-Rumajján, az Állami Befektetési Alap vezetője és az Aramco elnöke hangsúlyozta a 

Királyság elkötelezettségét a zöld jövő építése mellett. Rámutatott arra, hogy a „Zöld Közel-

Kelet” kezdeményezés fordulópontot jelent a környezetvédelmi erőfeszítések terén, amelyek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a nemzeti törekvéseket a világot érintő gyakorlati lépésekké 

alakítsák át. Emellett hangsúlyozta, hogy országa nagy erőfeszítéseket tesz a zöld jövő építése 

érdekében, azon törekvésének megfelelően, hogy 2060-ra elérje a karbonsemlegességet. 

Hangsúlyozta, hogy a zöldkötvények sikere tükrözi a befektetők bizalmát a Királyságban és az 

Állami Befektetési Alapban, valamint az ország azon képességét, hogy fenntartható 

gazdaságot hozzon létre, amely a következő száz évben jólétet biztosít. Az Állami Beruházási 

Alap elnöke kifejtette, hogy senki sem tudja egyedül elérni ezeket a célokat, hangsúlyozva a 

kormányok és a magánszektor közötti együttműködés fontosságát az innováció ösztönzése és 

a lehetőségek teljes körű kiaknázása érdekében. 

Forrás:  ام سعودي لبناء مستقبل أخضز والوصول إل الحياد الصفري ز  الت 

  

https://m.jpost.com/middle-east/iran-news/article-722209
https://aawsat.com/home/article/3983396/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%8A
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Törökország: Az ipari termelés enyhén emelkedik 

Hürriyet Daily News, 2022. november 13. 

Törökország ipari termelése 0,4%-kal nőtt szeptemberben 2021 azonos hónapjához képest – 

közölte a Török Statisztikai Intézet (TÜİK) november 11-én. A feldolgozóiparban éves szinten 

1,7%-kal nőtt, azonban a bányászatban és a kőfejtőiparban 16,5%-kal csökkent a termelés. A 

tartós fogyasztási cikkeket gyártó szektor éves kibocsátása mindössze 0,3%-kal, a nem tartós 

fogyasztási cikkek gyártása viszont 7,3%-kal nőtt 2021 szeptemberéhez képest. Eközben a 

Moody’s hitelminősítő felfelé módosította a török gazdaság 2023-ra vonatkozó GDP-

növekedési előrejelzését a korábbi 4,5%-ról 5,3%-ra. A török gazdaság jövőre 2%-os 

bővülésére számít, 2024-ben pedig 3%-kal gyorsul a növekedési ütem. 

Forrás: Industrial production rose slightly 

Az iraki miniszterelnök öt sürgős prioritást határozott meg a kormány számára 

Asharq Al Awsat English, 2022. november 13. 

Mohammed Sía asz-Szúdáni iraki miniszterelnök kijelentette, hogy a kihívások ellenére számos 

lehetőség kínálkozik az új iraki kormány sikerére. Ennek esélye most nagyobb az átgondolt 

tervek alapján meghatározott célok megvalósítását segítő anyagi támogatás, valamint a 

politikai és biztonsági stabilitás miatt – mondta asz-Szúdáni. „Külpolitikánk a közös érdekek 

elvén fog alapulni” – mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy kulcsfontosságú egy egységes 

állam megteremtése. Hangsúlyozta, hogy az ellopott pénzek visszaszerzése határozza meg a 

más országokkal fenntartott külkapcsolatok jellegét. Asz-Szúdáni megemlítette a kormány öt 

fő prioritását. Az első a szegénység elleni küzdelem, amivel kapcsolatban elárulta, hogy sürgős 

döntéseket fog hozni a szegények támogatására. A második, hogy nagy hangsúlyt fektet a 

2019 óta hozott határozatok véglegesítésére, amelyek hozzájárulnak a munkalehetőségek 

létrehozásához. A miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a szolgáltatások javítása lesz a 

kormány harmadik prioritása, amelyek egy része a félbemaradt projektek befejezését jelenti, 

amelyekhez körülbelül 30 milliárd dollárra van szükség. Azt is megjegyezte, hogy az 

élelmezésbiztonsági törvény keretében pénzeszközöket osztanak ki a kormányzóságok 

számára. Az új iraki miniszterelnök a gazdasági reformokat és a korrupció elleni küzdelmet 

nevezte meg negyedik és ötödik prioritásként. A gazdasági reformokkal kapcsolatban 

elmondta, hogy az egyik követelmény az Irak Fejlesztési Alap létrehozása és a magánszektor 

ösztönzése projektek megvalósítására, beleértve 8000 új iskola építését. Hangsúlyozta azt is, 

hogy a korrupció elleni küzdelemhez erős akaratra, őszinteségre és folytonosságra van 

szükség. A kormányt egy nagy, mintegy 280 képviselőből álló koalíció támogatja – mondta a 

miniszterelnök, hozzátéve, hogy a kabinetnek most kiváló esélyei lesznek a sikerre. 

