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Az eurázsiai egység megerősödése az afganisztáni helyzet 
kapcsán 

Közel húsz év után az Amerikai Egyesült Államok megtette a sokak által régen várt lépést, és 
Joe Biden elnöksége alatt kivonult Afganisztánból. Ezt követően az ország irányítása a nyugati 
elemzőket és döntéshozókat is megdöbbentő gyorsasággal került – ismét – a tálibok kezébe. 
A nyugati sajtó a kárörvendő, az Egyesült Államok kudarcát ünneplő Kínát jeleníti meg a 
riportokban, melyek szerint a kínai vezetés készen áll arra, hogy betöltse az így keletkezett 
hatalmi vákuumot Afganisztánban. Való igaz, hogy a kínai médiában elhamarkodottnak és 
szervezetlennek ítélték meg az Afganisztánból való amerikai kivonulást, azonban ezzel a 
megközelítéssel a legtöbb nyugati, sőt amerikai sajtóforrás is egyetértett. 
 
Számos más kritika is érte Kínát a kialakult helyzet kapcsán, a leggyakoribb, ami előfordul a 
sajtóorgánumokban az az, hogy elsőként „rohant” felvenni a diplomáciai kapcsolatokat a 
tálibokkal és ezáltal a kínai vezetés legitimálta a tálibok hatalmát, amit pedig főként a vélt kínai 
gazdasági érdekekkel támasztanak alá – Afganisztán területe bővelkedik természeti 
kincsekben. 
 
Érdemes figyelembe venni azonban azt a tényt, hogy Wang Yi kínai külügyminiszter már 2019-
ben felvette a kapcsolatot a tálib vezetéssel is, amikor szóba került az Amerikai Egyesült 
Államok Afganisztánból való kivonulásának terve. A külkapcsolati diskurzus az idei évben is 
folytatódott, 2021 július 28-án a kínai külügyminiszter Tianjinban fogadta az afgán tálib 
politikai bizottság vezetőjét és delegációját. Wang Yi már ekkor megjegyezte annak tényét, 
hogy az USA és a NATO csapatait talán elhamarkodottan vonják ki Afganisztánból és ez az USA 
Afganisztánnal kapcsolatos politikájának kudarcát jelezheti. Előrelátóan annak az esélyét is 
felvetette, hogy a tálibok várhatóan fontos szerepet fognak játszani az ország vezetésében és 
újjáépítésében a kivonások után, mivel fontos katonai és politikai erőt képviselnek 
Afganisztánban. Joe Biden, az USA elnöke azonban más állásponton volt és kevés esélyt látott 
arra, hogy a tálibok átvegyék a hatalmat egész Afganisztánban. 
 
Hua Chunying és Zhao Lijian kínai külügyminisztériumi szóvivők folyamatos tájékoztatást 
nyújtottak a kínai álláspontról Afganisztán kapcsán, amit Xi Jinping kínai elnök is megerősített 
a Sanghaji Együttműködés (SCO) és a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) közös 
csúcstalálkozóján. A kínai vezetés hangsúlyozza, hogy tiszteletben tartja az afgán nép 
kívánságait és döntéseit. Úgy vélik, hogy a 40 éve tartó háború megállítása és a béke elérése 
nemcsak a több mint 30 millió afgán egyhangú véleménye, hanem a nemzetközi közösség és 
a regionális országok közös célja is. Remélik, hogy a tálibok ígéreteiket betartva egy egységes 
államot tudnak teremteni, ahol tartós béke fog uralkodik. Kína vezetése tiszteletben tartja az 
afgán nép azon jogát, hogy önállóan határozza meg saját sorsát és jövőjét, és hajlandó 
továbbra is jószomszédi, baráti és együttműködési kapcsolatokat kialakítani az afganisztáni 
vezetéssel, és konstruktív szerepet játszani Afganisztán békéjében és újjáépítésében. Az 
afganisztáni kínai nagykövetséget a kínai fél nem záratta be, és a követség dolgozói továbbra 
is ellátják feladataikat, ellenben az USA és sok más nyugat-európai nagykövetséggel. A tálibok 
cserébe ígéretet tettek a Kelet-turkesztáni Iszlám Mozgalom (ETIM) és más terrorista 
szervezetek elleni határozott fellépésre és az ellenük való küzdelemre. 

https://www.ft.com/content/49d266c6-a6c2-4ab2-bf52-ed34d72b22c1
https://www.ft.com/content/49d266c6-a6c2-4ab2-bf52-ed34d72b22c1
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/29/joe-biden-afghanistan-new-york-times-washington-post
https://indianexpress.com/article/explained/afghanistan-crisis-taliban-takeover-china-7472999/
https://indianexpress.com/article/explained/afghanistan-crisis-taliban-takeover-china-7472999/
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1895584.shtml
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/07/08/remarks-by-president-biden-on-the-drawdown-of-u-s-forces-in-afghanistan/
http://www.xinhuanet.com/2021-08/16/c_1127766570.htm
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1895706.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/web/zyxw/t1907891.shtml
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A nyugati közvélemény ezt gyakorta úgy értékeli, hogy a kínai vezetés tálibbarát és komoly 
támogatást nyújt számukra, hogy a hatalmon maradhassanak, ezzel pedig megsérti az egyik 
legfontosabb külpolitikai alapelvét, a be nem avatkozás elvét. A pekingi vezetés azonban csak 
akkora mértékben kíván belefolyni ebbe a helyzetbe, amennyire az valóban elkerülhetetlen, 
hiszen egy hasonló kudarc, mint amelyet sokak szerint most az Egyesült Államok is 
elszenvedett komoly belpolitikai problémákhoz vezetne Kínában. Sok szempontból viszont 
úgy tűnik, hogy Kína vezetését magára hagyták ebben a feladatban és kénytelen szerepet 
vállalni annak érdekében, hogy megteremtse és fentartsa a régió stabilitását, ezáltal pedig 
megvédje országának érdekeit, de a legfontosabb, hogy biztosítsa Kína védelmét, ugyanis 
szomszédos állam révén komoly nemzetbiztonsági kérdésről van szó. A pekingi vezetés ennek 
érdekében bejelentett egy 31 millió dolláros segélyt a tálib kormánynak, hogy elkerülhető 
legyen az állam összeomlása és így megelőzhető legyen egy esetleges véres polgárháború, 
amely átterjedhet Afganisztánon kívülre például Pakisztánba vagy Kína Xinjiang Ujgur 
Autonóm Területére is, és a régió teljes instabilitását eredményezhetné. 
 
A nyugati országok úgy tűnik, hogy az Afganisztánból való kivonulással egy újabb lehetőséget 
teremtettek a kínai vezetés számára, amellyel akarva akaratlanul is élniük kell annak 
érdekében, hogy biztosítani tudják saját országuk és a régió békéjét is. Ezzel pedig az olyan 
Kína vezette regionális eurázsiai szervezetek kerülhetnek előtérbe, mint például az SCO, 
amelynek tagjai egyetértenek Afganisztán békéjének és stabilitásának biztosításában. A 
nyugati vezetés így megint azzal a helyzettel találja szemben magát, hogy a kínai és az orosz 
vezetés egymás felé sodródik, akik között így látszólag tovább mélyülhetnek a kapcsolatok. A 
Kína vezette SCO és az Oroszország vezette CSTO eurázsiai biztonsági fórumot tartott 
Afganisztán kérdésében, ahol Xi Jinping és Vlagyimir Putyin ígéretet tettek, hogy összefognak 
annak érdekében, hogy megakadályozzák az erőszak és az instabilitás átterjedését Afganisztán 
határain kívülre, valamint egyetértés született abban is, hogy a tagországok fokozzák az 
együttműködést, hiszen a béke és a stabilitás fenntartása közös érdekük. 
 
