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Egy újabb lépés a sakktáblán: Irán az SCO tagja 

2021. szeptember 17-én, az idén 20 éves Sanghaji Együttműködési Szervezet a tádzsikisztáni 
Dušanbében tartotta soron következő csúcstalálkozóját. Az ülésen elfogadott 
záródokumentumban az SCO két fontos dolgot fogalmazott meg. A térség biztonságpolitikai 
helyzetének biztosítását. Az afganisztáni helyzet mielőbbi rendezését, kiemelve, hogy az 
országnak, semlegesnek, egységesnek és demokratikusnak kell maradnia, amihez az SCO 
minden segítséget biztosítani fog. Valamint szorgalmazta az Afganisztánban található minden 
etnikai, vallási és politikai csoport részvételével egy koalíciós kormány létrehozását is. 
Ezenkívül elfogadták Irán csatlakozását az együttműködési szervezethez. Teherán részvétele 
az együttműködésben pedig azt jelenti, hogy az "Észak-Dél" és a "Nyugat-Kelet" közötti 
kereskedelmi útvonalak és lehetőségek bővülni fognak. Irán csatlakozása mutatja, hogy az 
ország részvételével tovább bővül a kínai „Övezet és Út” (Belt and Road, BRI) kezdeményezés, 
amelynek célja Kína összekapcsolása Európával, a Fekete-tenger térségével és a Közel-
Kelettel. Emellett a teheráni csatlakozás az SCO-t megkerülhetetlen globális gazdasági 
szereplővé teszi. Ennek köszönhetően a Sanghaji Együttműködési Szervezet 
csúcstalálkozójának dokumentuma összhangban van az EAEU, az ASEAN (Délkelet-ázsiai 
Nemzetek Szövetsége, Association of Southeast Asian Nations) és az „Egy öv, egy út” kínai 
kezdeményezés részvételével megvalósuló eurázsiai partnerséggel, ami egyben az eurázsiai 
egység megerősítését is jelenti. 
Irán számára hosszú út vezetett a szervezethez való csatlakozásig. Moszkva és Tádzsikisztán is 
többször blokkolta Irán csatlakozási szándékát a szervezethez. Hszi Csin-ping kínai elnök 2016-
os iráni látogatása beindította a két ország közötti stratégiai partnerség kialakításának 
folyamatát, ami után Irán SCO-hoz történő csatlakozása is könnyebbé válhatott. 
Bár az SCO egy kormányközi együttműködési forma, amely főként a politikára és 
biztonságpolitikára összpontosít, ám vannak gazdasági vetületei is. Az iráni tagságnak a 
politikai és biztonságpolitikai okok mellett gazdasági és kereskedelmi dimenziója is van. Irán 
külpolitikai stratégiájának egyik eleme a Kelet felé nyitás. Ez magában foglalja az SCO 
tagállamaival való mélyebb gazdasági kapcsolatok bővítését, amely hatékony módja lehet a 
nyugati hatalmak Iránnal szembeni magatartásának az elmozdítására. Teherán reálpolitikát 
folytat, az SCO-ban szerzett állandó tagságát felhasználva az Iszlám Köztársaság tovább 
szeretné erősíteni kapcsolatait a tőle északkeletre eső közép-ázsiai és dél-ázsiai országokkal. 
Tiszteletben tartja Kína és Oroszország regionális befolyását, hatalmát és támogatja a status 
quo fenntartását Közép-Ázsiában. Ebrahim Raisi, Irán elnöke nyíltan kijelentette, hogy 
támogatja az összes SCO tagállam területi integritását. 
Az iráni kormánynak a tagsággal kapcsolatos céljait a Sanghaji Együttműködési Szervezetben 
a jövőben némileg korlátozni fogják majd az Egyesült Államok által kiszabott szankciók. Az 
SCO-hoz való amerikai hozzáállás a kezdeti közömbösségtől eltérően a szervezetben már egy 
komoly stratégiai vetélytársat lát. Főként azért, mert az USA az afganisztáni kivonulása által 
katonailag már nem tölt be meghatározó szerepet a térségben. Az USA új ázsiai külpolitikai 
stratégiája Közép-Ázsiát tette meg központi területté. A szeptemberi SCO csúcstalálkozóval 
szinte egyidőben (szeptember 15) az Egyesült Államok és Nagy-Britannia, Ausztráliával 
közösen létrehozta az AUKUS katonai-politikai és biztonsági partnerséget, amely közép-ázsiai 
szakértők szerint az SCO ellensúlyozására is alkalmas lehet. 
 