Forrás: Iraqi Prime Minister Sets 5 Urgent Priorities for the Government 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/industrial-production-rose-slightly-178436
https://english.aawsat.com/home/article/3984051/iraqi-prime-minister-sets-5-urgent-priorities-government
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Az emirátusi és indonéz elnök megbeszélést folytatott a két ország közötti 

kapcsolatok megerősítéséről 

 .Al Khaleej, 2022. november 14 ,الخليج

Mohammed bin Zájid Ál Nahaján elnök és Joko Widodo indonéz elnök megvitatták a két ország 

közötti kapcsolatokat és azt, hogy miként lehetne azokat a közös érdekek szolgálatába állítani. 

Az Egyesült Arab Emírségek és Indonézia közötti kooperáció reprezentálja a két ország közötti 

kapcsolatok mélységét és azt a közös törekvést, hogy együttműködésüket olyan területeken 

is fejlesszék, amelyek lépést tartanak a fenntartható fejlődés követelményeivel. A két fél 

emellett számos regionális és nemzetközi témáról és közös érdekű kérdésről folytatott 

véleménycserét. A találkozó kitért a G20-ak csúcstalálkozóján megvitatott kérdések 

fontosságára, tekintettel azokra a kihívásokra, amelyekkel a világnak szembe kell néznie, és 

amelyek regionális és globális szinten egyaránt befolyásolják a fejlődést, a stabilitást és a 

biztonságot. Mohammed bin Zájid méltatta a Joko Widodo által – e tekintetben a jelenlegi 

csúcstalálkozó indonéziai elnöksége alatt – tett erőfeszítéseket. 

Forrás:  رئيس الدولة والرئيس اإلندونيسي يبحثان تعزيز عالقات البلدين 

Szíria: A rezsim és az SDF rakétavetőkkel vette célba Aleppó peremvidékének 

városait 

 .Syria tv, 2022. november 14 ,اخبار سوريا

Egyre kaotikusabb a helyzet Szíriában. Helyi források a Syria TV-nek azt mondták, hogy a szíriai 

rezsim erői és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) november 14-én a reggeli órákban Aleppó 

peremvidékének több városát is célba vették. A források szerint a rezsim erői 

nehéztüzérséggel vették célba az Aleppótól keletre fekvő Hazwan falu környékét. Az Aleppótól 

északra fekvő Afrin város közelében fekvő Marimin és Dzsebel al-Khálidijja városokat az SDF 

rakétavetőivel is bombázták. Mindeközben a szíriai rezsim erői al-Fatíra, Szán, al-Najrab és 

Ma’árat an-Na’aszán falvakat vették célba, valamint az Aleppó nyugati vidékén található al-

Atárib város környékét a rezsim 46. ezredének tűzvésze sújtotta. A hírek szerint az SDF erői 

török támaszpontot bombáztak, amelyre az utóbbi nehéztüzérségi támadással reagált. Az 

említett események fényében kijelenthető, hogy egyre gyakrabban törnek ki harcok Szíriában, 

és az elmúlt időszakban a biztonsági helyzet is jelentősen leromlott. 

Forrás:  قتيل جراء استهداف النظام و"قسد" بلدات ريف حل ب وإدلب بالمدفعية وراجمات الصواري    خ 

  

https://www.alkhaleej.ae/2022-11-14/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%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
https://www.syria.tv/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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Az isztambuli merénylő elismerte, hogy a PKK/YPG-hez tartozik 

 .Anadolu Agency, 2022. november 15 ,وكالة االناضول

November 13-án terrortámadás történt a törökországi Isztambul városában. A Török 

Közbiztonsági Igazgatóság bejelentette, hogy az Istiklal utcai robbantás elkövetője a nyomozás 

során bevallotta, hogy a „PKK/YPG/BYD” terrorszervezethez tartozik. Az Igazgatóság 

közleménye szerint a terrorista, Ahlám al-Basír szíriai állampolgár és hírszerző kiképzést kapott 

az észak-szíriai terrorszervezettől. A vizsgálatok megerősítették, hogy a szíriai Aleppótól 

északra fekvő ’Ain al-’Arab (Kobani) városában található PKK/BYD/YPG terrorszervezet 

központjától kapta az utasításokat a támadás végrehajtására. A közlemény szerint a terrorista 

a szíriai ’Afrin régióból szivárgott be török területre. Az isztambuli robbantásban hat ember 

vesztette életét és további 81 megsebesült. 