Végeredményben Amerika és a Nyugat kivonulása Afganisztánból nem várt lehetőséget 
biztosít az eurázsiai egység megerősítésére és a regionális országok szorosabb 
együttműködésére, az országok vezetői egy sokkal komplexebb és a demokráciaexporttól 
mentes megoldást dolgozhatnak ki Afganisztán megsegítésére kínai vezetéssel. Magyarország 
és a közép- és kelet-európai régió szempontjából is kedvező hatással bírna, ha a stabilitás 
állandósulna Afganisztánban és így az emberek nem kényszerülnének elhagyni otthonaikat, 
ami ismét jelentős kihatással lenne a térségre. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
  

https://www.ft.com/content/49d266c6-a6c2-4ab2-bf52-ed34d72b22c1
https://asiatimes.com/2021/09/china-extends-a-fast-helping-hand-to-the-taliban/
https://www.ft.com/content/c8d25a60-4e22-4f79-aac2-f53d106835a4
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Kelet Ázsia 

Kína külügyminisztere, Wang Yi regionális körútja alkalmával Szingapúrba és 

Kambodzsába is ellátogatott 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. szeptember 15. 

Wang Yi kínai külügyminiszter befejezte délkelet-ázsiai útját, amelynek során Szingapúrba és 

Kambodzsába is ellátogatott. A látogatás legfőbbb célja az volt, hogy megerősítse Peking 

diplomáciai kapcsolatait az egyes országokkal és a régióval miután korábban, magasrangú 

amerikai politikusok is a térségbe látogattak. Kamala Harris, amerikai alelnök és Lloyd Austin, 

amerikai védelmi miniszter nemrégiben Délkelet-Ázsiában járt, látogatásuk során mindketten 

határozottan felszólaltak a vitatott Dél-kínai tengeren folytatott kínai akciók ellen. Wang Yi 

kétnapos látogatást tett Szingapúrban, ahol találkozott Lee Hsien Loong miniszterelnökkel, és 

megerősítette a két ország közötti kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatok fontosságát. 

Wang Yi kambodzsai látogatása során pedig a két nemzet között hat darab kétoldalú 

megállapodás született, köztük egy kínai ígéret egy 272 millió dolláros támogatási segélyről. 

Forrás: Chinese FM Winds Up Southeast Asia Trip With Stops in Cambodia, Singapore 

Kína, Afganisztán és a BRI 

Magnus Marsden, The Diplomat, 2021. szeptember 15. 

Kína diplomáciai nyilatkozatai során óvatosan közelít az ország felé, viszont a tálibok részéről 

Kínát nyilvánították Afganisztán „legfőbb partnerének”. Kína számára komoly kérdéseket vet 

fel az Övezet és Út vagy másnéven a BRI afganisztáni része. A legnyilvánvalóbb, hogy az 

afganisztáni biztonsági helyzet kétségeket kelt Kínában a projektek folytatása kapcsán. A 

tálibok vezette afgán állam törékenysége és az informális intézmények folyamatos változása 

nem megfelelő környezet a projektek végrehajtására és nagyon sok múlik az eddigi afgán 

kereskedők és üzletemberek közvetítő szerepétől. A politikai instabilitás és a harcos iszlamista 

szervezetek folyamatos jelenléte komoly kihívások elé állítja Pekinget, hogy milyen 

kapcsolatot alakítson ki az országgal. 

Forrás: China, Afghanistan, and the Belt and Road Initiative: Diplomacy and Reality 

  

https://thediplomat.com/2021/09/chinese-fm-winds-up-southeast-asia-trip-with-stops-in-cambodia-singapore/
https://thediplomat.com/2021/09/china-afghanistan-and-the-belt-and-road-initiative-diplomacy-and-reality/
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Csúcstalálkozó Kína befolyásának növekedésével kapcsolatban 

Zhou Jin, China Daily, 2021. szeptember 14. 

Az Egyesült Államok, Japán, India és Ausztrália vezetői csúcstalálkozót tartanak, hogy olyan 

kérdéseket vitassanak meg, mint például Kína befolyásának kezelése. Ezzel kapcsolatban Zhao 

Lijian, a Kínai Külügyminisztérium szóvivője rámutatott a 14-én tartott sajtótájékoztatón, hogy 

Kína mindig is úgy vélte, hogy minden regionális együttműködési mechanizmusnak meg kell 

felelnie a béke és a fejlődés korszakának és annak tendenciájának, elő kell segítenie a régió 

országai közötti kölcsönös bizalmat és együttműködést, és nem célozhat kifejezetten vagy 

sérthet harmadik fél érdekeit. Zhao Lijian hangsúlyozta, hogy Kína nemcsak az ázsiai-csendes-

óceáni térség gazdasági növekedésének fő motorja, hanem a regionális béke és stabilitás 

határozott védelmezője is. Felszólította az érintett országokat, hogy hagyjanak fel a 

zeroösszegű játszma koncepciójával és inkább segítsenek elősegíteni a térség egységét és 

együttműködését. 

Forrás: 美日印澳将举办峰会讨论“应对中国影响力” 外交部回应 

Kína és Dél-Korea kész, hogy szorosabbá tegyék a kétoldalú kapcsolatokat 

Mo Jingxi, China Daily, 2021. szeptember 16. 

Wang Yi kínai külügyminiszter hivatalos látogatást tett Dél-Koreában, ahol találkozott a dél-

koreai elnökkel, Moon Jae-innel. Wang elmondta, hogy a félsziget békéje nehezen kivívott, és 

ezt minden félnek különös gonddal kell ápolnia. Elmondta, hogy Kína határozottan támogatja 

Dél-Koreát és Észak-Koreát a nehézségek leküzdésében és az interferenciák 

megszüntetésében a kapcsolataik javítása érdekében. Kína továbbra is konstruktív szerepet 

kíván betölteni a félsziget békéjének és stabilitásának fenntartása érdekében. Moon elmondta, 

hogy országa nagyra értékeli Kína hozzájárulását a félsziget békéjének fenntartásához, és 

szeretné, hogy Kína továbbra is konstruktív szerepet játsszon a Koreai-félsziget 

denuklearizációjának megvalósításában. Mivel jövőre lesz a Kína és Dél-Korea közötti 

diplomáciai kapcsolatok 30. évfordulója, Wang javasolta, hogy tekintsenek el a kétoldalú 

kapcsolatok múltbeli nehézségeitől, és közösen tervezzék meg a kétoldalú együttműködés 

jövőjét. A kínai külügyminiszter hozzátette, hogy a két ország közötti éves kétirányú 

kereskedelem meghaladta a 300 milliárd dollárt, és a kölcsönös befektetések volumene 

meghaladta az ezer milliárd dollárt. 

Forrás: China, ROK vow to boost bilateral ties 

  

https://cn.chinadaily.com.cn/a/202109/14/WS6140862ea310f4935fbedad4.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202109/16/WS61429b51a310e0e3a6821e58.html
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Az új energetikai járművek kulcsfontosságúak a karbonsemlegesség 

szempontjából 

China Daily, 2021. szeptember 16. 

Az új energiájú járművek kulcsfontosságú megoldássá váltak a karbonsemlegesség 

szempontjából, amint az jól bemutatásra került a 2021-es New Energy Vehicle (NEV) World 

Congress alkalmával, amelyet a dél-kínai Hainan tartomány fővárosában Haikouban tartanak. 