 

https://jamestown.org/program/irans-full-membership-in-the-sco-a-win-win-game/
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/17/iran-denounces-unilateralism-as-it-becomes-full-sco-member
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13619-us-presence-in-central-asia-realities-and-perspectives.html
https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13619-us-presence-in-central-asia-realities-and-perspectives.html
https://thediplomat.com/2021/09/aukus-the-view-from-asean/
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A Sanghaji Együttműködési Szervezet tagállamaira nézve, ahogyan azt ők maguk is 
megfogalmazták a következő időszak egy „történelmi stresszteszt” lesz. A globális kihívások 
(Covid-járvány, AUKUS megalakulás) egyértelműen azt jelzik, hogy eljött az SCO „történelmi 
stressztesztjének” ideje, amely talán a legkomolyabb kihívás a szervezet 20 éves történetében.  
A jövőben az SCO várhatóan aktívabb szerepet fog játszani a nemzetközi kapcsolatok 
területén. A szervezet tovább folytatja majd a regionális stabilitás megteremtésében játszott 
meghatározó szerepét a régió országainak védelmében. Segíti a tagországok gazdasági és 
infrastrukturális fejlődését, miközben több figyelmet szentel a globális kérdéseknek, s 
aktívabb szerepet fog játszani a nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendszerében. Ezzel az 
állásponttal a szervezet összes tagja egyetértett és elkötelezettek is ebben a kérdésben. 
Egyúttal azonban a Nyugat és az USA kivonulása Afganisztánból egy nemvárt biztonsági 
kockázatot is jelent az együttműködési szervezet számára. Irán teljes körű bevonása a Sanghaji 
Együttműködési Szervezet tevékenységébe pedig teljes mértékben összhangban áll az SCO 
jövőjével kapcsolatban megfogalmazott céljaival. Ami a szervezetben résztvevő minden ország 
biztonságának garantálása. Teherán csatlakozásával pedig megerősíti a biztonságpolitikával 
kapcsolatos elképzeléseket. Mivel Moszkva és Peking a két legerősebb érdekelt fél az SCO-n 
belül, ezért lehetőséget fognak keresni Irán regionális és nemzetközi helyzetéből származó 
előnyök kihasználására. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 
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Kelet Ázsia 

Xi Jinping részt vett az ENSZ 76. közgyűlésén 

news.cn, 2021. szeptember 22. 

Xi Jinping kínai elnök szeptember 21 -én online részt vett az ENSZ 76. közgyűlésén, amelyen 

„Erősítsük meg a bizalmat, győzzük le a nehézségeket és építsünk egy jobb világot” címmel 

mondott beszédet. A kínai elnök rámutatott, hogy idén lesz a Kínai Kommunista Párt 

megalapításának 100. évfordulója, valamint a Kínai Népköztársaság ENSZ-be való 

csatlakozásának 50. évfordulója. Xi Jinping hangsúlyozta, hogy jelenleg a járvány még mindig 

tombol szerte a világon, és az emberi társadalom alaposan átalakult. A világ a viharos 

változások új időszakába lépett. Minden felelős politikusnak válaszolnia kell az idők kérdéseire, 

és magabiztosan, bátran és felelősséggel kell történelmi jelentőségű döntéseket hoznia. Ehhez 

több pontos javaslatot fogalmazott meg, majd beszédének végén, majd elmondta, hogy a világ 

a történelmi válaszút előtt áll, amelyre közös összefogással kell választ adnia az emberiségnek. 

Forrás: 习近平出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话 

Az afganisztáni kivonulás nem befolyásolja az amerikai jelenlétet Dél-

Koreában 

Juni Kim, The Diplomat, 2021. szeptember 22. 