Forrás:  ي ي ج  /واي ب  ي كي كي ف بانتمائها ل  "ب 
 "منفذة تفجتر إسطنبول تعت 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%8A-%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%8A-%D8%AC%D9%8A/2737576
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Üzbég-dél-koreai együttműködés az egészségügyben 

UzDaily, 2022. november 11. 

Üzbegisztán Beruházási és Külkereskedelmi Minisztériumának képviselői videokonferencia 

keretében tárgyalást folytattak a dél-koreai Eximbank képviselőivel, hogy megvitassák a két 

ország egészségügyi szektorában jelenleg zajló projektek végrehajtásának aktuális helyzetét, 

kiemelt figyelmet fordítva a Tashkent Pharma Park innovatív tudományos és gyógyszeripari 

klaszter létrehozására. Az online eseményen szó esett a két ország gazdaságának különböző 

ágazataiban megvalósuló együttműködések fejlesztésének helyzetéről is. Az Eximbank 

képviselői, miután megvizsgálták a 2023-2025 közötti üzbég fél által készített projektek 

listáját, bejelentették, hogy készek egyszerűsíteni a projektek végrehajtásához szükséges 

eljárások menetét. A megbeszélés eredményeként a felek megállapodtak a közös munka 

további folytatásáról. 

Forrás: Эксимбанк Кореи наращивает сотрудничество с Узбекистаном 

Üzbegisztán és Magyarország tovább erősíti kapcsolatait 

Central Asia News, 2022. november 11. 

A Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozója előtt Szamarkandban üzbég-magyar üzleti 

fórumot rendeztek, melyen az üzbég és magyar vállalatok ágazati minisztériumainak, 

osztályainak és kereskedelmi bankjainak képviselői, valamint Üzbegisztán befektetési és 

külkereskedelmi minisztere, Jamshid Khodjaev és Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági 

és külügyminisztere személyesen is részt vett. A fórum keretében a résztvevők megbeszélést 

folytattak az Üzbegisztán és Magyarország közötti üzleti együttműködések fejlesztési 

kilátásairól az információtechnológia, az építőipar, a gyógyszeripar, az orvostudomány, a 

mezőgazdaság, a közlekedés és logisztika, az élelmiszeripar és turizmus területén. A találkozó 

során a magyar delegáció képviselői hangsúlyozták országuk üzleti köreinek érdeklődését az 

üzbég piaci jelenlét bővítésében. A fórumon B2B formátumú üzleti találkozók is szerepeltek. 

A rendezvény eredményeként együttműködési megállapodásokat írtak alá, melyek a 

gépkocsigyártás és a könnyűipar területét érintették. Ezen kívül sor került a tudomány és 

technológia, valamint a haltenyésztés területén történő magyar-üzbég szándéknyilatkozati 

egyezmény aláírására is. 

Forrás: Узбекистан и Венгрия продолжат наращивать сотрудничество в деловой сфере 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/73278
https://centralasia.news/17992-uzbekistan-i-vengrija-prodolzhat-naraschivat-sotrudnichestvo-v-delovoj-sfere.html
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Ülést tartott a türkmén-tádzsik kormányközi bizottság 

Atavatan Türkmenistan, 2022. november 12. 

Asgabatban tartotta soros ülését Türkmenisztán és Tádzsikisztán kormányközi bizottsága, 

melyen személyesen vett részt a türkmén gazdasági minisztérium vezetője, Muhammetgeldi 

Serdarov, valamint Tádzsikisztán energiaügyi és vízügyi minisztere, Daler Jum. A bizottsági ülés 

során a felek mérlegelték a két ország közötti gazdasági kapcsolatok további bővítésének 

lehetőségeit, kiemelt figyelmet fordítva a Türkmenisztán és Tádzsikisztán közötti 

együttműködések új irányaira. A kormányközi tanácskozást követően Muhammetgeldi 

Serdarov és Daler Jum is kiemelte kétoldalú gazdasági együttműködések fejlődésének pozitív 

dinamikáját, hangsúlyozva, hogy 2022 első kilenc hónapjában közel háromszorosára nőtt a 

Türkmenisztán és Tádzsikisztán közötti kereskedelmi forgalom. 