A szeptember 15-17. között tartó rendezvény a piacosítás teljes körű előmozdítása, az 

iparágak közötti integráció felgyorsítása és a karbonsemlegesség közös elérése témakörökben 

számos csúcstalálkozót, fórumot, kiállítást és egyéb rendezvényt tartogat. A háromnapos 

kongresszuson több mint 1000 kormánytisztviselő, szakértő és autógyártó vezető vesz részt 

Kínából és külföldről is egyaránt, akik közben megosztják egymással tapasztalataikat a 

legkülönfélébb témákról, beleértve a NEV-iparágat, a kapcsolódó technológiákat és a 

jövőorientált fenntartható közlekedést. A világ legnagyobb autópiacának számító Kína NEV 

értékesítései 2021 első nyolc hónapjában 190 százalékkal, 1,8 millió eladott darabra nőttek az 

előző év azonos időszakához képest a Kínai Autógyártók Szövetségének adatai szerint. 

Forrás: New energy vehicles key for carbon neutrality 

Japán exportnövekedése lassulhat az akadozó ellátásilánc következtében 

Japan Today, 2021. szeptember 16. 

Japán exportja 26%-kal nőtt augusztusban az egy évvel korábbihoz képest - mutattak rá az 

előzetes adatok. Az export 6,6 billió jen (60 milliárd dollár), szemben az egy évvel korábbi 5,2 

billió jennel, amikor is a gazdaság éppen kezdett kilábalni a koronavírus okozta járvány 

hatásaiból, azonban az elemzők több mint 30%-os növekedést jósoltak. A számok azt mutatták, 

hogy a világ harmadik legnagyobb gazdasága 635 milliárd jen (5,8 milliárd dollár) kereskedelmi 

hiányt ért el, mivel az import közel 45%-kal 7,24 billió jenre (66 milliárd dollár) nőtt, nagyrészt 

az olaj-, gáz- és szénimportnak köszönhetően. Az USA -ba irányuló kivitel összességében 23% 

-kal, az Ázsiába irányuló szállítmányok pedig 26%-kal emelkedtek. A csak Kínába irányuló 

export ennél gyengébb növekedést produkált, közel 13%-kal emelkedett. A japán gépek és 

egyéb gyári berendezések exportja valószínűleg továbbra is erős maradhat az elkövetkező 

hónapokban, mivel a regionális gazdaságok éppen kilábalnak a közelmúltbeli pandémia okozta 

leállásokból. Az autógyártóknak azonban le kellett lassítaniuk a termelést, mivel megnőtt az 

informatikai termékek iránti kereslet emiatt pedig a számítástechnikai chipek és egyéb 

alkatrészek hiányával küzdenek. Ez pedig meg is mutatkozott az adatokon, amelyek szerint 

augusztusban az autók exportja 1,5%-kal csökkent. 

Forrás: Japan exports slow as supply chain hiccups hit factories 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202109/16/WS6142d9b7a310e0e3a6822063_1.html
https://japantoday.com/category/business/japan-exports-slow-as-supply-chain-hiccups-hit-factories
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Megbeszélésre került sor dél-koreai és japán diplomaták között 
The Korea Herald, 2021. szeptember 16. 

Dél-koreai és japán diplomaták tárgyaltak Tokióban, hogy megvitassák a Koreai-félsziget 

biztonsági helyzetét és a két ország közötti történelmi kérdéseket - közölte a Dél-Koreai 

Külügyminisztérium, miután Észak-Korea legutóbbi rakétaindításával újra feszültté vált a 

regionális helyzet. Ugyanis a tárgyalások Lee Sang-ryol, a külügyminisztérium ázsiai és 

csendes-óceáni ügyekért felelős főigazgatója és japán kollégája, Takehiro Funakoshi között 

azután kezdődtek, hogy Észak-Korea két rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki szerdán. 

Lee és Funakoshi megerősítették Dél-Korea és Japán, valamint a két ország és az Egyesült 

Államok közötti együttműködés fontosságát a félsziget stabilitása és a tartós béke érdekében. 

Szóba kerültek a két ország között feszültséget keltő témák is, mint például a vitatott 

hovatartozású szigetek, amelyben nem született egyetértés, a két fél azonban megegyezett 

abban, hogy folytatják a szoros kommunikációt a két ország közötti kapcsolatok 

"jövőorientált" fejlesztése érdekében. 

Forrás: Diplomats of S. Korea, Japan hold talks on peninsula security, history 

Xi Jinping részt vesz az SCO csúcstalálkozón 

Zhang Yunbi, China Daily, 2021. szeptember 17. 

Xi Jinping szeptember 17-én két fontos regionális találkozón is részt vesz. Először Pekingből 

csatlakozik videóhíváson keresztül a Shanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) Államfői 

Tanácsának 21. ülésére. Az SCO-t 20 évvel ezelőtt hozták létre annak érdekében, hogy a 

regionális biztonsági ügyekre összpontosítson, jelenleg pedig nyolc tagállama van: India, 

Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Pakisztán, Oroszország, Tádzsikisztán és Üzbegisztán. Később, 

ugyanezen a napon a kínai elnök szintén online keretek között csatlakozik az SCO és a Kollektív 

Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) tagállamai vezetőinek Afganisztán kérdésével 

kapcsolatos csúcstalálkozóján is. Zhao Lijian kínai külügyi szóvivő ezzel kapcsolatban elmondta, 

hogy az SCO és a CSTO tagállamai is Afganisztán közeli szomszédai, és elkötelezetten 

támogatják Afganisztán békefolyamatát. 

Forrás: President to take part in SCO summit 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210916001076&np=1&mp=1
http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/17/WS6143cb33a310e0e3a6822227.html
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Dél-Ázsia 

Biden reményei ellenére nyüzsögnek a terroristák Afganisztánban 

Daniel Williams, Asia Times, 2021. szeptember 15. 

Joe Biden elnök úgy vélte, hogy az amerikai csapatok kivonulása ellenére Afganisztán már nem 

fog jelentős terrorista fenyegetést jelenteni, mivel a tálib kormányzatnak sem érdeke, hogy 

engedje a terroristák működését. Ez viszont nagy tévedés volt, hiszen jelenleg is számtalan 

terrorista csoport működik az országban, mint pl. az Iszlám Állam helyi ága, a Pakisztán ellenes 

Tehrik-i-Taliban, a Xinjiangban harcoló Turkisztáni Iszlám Mozgalom, valamint még különböző 

földalatti mozgalmak Indiából, Tádzsikisztánból és Üzbegisztánból. Egyelőre a tálib hatalom 

nem lépett fel kellő erővel ezen csoportok ellen, viszont a környező nagyhatalmak nyomására 

ez a jövőben még megtörténhet. A Biden kormányzat a katonai eszközöket tekintve már csak 

a precíziós csapásmérésben bízhat, aminek azonban Afganisztánban kellő hírszerzési 

támogatás nélkül messze nem ideálisak a feltételei. 

Forrás: Despite Biden hopes, terrorists swarm in Afghanistan 

A CPEC képes lesz túllépni az infrastruktúrán? 

Muhammad Tayyab Safdar – Max C. Barte, The Diplomat, 2021. szeptember 10. 

Kína és Pakisztán baráti viszonyát kétségtelenül megerősítette a 2015-ben létrehozott Kína-

Pakisztán Gazdasági Folyosó (CPEC). A PEC célja, hogy összekösse a Pakisztánnal határos 

Nyugat-Kínát a dél-pakisztáni Gwadar kikötőjével az Arab-tengeren. Ennek érdekében a kínai 

szereplők dollármilliárdokat fektettek be a pakisztáni közlekedési és energetikai 

infrastruktúrába, beleértve az úthálózatokat, erőműveket és távvezetékeket. Kína növekvő 

gazdasági jelenlétét az országban azonban egyes csoportok ellenszenvvel nézték és több 

terrortámadásra is sor került kínai érdekeltségek ellen. Legutóbb a július 24-én Dasu-nál 

elkövetett terrortámadásban 9 kínai állampolgár vesztette életét. Mivel a kínai befektetések 

72%-a az energia szektorba összpontosult, ez hátrányosan érintheti a jövőbeli tőkebeáramlást. 