Az Egyesült Államok kaotikus kivonulása Afganisztánból és az azt követő tálib hatalomátvétel 

új aggályokat vetett fel Washington globális biztonsági kötelezettségeivel és katonai 

partnereinek támogatásával kapcsolatban. Ide tartozik Dél-Korea is, ahol az Egyesült Államok 

több mint 70 éve erős katonai jelenlétet tart fenn az észak-koreai fenyegetés miatt. Az 

Afganisztánból való kivonulás is vitát váltott ki arról, hogy fel kell-e gyorsítani az amerikai 

kivonulást Dél-Koreából. A KEI-YouGov felmérés, amelyet 2021 augusztusában végeztek, azt 

mutatja, hogy az amerikai közvélemény nagyrészt támogatja a Dél-Korea-USA katonai 

szövetséget, az amerikaiak 64 százaléka szerint a szövetség az az amerikai nemzetbiztonság 

érdeke. A Dél-Koreában állomásozó amerikai csapatokat illetően, az amerikaiak 57 százaléka 

szeretné, ha az Egyesült Államok fenntartaná vagy növelné katonai jelenlétét, a válaszadók 10 

százaléka támogatja a csökkentést, és csak 7 százalék támogatja a teljes kivonulást. 

Forrás: Despite Afghanistan Withdrawal, Americans Continue to Support US Presence in South 

Korea 

  

http://www.news.cn/politics/leaders/2021-09/22/c_1127886752.htm
https://thediplomat.com/2021/09/despite-afghanistan-withdrawal-americans-continue-to-support-us-presence-in-south-korea/
https://thediplomat.com/2021/09/despite-afghanistan-withdrawal-americans-continue-to-support-us-presence-in-south-korea/
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Az OECD legfrissebb gazdasági kilátások jelentése 

Zou Heyi, China Daily, 2021. szeptember 21. 

Az OECD legutóbbi gazdasági kilátásainak jelentése szerint a globális gazdaság 2021-ben 5,7%-

kal, a G20-országok gazdasága pedig 6,1%-kal fog növekedni. A jelentés szerint Kína 

gazdaságának növekedési üteme 2021-ben és 2022-ben eléri a 8,5%-os, illetve az 5,8%-os 

növekedést, ami megegyezik az OECD által májusban bejelentett növekedési várakozásokkal. 

A jelentés rámutatott, hogy az erős szakpolitikai támogatásnak, a hatékony új koronavírus 

elleni oltásoknak és számos gazdasági tevékenység fokozatos helyreállításának köszönhetően 

a globális gazdaság idén visszanyerte a növekedést, de a lendület lelassult. Sok országban, 

különösen a feltörekvő piacokon és a fejlődő országokban, ahol az oltási arány alacsony, a 

gazdasági teljesítmény és a foglalkoztatás még nem állt helyre. 

Forrás: 经合组织发布最新经济展望报告：维持对中国经济增长预期 

Kína előrébb került a globális innovációs rangsorban 

China Daily, 2021. június 22. 

A 2021-es globális innovációs index szerint Kína a globális innovációs rangsorban betöltött 

pozíciója a tavalyi 14. helyről idén a 12. helyre került. Az egyetlen közepes jövedelmű gazdaság, 

amely a legjobb 30 között van. Az innovációs klaszterek rangsorában a Shenzhen-Hong Kong-

Guangzhou és Peking a második és harmadik helyen áll a világ 100 legjobb innovációs klasztere 

között. A jelentés szerint Kína 2013 óta folyamatosan előkelőbb helyre kerül a rangsorban, ez 

pedig alátámasztja a folyamatos kormányzati politikák és ösztönzők jelentőségére az 

innováció előmozdításában. A 2021-es globális innovációs index (GII) 81 különböző mutatón 

keresztül vizsgálta az országok innovációs képességeit. Az Agence France-Presse jelentése 

szerint az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete által közétett "2021-es globális innovációs 

index" azt mutatja, hogy Kína és Dél-Korea teljesítménye megugrott. "A járvány felgyorsította 

az innovációs tevékenységek hosszú távú földrajzi eltolódását Ázsiába." 

Forrás: 最新报告：中国创新全球排名持续上升 深港穗创新集群位列全球第二 

  

http://world.chinadaily.com.cn/a/202109/21/WS6149d553a3107be4979eec82.html
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202109/22/WS614af7a1a3107be4979eefd1.html
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Új tehervonat indul Kínból Lengyelországba 

Xinhua, 2021. június 18. 