Forrás: Туркменистан и Таджикистан увеличат объёмы взаимного товарооборота 

Türkmenisztán célja a közlekedési és energiaügyi együttműködések bővítése 

Business Turkmenistan, 2022. november 12. 

Gurbanguly Berdimuhamedov a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján a régiós 

közlekedési és energiaügyi együttműködés fejlesztését sürgette. A Szamarkandban 

megrendezett csúcstalálkozón Türkmenisztánt, a korábbi türkmén elnök, Gurbanguly 

Berdimuhamedov képviselte, aki felszólította a szervezet tagállamait a régiós együttműködési 

feladatok ösztönzésére. A volt türkmén elnök szerint a szervezet minden tagjának arra kell 

törekednie, hogy elmélyítse és diverzifikálja kereskedelmi és gazdasági kapcsolatait azokon a 

kereskedelmi útvonalakon, amelyek az eurázsiai térben összekötik őket. Berdimuhamedov azt 

is kiemelte, hogy a közös infrastrukturális projektek megvalósításával Türkmenisztán a Türk 

Államok Szervezetén belüli prioritásként tartja számon a partnerségek aktiválását a 

közlekedési és energiaszektorban. Az új közlekedési és tranzitfolyosók kialakításával 

Türkmenisztán célja, hogy integrálódjon a régiós gazdasági folyamatokba, mondta a korábbi 

türkmén elnök. 

Forrás: Гурбангулы Бердымухамедов призвал ОТГ развивать транспортное и 

энергетическое сотрудничество 

  

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-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82/
https://business.com.tm/ru/post/9422/gurbanguly-berdymuhamedov-prizval-otg-razvivat-transportnoe-i-energeticheskoe-sotrudnichestvo
https://business.com.tm/ru/post/9422/gurbanguly-berdymuhamedov-prizval-otg-razvivat-transportnoe-i-energeticheskoe-sotrudnichestvo
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Kirgiz-pakisztáni találkozót rendeztek 

Central Asia News, 2022. november 14. 

Ulanbek Totuyaev, Kirgizisztán rendkívüli és meghatalmazott pakisztáni nagykövete 

találkozott Pakisztán miniszterelnökének különleges asszisztensével, Sheikh Shah Muhammad 

Owais Nurani Siddiquivel. A megbeszélés során több, kölcsönös érdeklődésre számot tartó 

kérdésről egyeztettek, melyek a két ország gazdasági együttműködéseit érintik. A találkozón 

a kirgiz nagykövet, kiemelte a Kirgizisztán és Pakisztán közötti jelentős történelmi, kulturális 

és vallási közelséget, hangsúlyozva a kétoldalú együttműködések előmozdításának 

fontosságát, amelyek célja a kétoldalú kereskedelem volumenének növelése. Totuyaev 

hozzátette, hogy országa készen áll a Pakisztánnal közös projektek további végrehajtására, 

beleértve a CASA-1000 energiaprojektet is. 

Forrás: Кыргызстан предложил Пакистану реализовать энергетический проект CASA-1000 

Oroszország és Üzbegisztán kiterjeszti együttműködését a megújuló 

energiaforrások terén 

Podrobno, 2022. november 14. 

Üzbegisztánban jelenleg nagyszabású munkálatok zajlanak a zöldenergiára történő átállás 

érdekében. A közép-ázsiai ország 2026-ra 25%-ra (8GW) kívánja növelni a megújuló 

energiaforrásokon alapuló termelés szintjét. Ezért a taskenti kormány úgy határozott, hogy az 

orosz Dealan Energo a megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések üzbegisztáni 

gyártásának és értékesítésének jogáról írt alá szerződést, melyet a Kokandi Gépészeti Gyárral 

közösen valósít meg. A szerződés értelmében sor kerül egy orosz-üzbég vegyesvállalat 

létrehozására. Ezen túlmenően a vállalat kereskedői megállapodást is alá ír az Amrut 

Resource-val orosz gyártmányú vízierőművek Üzbegisztánba történő szállításáról. Az orosz 

Dealan Energo szélturbinák, vízerőművek, állandó mágneses generátorok fejlesztésével és 

gyártásával foglalkozik. 

Forrás: Россия и Узбекистан расширяют сотрудничество в области возобновляемых 

источников энергии 

Üzbegisztán és Mongólia bővíti mezőgazdasági kapcsolatait 

Janghi Uzbegiston, 2022. november 14. 