A CPEC csupám az első stádiuma fókuszált az energia szektorra, a második már az ipari 

együttműködést szorgalmazza, a harmadik fő célja pedig, hogy 2030-ig a befektetéseket a 

regionális konnektivitás megerősítésére csatornázza be. Eddig azonban utóbbi területeken 

nem sok előrelépés történt, mivel a központi kormány akarata ellenére az érintett kínai 

vállalatok gazdaságilag nem tartották elég vonzó terepnek Pakisztánt. 

Forrás: Can CPEC Move Beyond Infrastructure? 

  

https://asiatimes.com/2021/09/despite-biden-hopes-terrorists-swarm-in-afghanistan/
https://thediplomat.com/2021/09/can-cpec-move-beyond-infrastructure/
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Air India értékesítés: a Tata és a SpiceJet alapítója Ajay Singh pénzügyi 

ajánlatot nyújtott be. 

Saurabh Sinha, The Times of India, 2021. szeptember 15. 

A Tata csoport és a SpaceJet alapítója Ajay Singh szerdán benyújtotta pénzügyi ajánlatát az Air 

India megvásárlására vonatkozóan. A kormány szeretné, ha már az év végére meglenne a 

légitársaság új tulajdonosa, amit azonban várhatóan hosszabb folyamat fog megelőzni. A 

befektetési és vagyonkezelési hivatal megerősítette, hogy több ajánlat is érkezett, de a Tata – 

amely 1932-ben megalapította az Air Indiát – a legfőbb esélyesek között szerepel. Az Air Indiát 

1953-ban államosította Jawaharlal Nehru kormányzata. A légitársaság 2007-ben összeolvadt 

az Indian Airlines-sal majd pedig egyre több veszteséget termelt, ezért a kormány elhatározta, 

hogy aladja a 100%-os tulajdonjogát a vállalatban. 

Forrás: Air India sale: Tatas, SpiceJet founder Ajay Singh submit financial bids 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/air-india-sale-tatas-spicejet-founder-ajay-singh-submit-financial-bids/articleshow/86230062.cms
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Délkelet-Ázsia 

A digitális banki szolgáltatás kulcsfontosságú a pénzügyi inkluzivitáshoz 

Malajziában 

Nafis Alam, East Asia Forum, 2021. Szeptember 10. 

A digitális banki tevékenység világszerte bővül, és az ázsiai-csendes-óceáni térség a digitális 

bankok központjává vált. A Hongkong-i Monetáris Hatóság nyolc virtuális banki engedélyt 

adott ki 2019-ben, míg a Szingapúri Monetáris Hatóság 2020-ban négy sikeres digitális banki 

kérelmezőt jelentett be. Ezt a tendenciát követve a Bank Negara Malaysia (BNM), Malajzia 

központi bankja is kiadta a digitális bankok működéséhez szükséges engedélyezési 

keretrendszert. Összesen 29 jelentkező akadt az 5 digitális banki engedélyre, amelyet 

várhatóan 2022 első negyedévében adnak meg. Malajzia szomszédjaihoz képest megkésett a 

digitális bankolás területén, de a Covid-19 felgyorsította annak bevezetését. Bár a digitális 

bankoknak meg kell felelniük a jelenlegi bankokra vonatkozó összes szabályozási 

követelménynek, a BNM világos és támogató iránymutatásokat adott az új piaci szereplők 

bevonására. Malajzia a digitális banki tevékenységre irányuló törekvése segít költséghatékony 

pénzügyi szolgáltatások nyújtásában a lakossági ügyfeleknek és a hátrányos helyzetű üzleti 

közösségnek. A digitális bankok 90 százalékkal olcsóbbak, mint a hagyományos bankok, mivel 

nincsenek fizikai kirendeltségek és alacsonyabbak a munkaerőköltségek.  

Forrás: Digital banking is key to financial inclusion in Malaysia 

Vietnam Kínából és Japánból is fogadta a vezető tisztségviselőket 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. Szeptember 13. 

Vietnamnak a nagyhatalmak közötti ügyes egyensúlyozására kiváló példa, hogy az elmúlt 

héten Kína és Japán vezető tisztségviselőit is fogadta. Először Wang Yi kínai külügyminiszter 

érkezett Hanoiba, aki részt vett a Vietnam – Kína kétoldalú együttműködés 

irányítóbizottságának 13. ülésén, majd pedig felajánlott 3 millió adag Covid-19 elleni vakcinát 

Vietnam számára. A kínai külügyminiszter látogatása részben az amerikai alelnök Kamala 

Harris múlt havi útjára is választ adott, aki 1 millió adag vakcinát adományozott a vendéglátó 

országnak. Wang vietnami tartózkodásával egyidejűleg Kishi Nobuo japán védelmi miniszter is 

az országba érkezett, egy nagy horderejű védelmi beszerzési megállapodás aláírása céljából, 

amely lehetővé teszi, hogy Vietnam japán haditechnikát vásároljon. Miközben Vietnam nyíltan 

egyik fél mellett sem kötelezi el magát, az együttműködést mindegyik érintett 

nagyhatalommal igyekszik fenntartani, a maximális előnyök kihasználása mellett. 

Forrás: Vietnam Welcomes Top Officials From China, Japan  

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/09/10/digital-banking-is-key-to-financial-inclusion-in-malaysia/
https://thediplomat.com/2021/09/vietnam-welcomes-top-officials-from-china-japan/
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Kína megajándékozta Kambodzsát egy 150 millió dolláros stadionnal 

AT Contributor, Asia Times, 2021. Szeptember 14. 

A Kambodzsának adott eddigi legnagyobb ajándékként Kína egy 150 millió dollárba kerülő, 

60000 fő befogadására képes stadiont épített Phnom Penh-ben, amely részét képezi az Övezet 

és út kezdeményezésnek. A létesítmény felavatására Wang Yi kínai külügyminiszter is a 

helyszínre látogatott, aki kambodzsai útja során több fejlesztési projektről is megállapodott a 

khmer kormánnyal, melyek összértéke eléri a 250 millió dollárt. Hun Sen miniszterelnök 

szerint a megvalósult beruházás bizonyítja Kína őszinte barátságát, mivel az együttműködés 

során soha nem támasztott politikai feltételeket. Kína az eddigiekben már 28 millió adag 

koronavírus elleni vakcinát is leszállított Kambodzsának. 

Forrás: China presents Cambodia with a $150 million stadium 

Szingapúr elveszítheti a helyiek számára a befektetőket, cégeket és 

munkahelyeket, ha befelé fordul: Tan See Leng 

Choo Yun Ting, The Straits Times, 2021. szeptember 14. 

Súlyos következményekkel járhat, ha Szingapúr, a természeti erőforrásoktól mentes kis ország 

befelé fordul, és elveszíti vonzerejét, mint regionális csomópont, ami miatt a vállalatok az 

általuk biztosított munkahelyekkel együtt távozni fognak – jelentette ki a parlamentben 

kedden Tan See Leng szingapúri munkaerő miniszter. A politikus szerint egyes vállalkozások 

nehézségekkel szembesültek, hogy elegendő helyi munkavállalót találjanak a megfelelő 

készségekkel, ami hátráltatja terjeszkedési terveiket. Ennek eredményeként néhányan 

feladták, és olyan külföldiek felvételéhez fordultak, akik a saját hazájukból is tudnak dolgozni. 