Megnyitották az új Kína-Európa tehervonat útvonalat, amely összeköti a délnyugat-kínai 

Chengdut, Szecsuán tartomány fővárosát a lengyel Gdansk kikötővárossal. Az első 

teherszállító vonat, amely árukat, például bútorokat, háztartási gépeket, gépeket és 

berendezéseket szállított, szeptember 17-én, pénteken indult Chengdu városából Gdanskba, 

Lengyelország északi partvidékének legnagyobb városába és legfontosabb tengeri kikötőjébe. 

A Chengdu Nemzetközi Vasúti Kikötő Igazgatási Bizottsága szerint ez az új útvonal várhatóan 

elősegíti a gazdasági, kereskedelmi és kulturális cserék megerősítését Kína és Lengyelország, 

valamint az útvonal többi országa között. Chengdu idén nyolc új tengerentúli állomással 

bővítette Kína-Európa tehervonat-útvonalait. A Kínából induló tehervonatok összesen 66 

célállomást tudnak elérni Európa szerte. 

Forrás: Chinese city launches new freight train route to Poland 

Chongqing a járműkereskedelem fő csomópontja 

Xinhua, 2021. június 18. 

Közel 25 000 járművet kezeltek több mint 10 milliárd jüan (kb. 1,6 milliárd USA dollár) 

értékben a Kína-Európa tehervonatok a délnyugat-kínai Chongqing állomáson a helyi 

hatóságok adatai szerint. Eddig 17 luxusautó-márka, például a Mercedes-Benz, az Audi, a 

BMW és a Land Rover járműveit importálták ezeken a vonatokon Chongqingba, amióta a város 

az importált járművek fő belépési pontja lett. Idén januártól júliusig a Kína – Európa 

tehervonatok Chongqing révén több mint 4600 járművet importáltak 2,6 milliárd jüan 

értékben, ami ötszörös növekedés az előző év azonos időszakához képest-közölte a Chongqing 

kikötői és logisztikai iroda. Chongqing a Kína-Európa tehervonatok elsődleges csomópontja. A 

Yuxinou (Chongqing-Xinjiang-Europe) vasút, az első Kína-Európa tehervonat-útvonal az év első 

felében 1359 utat tett meg, ami több mint 50 százalékos növekedést jelent. Eredetileg a helyi 

informatikai cégek laptopjainak szállítására tervezték, a Yuxinou vasút jelenleg több mint 1000 

féle árut szállított a járművektől és autóalkatrészektől a gyógyszerekig és fogyasztási cikkekig. 

Forrás: China-Europe freight trains via Chongqing marks massive vehicle trade 

  

http://www.news.cn/english/2021-09/18/c_1310195760.htm
http://www.news.cn/english/2021-09/17/c_1310194515.htm
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Sanghaj erős exportnövekedése 

Xinhua, 2021. szeptember 23. 

Sanghaj az év első nyolc hónapjában az exportjának gyors növekedéséről számolt be a 

konténerek és konténerhajók kapcsán - közölte a helyi vámhatóság. Januártól augusztusig 

Sanghaj 246 ezer konténert exportált, ami kétszerese az előző év azonos időszakának. Az 

export értéke 455 százalékkal 8,06 milliárd jüanra (mintegy 1,25 milliárd dollárra) nőtt. Az 

időszak során a város 16 konténerszállító hajót is exportált 7,99 milliárd jüan értékben. A 

konténerek és konténerhajók exportjának növekedése azt mutatja, hogy a COVID-19 

világjárvány ellenére a kínai áruk iránti kereslet továbbra is erős. 

Forrás: Shanghai sees strong export growth in containers, container ships 

Japán belpolitikai változását az USA figyelmen kívül hagyja 

Daniel Sneider, Asia Times, 2021. szeptember 22. 