Üzbegisztán mezőgazdasági minisztere, Aziz Voitov megbeszélést folytatott Mongólia 

élelmiszer-, mezőgazdasági és könnyűipari miniszterével, Bolorchuluun Khayangaaval. A 

találkozó témája a két ország közötti mezőgazdasági partnerségi kapcsolatok aktivizálása volt. 

A találkozón Aziz Voitov kiemelte, hogy Üzbegisztán érdekelt a Mongóliából származó 

húsimport mennyiségének további növelésében. A megbeszélés végén a két miniszter 

megvitatta egy közös üzbég-mongol állattenyésztési központ létrehozásának lehetőségét is. 

Forrás: Узбекистан - Монголия: активизация и углубление партнерства в сфере сельского 

хозяйства двух стран 

https://centralasia.news/18023-kyrgyzstan-predlozhil-pakistanu-realizovat-jenergeticheskij-proekt-casa-1000.html
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/rossiya-i-uzbekistan-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-oblasti-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii/
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-rossiya-dialog-partnerov-/rossiya-i-uzbekistan-rasshiryayut-sotrudnichestvo-v-oblasti-vozobnovlyaemykh-istochnikov-energii/
https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan---mongoliya-aktivizatsiya-i-uglublenie-partnerstva-v-sfere-selskogo-xozyaystva-dvux-stran
https://yuz.uz/ru/news/uzbekistan---mongoliya-aktivizatsiya-i-uglublenie-partnerstva-v-sfere-selskogo-xozyaystva-dvux-stran
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Bővül az üzbég-szaúdi energetikai együttműködés 

UzDaily, 2022. november 15. 

Üzbegisztán befektetési és külkereskedelmi minisztere, Jamshid Khodjaev találkozott 

Muhammad Abunayannal, az ACWA Power szaúdi társaság igazgatótanácsának elnökével, 

hogy megvitassa a jelenlegi közös projektek megvalósításának felgyorsítását és a beruházási 

együttműködések további bővítésének kérdéseit a megújuló energiaforrások fejlesztésében. 

A tárgyalás során a felek tanulmányozták a most épülő 1500 MW teljesítményű kombinált 

ciklusú hőerőmű megépítésének folyamatát, valamint két újabb szélerőmű megépítésének az 

előkészületeit. A találkozó során megállapodás született a jelenleg megvalósuló projektek 

végrehajtásának felgyorsításáról is. 

Forrás: ACWA Power расширяет свое присутствие в Узбекистане 

Türkmén-iráni egyeztetések az energiaszektorban 

Turkmenistan Sehodnja, 2022. november 16. 

Szerdar Berdimuhamedov türkmén elnök munkalátogatáson fogadta Dzsavad Ovdzsi iráni 

olajügyi minisztert, aki egy iráni delegáció élén érkezett Asgabatba. A megbeszélés során 

Berdimuhamedov elnök és Ovdzsi miniszter megvitatta a két ország közötti üzemanyag- és 

energiaszektor terén korábban megkötött együttműködések kérdéseit. A találkozót követően 

Dzsavad Ovdzsi megerősítette Irán elkötelezettségét a Türkmenisztánnal fenntartott 

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok bővítése iránt. Berdimuhamedov türkmén elnök a 

türkmén-iráni gazdasági és diplomáciai kapcsolatokról szólva elmondta, hogy a két ország idén 

ünnepeli a diplomáciai kapcsolatainak 30. évfordulóját, amely a kölcsönös bizalomra és a 

jószomszédi viszonyra épült. 

Forrás: Президент Туркменистана принял министра нефти Исламской Республики Иран 

Üzbegisztán – Dél-Korea: úton a szabad kereskedelem felé 

UzDaily, 2022. november 16. 

Üzbegisztán és Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodásról írt alá szerződést. Az 

ünnepélyes eseményen üzbég részről Badriddin Abidov befektetési és külkereskedelmi 

miniszterhelyettes, dél-koreai oldalról pedig Young Gi Wook, az ázsiai ország Kereskedelmi, 

Ipari és Energiaügyi Minisztériumának vezetője vett részt. Az eseményen a felek megvitatták 

a szabadkereskedelmi egyezmény megkötésének további lépéseit, különös tekintettel a piaci 

liberalizáció mértékének felülvizsgálatára.  

Forrás: Узбекистан – Южная Корея: на пути к свободной торговле 

  

https://www.uzdaily.uz/ru/post/73363
https://tdh.gov.tm/ru/post/33650/prezident-turkmenistana-prinyal-ministra-nefti-islamskoj-respubliki-iran
https://www.uzdaily.uz/ru/post/73382
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