Szingapúr számára a külföldi vállalatok jelenléte rendkívül fontos, mivel távozásuk súlyos 

munkanélküliséget eredményezne a városállamban. A tíz legnagyobb multinacionális vállalat 

Szingapúrban csaknem 30 000 helyi szakmai, menedzseri, ügyvezető és technikus (PMET) 

munkahelyet teremtett – hangsúlyozta a miniszter. Szingapúr az első helyről az ötödikre 

csúszott vissza a Vezetésfejlesztési Intézet 2021-es versenyképességi rangsorában, részben a 

Covid-19 járvány hatása miatt. 

Forrás: S'pore could lose investors, firms and jobs they bring for locals if it turns inwards: Tan 

See Leng 

  

https://asiatimes.com/2021/09/china-presents-cambodia-with-a-150-million-stadium/
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/spore-could-lose-investors-firms-and-jobs-for-locals-they-bring-if-it-turns
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/spore-could-lose-investors-firms-and-jobs-for-locals-they-bring-if-it-turns
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Szingapúr kipróbálja a megújuló vízienergia importját Laoszból egy a 

határokon átnyúló kereskedelmi egyezmény keretében 

Goh Yan Han, The Straits Times, 2021. szeptember 15. 

Szingapúr Laoszból fog megújuló vízi energiát importálni Thaiföldön és Malajzián keresztül a 

Keppel Electric és az Electricite Du Laos (EDL) által megkötött megállapodás értelmében. A 

kizárólagos keretmegállapodás része a Laoszi-Thaiföld-Malajzia-Szingapúr áramintegrációs 

projektnek (LTMS-PIP), amely egy a Laoszból Szingapúrba irányuló, határokon átnyúló 

áramkereskedelem megvalósíthatóságának tanulmányozására létrejött kormányközi projekt. 

A Keppel Electric, a Keppel Infrastructure Holdings leányvállalata és az EDL közösen kívánja 

feltárni a megújuló energia Szingapúrba történő behozatalának lehetőségeit a partnerségen 

keresztül. A megújuló energiák importjára irányuló lépés döntő fontosságú ahhoz, hogy 

Szingapúr elérje klímavédelmi céljait. Jelenleg a városállamban az energia több mint 95 

százaléka földgáz égetéséből származik, amely azonban jelentős mennyiségű szén-dioxidot 

bocsát ki. Az érintett ASEAN tagállamok egyöntetűen támogatják a kezdeményezést, így a 

szükséges megállapodások megkötését követően a villamosenergia importja várhatóan 2022-

ben kezdődhet. 

Forrás: Singapore to trial import of renewable hydropower from Laos in cross-border power 

trade deal 

A bűnözéssel kapcsolatos aggodalmak ellenére Laosz engedélyezi a 

kriptovaluta próbát 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. Szeptember 16. 

A laoszi kormány hat vállalatnak adott engedélyt a kriptovaluták bányászatának és 

kereskedelmének kipróbálására annak ellenére, hogy aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az 

ilyen pénznemeket fel lehet használni az illegális tevékenység megkönnyítésére. A próba során 

az egyes minisztériumok együttműködnek a Laoszi Bankkal és az Electricite du Laos állami 

áramszolgáltató vállalattal (feltehetően a kriptovaluták bányászatához szükséges hatalmas 

energia miatt), hogy kutatásokat végezzenek és döntsenek a kriptovaluták használatára 

vonatkozó szabályozásról az országban. Azonban a kormányzat bármennyire is szigorúan 

szabályozza majd ezt a tevékenységet, várhatóan képtelen lesz a szabályszegőkkel szembeni 

fellépésre, ami az országban működő bűnszervezetek számára eredményezhet komoly 

hasznot. 

Forrás: Despite Crime Concerns, Laos Authorizes Cryptocurrency Trial 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/environment/singapore-to-trial-import-of-renewable-hydropower-from-laos-in-cross-border
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/singapore-to-trial-import-of-renewable-hydropower-from-laos-in-cross-border
https://thediplomat.com/2021/09/despite-crime-concerns-laos-authorizes-cryptocurrency-trial/
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Fel kell élénkíteni az exportot 

Phusadee Arunmas, Bangkok Post, 2021. szeptember 15. 

A Thammasat Egyetem Kutatási és Konzultációs Intézete által készített legfrissebb tanulmány 

arra hívja fel a figyelmet, hogy Thaiföld 2022–2027 közötti nemzeti kereskedelmi 

stratégiájának a meglévő exporttermékek és szolgáltatások korszerűsítésére kell 

összpontosítania a modern technológiával összhangban. A kormánynak javítania kell az üzleti 

környezeten, csökkentve a piaci erőfölényt és lazítva a szabályokon, hogy megkönnyítse a kis- 

és középvállalkozások számára az üzleti tevékenységet. Thanawut Limpanitgul az intézet 

kutatója szerint problémát jelent, hogy továbbra is hiányoznak a K + F és a közvetlen külföldi 

befektetések, amelyek segítik az országot a technológia korszerűsítésében. Gyors változások 

nélkül pedig Thaiföld csupán lassan haladhat előre a gazdaság helyreállításában a Covid-19 

járványt követően. 

Forrás: Exports need to be upgraded 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2181851/exports-need-to-be-upgraded
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Közel-Kelet 

Megkezdődött a Szudáni-Szaúdi Befektetési Fórum 

 .Al Arabiya 2021. szeptember 12 ,العربية

Kartúmban megkezdődött a Szudáni-Szaúdi Befektetési Fórum, ahol a befektetési 

lehetőségeket vitatják meg számos különböző gazdasági területen, valamint megbeszéléseket 

és hivatalos kétoldalú találkozókat tartanak a két ország tisztviselői között. A szaúdi 

környezetvédelmi, vízügyi és mezőgazdasági miniszter, Abdulrahman bin Abdulmohsen is 

részt vesz a fórumon a szudáni kormány gazdasági szektorának minisztereivel egyetemben, 

valamint számos szaúdi és szudáni üzletember is tiszteletét teszi az eseményen. A szudáni 

pénzügyi és gazdasági tervezési miniszter, Gibril Ibrahim nyilatkozataiban kijelentette, hogy a 

fórum a Szaúd-Arábiában tartott korábbi találkozók kiterjesztésének is felfogható. Befektetési 

lehetőségeket mutatnak be a mezőgazdaság, az állattenyésztés, az ásványi anyagok, az olaj, 

az alternatív és a megújuló energia területein, továbbá kiváló lehetőség mutatkozik a köz- és 

a magánszféra közötti partnerség aktivizálására. 

Forrás:  السعودي اليوم   
 انطالق ملتق   ال ستثمار السودان 

ASELSAN: a fejlődés szimbóluma a török védelmi iparban 

الناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. szeptember 12. 

Haluk Görgün, az ASELSAN vezérigazgatója elmondta, hogy cége egy 7000 négyzetméteres 

pavilonnal vett részt a Nemzetközi Védelmi Ipari Kiállításon - amelyet augusztus 17. és 20. 

között az isztambuli TÜYAP vásárterén tartottak - ahol az ASELSAN 250 termékét, köztük 60 új 

terméket mutattak be először. Görgün rámutatott arra, hogy a gyártmányaik közé tartoznak 

az űrrendszerekben, valamint a tengeri, szárazföldi és légvédelemben használt technológiák, 

megjegyezve, hogy cége továbbá tanulmányokat végez a kis- és középvállalkozásokban 

használt különböző típusú rendszerek és termékek lokalizálására.  Hozzátette: „Biztosak 

akartunk lenni abban, hogy a technológiai produktumok fejlesztése során figyeljünk a 

természetre, a környezetre és a fenntartható termelésre. A vásáron bemutatott termékeink 

90%-a környezetbarát és újrahasznosítható volt. Fel akartuk hívni a figyelmet erre a 

szempontra.” A vezérigazgató elmondta, hogy a koronavírus-járvány idején 454 millió dollár 

értékben kötöttek szerződéseket a nemzetközi export területén. 