Joe Biden amerikai elnök szeptember 24-én ad otthont a Quad vezetőinek-az Egyesült 

Államoknak, Indiának, Ausztráliának és Japánnak a Fehér Házban. Az amerikai elnök részéről 

ez a Kínával való szembenézésre irányul. Úgy tűnik azonban, hogy senki sem fordít nagyobb 

figyelmet arra, hogy a Japánt képviselő Yoshihide Suga miniszterelnök a Fehér Ház 

csúcstalálkozóját követő néhány napon belül távozhat hivatalából. Japán az elmúlt évek egyik 

legviharosabb politikai pillanatának közepette van, az ország vezetésének kiléte teljesen 

bizonytalan. Amerikában még a nagy médiumok oldalain is, alig lehet említést látni a 

legfontosabb ázsiai szövetségesének eseményeiről.  

Forrás: Japan politics on a precipice but US barely notices 

  

http://www.news.cn/english/2021-09/22/c_1310202951.htm
https://asiatimes.com/2021/09/japan-politics-on-a-precipice-but-us-barely-notices/
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Dél-Ázsia 

India 85%-osra emelte a belföldi légitársaság ülőhelyeinek telítettségét 

KS Kumar, Asia Times, 2021. szeptember 20. 

India engedélyezte a légitársaságoknak, hogy a belföldi útjaik során a járatok telítettségét 

72,5%-ról 85%-ra emeljék, miközben az árplafont is csökkentették. Az októbertől decemberig 

tartó szezonban általában megnő a foglalások száma, ami a koronavírus járvány lecsengésével 

várhatóan idén is nagyobb forgalmat jelent a légitársaságoknak. Az árplafonra vonatkozó 

időszakot a kormány 30-ról 15 napra csökkentette, vagyis a 15 napnál korábbi foglalások 

esetében nem kell betartani a korlátozásokat a szolgáltatóknak. A belföldi légi forgalom 

augusztusban 34%-kal 6,7 millióra nőtt, az ülőhelyek kihasználtsága is meghaladta a 70%-ot. 

A járvány rendkívül súlyosan érintette az ágazatot, az elmúlt időszakban a kormány számos 

korlátozó intézkedést vezetett be a légi személyszállítás területén. A nemzetközi járatok 

továbbra is tilalom alatt állnak, habár India 28 országgal kötött légibuborék megállapodásokat, 

vagyis az egyes szolgáltatók a két ország területét érintve indíthatnak nemzetközi járatokat is. 

Forrás: India hikes domestic airline seat filling to 85% 

Modi miniszterelnök amerikai látogatása: Első találkozás Bidennel, Quad 

tárgyalások és az afgán válság a napirenden 

Geeta Mohan, India Today, 2021. szeptember 21. 

Narendra Modi indiai miniszterelnök szeptember 22-én az Egyesült Államokba utazik, ahol 

először találkozik személyesen a Négyes többi tagjának, vagyis az USA, Ausztrália és Japán 

vezetőivel. Washingtoni látogatását követően Modi New York-ban az ENSZ közgyűlésen is 

felszólal. Joe Biden és Narendra Modi első személyes bilaterális tárgyalásaira szeptember 24-

én fog sor kerülni. A Négyes vezetőinek találkozója abból a szempontból is érdekes, hogy az 

USA, Ausztrália és az Egyesült Királyság csupán néhány nappal ezelőtt kötötte meg az AUKUS 

védelmi egyezményt. India nem kommentálta a paktumot, de azt kizárta, hogy a Négyes 

bővítése is napirendre került volna. Az indiai kormány elsősorban a négy országnak a Covid-

19 elleni közös fellépését szorgalmazza, miközben az afgán helyzet is egyre jobban aggasztja, 

attól tartva, hogy az instabilitás és a terrorizmus a szomszédos régiókban is elterjedhet. 

Forrás: PM Modi’s US visit: First meeting with Biden, Quad talks and Afghan crisis on agenda 

  

https://asiatimes.com/2021/09/india-hikes-domestic-airline-seat-filling-to-85/
https://www.indiatoday.in/india/story/pm-modi-us-visit-first-meeting-with-biden-quad-talks-on-agenda-1855117-2021-09-21
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Az indiai haderő felgyorsítja a történelmi átalakulást, hogy ellensúlyozza Kínát 

Bloomberg, The Times of India, 2021. szeptember 24. 