Forrás: ")كية )تقرير    الصناعات الدفاعية الت 
 أسيلسان .."رمز التقدم ف 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/09/12/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1/2362416
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1/%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1/2362416
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Lapid az amerikaiaknak a szeptember 11-i évfordulón: „A támadás ellenetek, 

támadás velünk szemben is.” 

Times of Israel, 2021. szeptember 11. 

Az izraeli külügyminiszter, Yair Lapid támogató üzenetet küldött az Egyesült Államoknak 

szombaton, a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 20. évfordulóján. „A 2001. szeptember 

11-én délelőtt elkövetett szörnyű gyilkos terrortámadás megváltoztatta a világot” - írta az 

izraeli kormánytag. „Húsz évvel a szörnyű nap után szeretnék üzenetet küldeni az amerikai 

népnek és mindazoknak, akik rosszat kívánnak nekik. „Az támadás ellenetek, támadás velünk 

szemben is. Amerika a legközelebbi és legfontosabb barátunk és szövetségesünk a világon. 

Akik bántják barátainkat, nekünk ártanak." Az izraeli elnök, Isaac Herzog azt mondta, hogy 

Izrael örökké az Egyesült Államok mellett fog állni, és az USA a legnagyobb szövetségesük. 

Forrás: Lapid to Americans on 9/11 anniversary: ‘An attack on you is an attack on us’ 

24 milliárd dirham 75 000 polgár magánszférában történő elhelyezésére 

 .Al Khaleej, 2021. szeptember 12 ,الخليج

Mohammed al-Gergawi, emirátusi kabinetminiszter a kormány és a magánszektor 

tisztviselőinek jelenlétében bejelentette, hogy új fejlesztési csomagokat terveznek a 

következő ötven évre. A második csomagban 24 milliárd dirhamot osztanak ki a magánszektor 

számára 75 000 ember elhelyezése érdekében a következő 5 évben. Dubaj uralkodója szerint 

ma világos és támogatott célkitűzéseik vannak a magánszektorban dolgozó állampolgárok 

százalékos arányára vonatkozóan. Szerinte a jövő a magánszférában van és a kormány kész 

minden segítséget megadni annak ösztönzésére. A projektek között szerepel a „Mazaya” 

program, amely a magánszektor kiemelt szakterületein belül dolgozó emirátusi állampolgárok, 

például programozók, ápolók, könyvelők és mások támogatását célozza meg havi 5000 dirham 

fix díjjal, amelyet a fizetésen felül kapnak meg 5 éven keresztül. 

Forrás: القطاع الخاص   
 
  لستيعاب ٧٥ ألف مواطن ف

 
 ٢٤ مليارا

Törökország és az USA továbbra is dolgozik az afganisztáni problémák 

megoldásán 

Hürriyet Daily News, 2021. szeptember 13. 

Törökország és az Egyesült Államok továbbra is eltökélten dolgozik az afganisztáni válság 

megoldásán - mondta Hulusi Akar, török védelmi miniszter. Majd hozzátette: „Törökország 

erős, hatékony és megbízható szövetségese az USA-nak a régióban. Ha az USA a Közel-Keleten 

akar lenni, akkor együtt kell működnie Törökországgal. Mi vagyunk az az állam, amellyel az 

Egyesült Államok kooperálni fog a régióban” - tette hozzá. A török védelmi miniszter kitért a 

szíriai válságra is, amelyről azt mondta, hogy már 2015-ben is volt egy török-amerikai 

egyetértési megállapodás az Iszlám Állam terrorszervezet szíriai ágának megsemmisítésére, 

de az Egyesült Államok az utolsó pillanatban meggondolta magát és úgy döntött, hogy 

együttműködik a YPG-vel. "Ez az elsődleges problémánk az Egyesült Államokkal fenntartott 

kapcsolatainkban. Az USA-nak terrorista szervezetté kell nyilvánítania az YPG-t" - tette hozzá. 

Forrás: Turkey, US work in good faith to solve problems in Afghanistan: Defense chief 

https://www.timesofisrael.com/lapid-to-americans-on-9-11-anniversary-an-attack-on-you-is-an-attack-on-us/
https://www.alkhaleej.ae/2021-09-12/24-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%A8-75-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%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.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-us-work-in-good-faith-to-solve-problems-in-afghanistan-defense-chief-167814
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Al-Kadhemi iraki miniszterelnök lett az első külföldi vezető, aki találkozott Raisi 

iráni elnökkel  

Al Arabiya News, 2021. szeptember 13. 

Musztafa al-Kadhemi iraki miniszterelnök lett az első külföldi vezető, aki találkozott az iráni 

elnökkel, Ebrahim Raisival augusztusi hivatalba lépése óta. Irak közvetíteni próbált Teherán és 

annak a Perzsa-öbölben élő arab ellenségei, például Szaúd-Arábia között. Döntések születtek 

a két ország pénzügyi kérdéseiről is, habár ezzel kapcsolatban csak kevés részlet szivárgott ki. 

Irak az iráni gázra és áramra támaszkodik, de a behozatal a közelmúltban rendszertelen volt a 

felhalmozódott kifizetetlen számlák miatt. Az iráni állami gázszolgáltató társaság tavaly év 

végén közölte, hogy csökkentette az ellátást Iraknak, aminek következtében Bagdad és más 

városok áramszünetnek vannak kitéve. Az iraki villamosenergia-minisztérium a múlt 

hónapban közölte, hogy a központi régióba szállított iráni gázt napi 3 millióról 2 millió 

köbméterre, míg a déli régióba napi 17 millióról 5 millió köbméterre csökkentették. 

Forrás: Iraqi PM al-Kadhemi becomes first foreign leader to meet Iran’s President Raisi 

A befektetési engedélyek megduplázódtak Szaúd-Arábiában 

ق الوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. szeptember 14. 

Abban az időben, amikor erősödnek a gazdasági kapcsolatok a Királyság és az európai országok 

között, a szaúdi befektetési minisztérium bejelentette, hogy az idei év első felében 

megduplázódott a befektetési engedélyek száma a tavalyi év első félévéhez képest, mivel a 

június végén kiadott összes engedély száma elérte az 1054-et, ami 108 százalékos növekedés 

a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva. A szaúdi és a külföldi befektetők közös 

befektetési engedélyei 2020 első felében az összes engedély 27 százalékát tették ki, míg az 

idei első félévben az arány 45 százalékra emelkedett. A minisztérium elárulta, hogy az idei 

második negyedévben az első negyedévhez képest figyelemre méltó, 21 százalékos javulást 

értek el a kibocsátott engedélyek teljes számát tekintve, ahol a kiskereskedelmi szektor 24 

százalékkal az első helyen állt, míg az ipari szektor került a második helyre 20 százalékkal. 

Forrás: السعودية   
 تضاعف تراخيص  الستثمار ف 

Al-Asoomi dicséri az Egyesült Arab Emírségek szerepét a vallások közötti 

diskurzus előmozdításában 

 .Al Khaleej, 2021. szeptember 14 ,الخليج

Adel bin Abdul Rahman al-Asoomi, az arab parlament elnöke méltatta az Egyesült Arab 

Emírségek kulcsfontosságú szerepét a vallások közötti párbeszéd és a békés együttélés 

előmozdításában. Al-Asoomi egy kezdeményezést terjesztett elő, amelynek lényege, hogy egy 

útmutatót hoznának létre a parlamenti képviselők számára a vallások közötti párbeszéd 

támogatása érdekében. Ez az útmutató tartalmazná a nemzeti, regionális és nemzetközi 

jogszabályokat és gyakorlatokat, amelyek ösztönzik a vallások közötti diskurzus és a különböző 

kultúrák közötti együttélés megerősítését. 

Forrás: تعزيز الحوار  بي    األديان   
 العسوم   يشيد بدور اإلمارات ف 

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/09/12/Iraqi-PM-al-Kadhemi-becomes-first-foreign-leader-to-meet-Iran-s-President-Raisi
https://aawsat.com/home/article/3186131/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2021-09-14/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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A bahreini nagykövet átadta megbízólevelét az izraeli elnöknek 

الناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. szeptember 15. 

Bahrein tel-avivi nagykövete, Khaled Yousif al-Jalahma átadta megbízólevelét Isaac Herzog 

izraeli elnöknek. Herzog tört arabsággal mondott beszédet, amelyben azt közölte: „Szeretném 

kifejezni azt a nagy tisztelet, amelyet vezetőjük, Hamad bin Isa al-Khalifa király iránt érzek, 

amiért bátor lépést tett, hogy békét kössön velünk az Ábrahám-megállapodás értelmében. Én 

és Izrael népe nagy tiszteletet tanúsítunk iránta." A bahreini nagykövet a maga részéről azt 

írta a Twitteren, hogy megtiszteltetés számára, hogy átadhatja megbízólevelét Isaac Herzog, 

izraeli elnöknek. Al-Jalahma közvetlenül Izraelbe érkezését követően azt mondta: "Örömmel 

jelenthetem be, hogy ma megérkeztem Tel-Avivba, hogy megkezdhessem feladataimat a 

Bahreini Királyság első nagyköveteként Izrael Államban." 

Forrás:   يقدم أوراق اعتماده للرئيس اإلرسائيل   
 السفت   البحرين 

Idén 5 milliárd dollár az egyiptomi export növekedése 

السابع الیوم , Yawm7, 2021. szeptember 15. 

Egyiptom exportja a világ különböző országaiba az idei első félévben 5,1 milliárd dollárral nőtt, 

ami több mint 35%-os növekedést jelent összehasonlítva az előző év ugyanezen időszakával, 

mivel 19,4 milliárd dollárt regisztráltak szemben az előző évi 14,3 milliárd dollárral. Az év első 

felében Olaszország került az Egyiptomból importáló tíz legnagyobb ország listájának élére, 

ahova Egyiptom exportjának értéke elérte az 1,14 milliárd dollárt. Az egyiptomi export az 

Amerikai Egyesült Államokba 1,103 milliárd dollárt tett ki, míg Szaúd-Arábiába 1,095 milliárd 

dolláros értéket könyvelhetett el. A kőolajtermékek szerepeltek az első helyen az Egyiptom 

által a világ különböző országaiba exportált tíz legfontosabb árucikk listáján az idei év első 

felében. 

Forrás: ا ف   الصادرات المرصية العام الجارى  ٥ مليارات دولر  ارتفاع 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/2364303
https://m.youm7.com/story/2021/9/15/5-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81/5459340
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Taskentben Kovács Gyula lett Magyarország nagykövete 

Gazeta, 2021. szeptember 10. 

Magyarország 2016 elején nagykövetséget nyitott Taskentben. Most pedig Kovács Gyula lett 

Magyarország új taskenti nagykövete, akit Taskentben Abdulaziz Kamilov külügyminiszter 

iktatott be posztjába. A fogadáson a frissen kinevezett magyar nagykövet és Kamilov 

külügyminiszter megvitatták a két ország közötti kapcsolatok bővítésének kérdéseit, valamint 

szót ejtettek a regionális és nemzetközi politika aktuális kihívásiról. A nagykövet háláját fejezte 

ki Üzbegisztánnak a magyar és más külföldi állampolgárok Afganisztánból történő 

kimenekítésének megszervezésében nyújtott segítségéért. 

Forrás: Послом Венгрии в Ташкенте стал Дьюла Ковач 

A Vitol és a SOCAR megállapodtak a Türkmenisztánból érkező olajellátásról 

Arzuw News, 2021. szeptember 10. 

A Vitol (Hollandia) nemzetközi kereskedelmi és energetikai vállalat megállapodást írt alá az 

SOCAR állami olajvállalattal (Azerbajdzsán), amely 2021 őszének második hónapjától 

szabályozza évi 1 millió tonna olaj szállítását Türkmenisztánból. A szállítás a Baku-Tbilisz-

Ceyhan olajvezetéken keresztül történik majd. Ez a felére csökkenti a Türkmenisztánból 

származó olajellátás mennyiségét a Novorosszijszk kikötőn (RF) keresztül történő átrakodás 

révén. Jelenleg a türkmén olajszállítás mennyisége az orosz területen 160 ezer tonna/hó. A 

Türkmenisztánból származó olajat a Kaszpi-tengeri útvonalon szállítják tankhajókkal 

Mahacskalába, majd olajvezetéken keresztül Novorosszijszkba. 

Forrás: Vitol и SOCAR договорились о поставках нефти из Туркменистана 

Az Ázsia Fejlesztési Bank Örményország régióiban finanszírozza az áramellátás 

bővítését 

RItmeurasia, 2021. szeptember 13. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 35 millió dolláros szerződést írt alá az Electric Networks of 

Armenia CJSC-vel az elosztóhálózatok korszerűsítésére, a régiók megbízható áramellátásának 

biztosítása érdekében. A teljes finanszírozásból 20 millió dollárt az ADB biztosít, a fennmaradó 

15 millió dollárt pedig az ADB által kezelt ázsiai vezető magáninfrastruktúra alap (LEAP) 

biztosítja. A beruházási programok még 2016-ban indultak. Az első fejlesztési szakasz, amely 

Jerevánra összpontosított, és 2020-ban fejeződött be, amihez az ADB 80 millió dolláros 

kölcsönt biztosított. A második fejlesztési szakasz az elosztóhálózatok rekonstrukciójára, az 

elavult berendezések korszerűsítésére, az atomerőművek infrastruktúrájának javítására, 

valamint az új elektromos hálózatok telepítésére irányul. 

Forrás: Азиатский Банк Развития финансирует расширение доступности электроэнергии 

в регионах Армении 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/10/hungary/
https://arzuw.news/vitol-i-socar-dogovorilis-o-transportirovke-nefti-iz-turkmenistana
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-09-13--aziatskij-bank-razvitija-finansiruet-rasshirenie-dostupnosti-elektroenergii-v-regionah-armenii-56414
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-09-13--aziatskij-bank-razvitija-finansiruet-rasshirenie-dostupnosti-elektroenergii-v-regionah-armenii-56414
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Türkmenisztán módosította kereskedelmi kapcsolatait az EAEU-országokkal 

Central Asia News, 2021. szeptember 13. 