Narendra Modi kormánya miközben szorosabb együttműködésre törekszik az USA-val, 

Japánnal és Ausztráliával, most jelentős katonai reformokra szánta el magát, amelyre India 

1947-es függetlensége óta nem volt példa. A reform lényege, a hadsereg, a haditengerészet 

és a légierő integrációja, közös parancsnokság alá helyezése. Kínához hasonlóan, amely 2016-

ban vezette be az új rendszert, India is hadszíntéri parancsnokságokat hoz létre, előmozdítva 

a haderőnemek közös együttműködést. Az új rendszer várhatóan 2024-re lesz működőképes, 

nagyban megkönnyítve a partnerországokkal való együttműködést, akik a múltban többnyire 

csupán az indiai haditengerészetre számíthattak. Kína után India rendelkezik a világon a 

legnagyobb létszámú haderővel, 1,2 millió hivatásos és 960000 tartalékos katonával. Mivel a 

kiadások nagy részét a katonák fizetése emészti fel, az újjászervezést követően a tervek szerint 

a költségek is harmadával fognak csökkenni. 

Forrás: India military accelerates historic overhaul to counter China 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-military-accelerates-historic-overhaul-to-counter-china/articleshow/86470909.cms
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Délkelet-Ázsia 

A SIA és a Changi repülőtér a Newsweek által indított új utazási díjak top 

kategóriájába került 
Toh Ting Wei, The Straits Times, 2021. szeptember 19. 

Az amerikai Newsweek magazin által alapított Future of Travel Awards díjat szeptember 16-

án adták át az első alkalommal. A nemzetközi légitársaságok kategóriájában, a nyertes a 

Singapore Airlines lett, miközben a nemzetközi repülőtér díjat a Changi repülőtér kapta meg. 

Összesen 8 kategóriában osztottak ki díjakat, elsősorban arra koncentrálva, hogy az iparágban 

mennyire sikerült megvalósítani a fenntarthatóságot, az innovációt és az inkluzivitást. A 

Singapore Airlines esetében sokat számított, hogy a vállalat modernizálta repülőgépparkját, 

elkötelezett a széndioxid kibocsátás csökkentése mellett, miközben az utasok kényelmét és 

biztonságát is szem előtt tartja. A Changi repülőtérrel kapcsolatban pedig döntőnek bizonyult, 

hogy riválisait megelőzve fektet hangsúlyt az utasok és a helybéliek kiszolgálására, szem előtt 

tartva azok egészségét és a fenntarthatóságot. 

Forrás: Digital banking is key to financial inclusion in Malaysia 

Mianmar valutája minden idők mélypontjára esett vissza, a puccsot követő 

felfordulás közepette 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. szeptember 20. 

A februári puccsot követően a mianmari valuta a kyat értéke majdnem a felére csökkent, így 

a fekete piacon szeptember 17-én 1 dollár 2200 kyat-ot ért, szemben a február eleji 1330-al. 

A pénznem értékvesztését alapvetően a Mianmari Központi Bank (CBM) azon döntése idézte 

elő, melynek értelmében szeptember 10-án eltörölte azt a szabályt, amely a kyat-dollár 

árfolyamot a CBM által megállapított referencia-árfolyam 0,8 százalékán belül tartotta. A 

központi bank a puccs óta 120 millió dollárt bocsátott a piacra, beleértve a júliusi és augusztusi 

értékesítéseket is, de ezek az összegek nem voltak elegendők a globális tartalékvaluta iránti 

növekvő kereslet kielégítésére. A valuta értékének csökkenése az importált áruk, különösen a 

benzin költségeit fogja felemelni, hozzájárulva a megélhetési költségek általános 

növekedéséhez. A Világbank szerint az elkövetkező hónapokban az infláció is jelentősen 

növekedni fog, tovább fokozva a mianmari háztartásokra nehezedő nyomást, egyúttal 

súlyosbítva a junta előtt álló politikai kihívásokat. 

Forrás: Myanmar’s Currency Falls to All-Time Low Amid Post-Coup Turmoil 

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/09/10/digital-banking-is-key-to-financial-inclusion-in-malaysia/
https://thediplomat.com/2021/09/myanmars-currency-falls-to-all-time-low-amid-post-coup-turmoil/


 
 

 
 

12 

Kína ígérete, hogy csatlakozna a csendes-óceáni kereskedelmi paktumhoz 

stratégiai lehetőség Canberra számára 

Shiro Armstrong, East Asia Forum, 2021. szeptember 20. 