Türkmenisztán a koronavírus-járvány ellenére időben képes volt átalakítani az EAEU 

tagállamokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatait. A közép -ázsiai ország GDP-nek nagy része 

az ipari szektorból származik. 2019 végén a 37. helyet foglalta el az Eurázsiai Gazdasági Unió 

legnagyobb kereskedelmi partnerei között. 2014 és 2019 között Türkmenisztán mutatói az 

EAEU-val folytatott kereskedelem volumenét tekintve 7,2%-kal nőttek. A külkereskedelmi 

mutatók szerint Türkmenisztán exportja elérte a 7,7 milliárd dollárt, míg az import 10,1 

milliárd dollárt tett ki. Az ország fő kereskedelmi partnerei Törökország (3,7 milliárd dollár), az 

Egyesült Arab Emírségek (1,5 milliárd dollár), Japán (1,05 milliárd dollár), Kína (0,75 milliárd 

dollár) és Oroszország (0,42 milliárd dollár). A közép -ázsiai állam jelenleg főleg földgázt 

exportál (5,1 milliárd dollár) a kőolajtermékek (1,1 milliárd dollár), az olaj (0,61 milliárd dollár), 

a pamutszál (0,27 milliárd dollár) és a villamos energia (0,12 milliárd dollár) mellet. 

Forrás: Туркменистан видоизменил торговые отношения со странами ЕАЭС 

Örmény külügyminiszter: Szlovákia részt kíván venni az örmény 

atomerőművek modernizálásában 

Krasnaja Vesna, 2021. szeptember 14. 

Szlovákia bejelentette együttműködési szándékát, hogy részt vegyen az örmény 

atomerőművek modernizálásában. Jelentette be Ivan Korčok szlovák külügyminiszter 

Jerevánban. A szlovák külügyminisztérium vezetője szerint az atomenergia az 

Örményországgal való kapcsolatok egyik legfontosabb területe. Hozzátette, hogy Szlovákia 

kész együttműködni a zöld energia területén. A szlovák kormány a Metsamor város közelében 

található atomerőmű korszerűsítésében kíván szerepet vállalni. Nem mellesleg ez az egyetlen 

atomerőmű a Kaukázusban és ez az atomerőmű biztosítja Örményország villamosenergia 

ellátásának több mint 30% -át. 

Forrás: Глава МИД: Словакия намерена участвовать в модернизации Армянской АЭС 

  

https://centralasia.news/11242-turkmenistan-vidoizmenil-torgovye-otnoshenija-so-stranami-eajes.html
https://rossaprimavera.ru/news/f0f626b6
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Egyre több az iszlám pénzügy szereplő Kazahsztánban 

Moj Gorod, 2021. szeptember 14. 

A Kazah Köztársaság Pénzügyi Piac Szabályozásáért és Fejlesztéséért Felelős Ügynöksége, 

valamint az Iszlám Pénzügyi Szervezetek Számviteli és Könyvvizsgálati Szervezete egyetértési 

megállapodást írt alá. A memorandum előírja a kölcsönös információcserét, támogatást az 

iszlám pénzügyekkel kapcsolatos közös programok és szabványok kidolgozásában. Mindkét fél 

intézkedéseinek célja a kapacitásépítés és az iszlám pénzügyek és az AAOIFI szabványok 

tudatosítása Kazahsztánban és a FÁK országokban. Az iszlám pénzügyek a pénzügyi piacnak 

gyorsan növekvő szegmensei vannak, amelyek globális volumene jelenleg 2,5 ezer milliárd 

dollárt tesz ki, és akár 50%-os növekedési kilátás is elérhető. Kazahsztánban az iszlám 

pénzügyek elsősorban alternatív forrásokat jelentenek az üzleti és gazdasági életben való 

fejlesztéshez, amely a kazah középvállalkozások mozgató motorja. Jelenleg két iszlám bank 

működik Kazahsztánban, az Al Hilal és a Zaman Bank. 2020 végére összvagyonuk 81,9 milliárd 

tett ki, ami 45,5%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ennek a 

szegmensnek a növekedését a szakértők nagyon ígéretesnek ítélik. 

Forrás: Исламского финансирования в Казахстане становится больше 

Kirgizisztán folytatja az urán- és tóriumbányászatot 

RItmeurasia, 2021. szeptember 14. 

Az az urán- és tóriumbányászat folytatásáról határozott a Kirgizisztán Energetikai és Ipari 

Minisztérium. A döntést elsősorban az Oroszországból, Kínából és az Egyesült Államokból 

érkező megrendelések rohamos növekedésével magyarázták. Ezenkívül továbbra is hatályban 

marad az urániumot és tóriumot tartalmazó hulladékok és nyersanyagok Kirgizisztán 

területére történő behozatalának tilalma. 

Forrás: В Киргизии собираются возобновить добычу урана и тория 

Üzbegisztán és Türkmenisztán közötti kereskedelmi forgalom egymilliárd 

dollárra nő 

Ritmeurasia, 2021. szeptember 16. 

Az Üzbég Köztársaság Beruházási és Külkereskedelmi Minisztériuma Taskentben rendezte 

meg az üzbég-türk kereskedelmi és gazdasági, tudományos-technikai és kulturális 

együttműködésről szóló kormányközi bizottság 16. ülését. A tárgyalások a kereskedelem és a 

gazdaság, az ipar, az energetika, a tranzit, valamint a kulturális együttműködési kérdéseivel 

foglalkoztak. A találkozó legfontosabb eredménye a határkereskedelmi övezet létrehozásáról 

és a kölcsönös kereskedelem egymilliárd dollárra való növeléséről szóló megállapodás volt. 

Üzbegisztánban ma 160 vállalkozás működik türkmén beruházók részvételével. A két ország 

közötti kereskedelem volumene az idei első félévben 20%-kal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest. A két fél továbbá megállapodott egy 2022-re vonatkozó kölcsönös 

vámkedvezményekről és a "Turkmenbashi" tengeri kikötő infrastruktúrájának használatáról. 

Forrás: Товарооборот Узбекистана и Туркменистана вырастет до 1 млрд долларов 

http://mygorod.kz/?p=98125
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-09-14--v-kirgizii-sobirajutsja-vozobnovit-dobychu-urana-i-toria-56430
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-09-16--tovarooborot-uzbekistana-i-turkmenistana-vyrastet-do-1-mlrd-dollarov-56455
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Üzbegisztán és Tádzsikisztán vezetői kétoldalú együttműködések folytatásáról 

tárgyaltak 

Uz Daily, 2021. szeptember 16. 

Az üzbég-tádzsik sokoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésének, valamint a regionális 

interakciónak az aktuális kérdéseiről tárgyalt Shavkat Mirzijojev üzbég és Emomali Rahmon 

tádzsik elnök. Hangsúlyozták az aktív kapcsolatok folytatásának fontosságát a gazdasági 

ágazatokban folytatott együttműködési projektek és a kulturális és humanitárius 

együttműködési program gyakorlati megvalósításának fontosságát. Ezenkívül szóba került az 

Afganisztánban kialakult helyzet is. 

Forrás: Лидеры Узбекистана и Таджикистана обсудили двустороннее сотрудничество 

Üzbegisztán újabb aranybányát üzemelt be 

Krasnaja Vesna, 2021. szeptember 16. 

Üzbegisztánban egy újabb bányászati komplexumot építenek az aranyérc kitermelésére és 

feldolgozására. A tervek szerint 274 millió dolláros beruházás keretén belül épül meg a Navoi 

Bányászati és Kohászati Kombinát 6. számú hidrometallurgiai üzeme, amelyet a tervek szerint 

2024 decemberében helyezik majd üzembe. A döntést elsősorban a világban fellépő 

számítástechnikai chiphiány indokolja, mivel Kína, Oroszország és Taiwan felől is egyre 

nagyobb mennyiségű arany megrendelés érkezik az ország felé. Üzbegisztán a világ 10 legjobb 

országa között van az aranybányászatban. 2019-ben 94,6 tonna aranyat bányásztak ki az 

országban, 2020 -ban ez az érték meghaladta a 101,6 tonnát. 

Forrás: Узбекистан запустит еще один объект по золотодобыче 

https://www.uzdaily.uz/ru/post/63688
https://rossaprimavera.ru/news/77e5be59