Kína jelezte, hogy szívesen csatlakozna a 11 tagú ázsiai-csendes-óceáni kereskedelmi 

paktumhoz, amely magában foglalja Ausztráliát, Kanadát, Japánt és Szingapúrt is. A TPP 

eredetileg az USA vezetésével Kína korlátozására jött volna létre, de miután a Trump 

kormányzat kilépett az egyezményből a többi ország megalakította az Átfogó és Progresszív 

Transz-Pacifikus Partnerséget (CPTPP), meghagyva a lehetőségét az USA visszatérésére. 

Miközben a Biden kabinetet a hazai ellenállás hátráltatja, Kína kifejezte csatlakozási szándékát, 

hiszen stratégiai szempontból opportunista módon megpróbálhatja megosztani a csoportot, 

különösen az amerikai szövetségeseket, és kihasználhatja az Egyesült Államok távollétét. 

Ugyanakkor Peking gazdaságilag a CPTPP-t külső nyomásként is használhatja a reformok 

ösztönzésére. A Kína és Ausztrália között kirobbant gazdasági konfliktus ellenére Canberra 

számára nem lenne előnyös meggátolni Kína belépését. A kínai gazdaság túl fontos Ausztrália 

és az ázsiai partnerei számára ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják, éppen ezért az ausztrál 

kormánynak élnie kell ezzel a ritka stratégiai lehetőséggel, hogy együttműködhessen egy olyan 

szabályrendszer létrehozásában, amely Kínát a világhoz köti. 

Forrás: China’s bid to join Pacific trade pact a strategic opportunity for Canberra 

Az ADB szerint az alacsony oltási arány károkat okoz a délkelet-ázsiai 

gazdaságoknak 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. szeptember 22. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank legfrissebb gazdasági kilátásokról szóló jelentésében arra a 

következtetésre jutott, hogy Délkelet-Ázsiában Ázsia többi országához képest kisebb 

gazdasági növekedés várható az idén, köszönhetően a lakosság alacsony átoltottságának és az 

ennek következtében szükségessé váló korlátozó intézkedéseknek. Az intézmény a vizsgált 46 

nemzet számára 7,1%-os növekedéssel számol, de Délkelet-Ázsia esetében csupán 3,1-5%-os 

növekedést jósol. A régió legfontosabb gazdaságait tekintve Thaiföldön 0,8%, Indonéziában 

3,5,% Malajziában pedig 4,7% os növekedés várható, miközben mindegyik országban a vártnál 

lassabban halad az oltási program. Vietnam, amely 2020-ban egyedüli országként a régióban 

pozitív növekedést produkált, most csupán 3,8%-os növekedésre számíthat. Mianmarban a 

súlyos politikai, gazdasági válság közepette 18,4%-os visszaesésről szólnak az előrejelzések. 

Azok az országok, viszont ahol a lakosság nagy részét már beoltották (Szingapúr, Kambodzsa, 

Laosz) egyértelműen jobb kilátásokra készülhetnek. 

Forrás: Low Vaccination Rates are Hurting Southeast Asia’s Economy: ADB 

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/09/20/chinas-bid-to-join-pacific-trade-pact-a-strategic-opportunity-for-canberra/
https://thediplomat.com/2021/09/low-vaccination-rates-are-hurting-southeast-asias-economy-adb/


 
 

 
 

13 

Autó akkumulátor gyártása 

Editorial Board, The Jakarta Post, 2021. szeptember 22. 

Indonézia nagy lépést tett annak irányába, hogy az autó akkumulátor és elektromos jármű 

gyártásának délkelet-ázsiai központja legyen, miután a múlt héten döntés született arról, hogy 

egy 1,1 milliárd dolláros akkumulátorgyár fog felépülni Jáva nyugati részén Karawangban. A 

gyárat a dél-koreai LG Energy Solution, a Hyundai csoport és az indonéz állami vállalat a 

Battery Corporation építi fel, egy 9,8 milliárd dolláros beruházás részeként. Mivel 

Indonéziában található a világ nikkel készleteinek 25%-a az ország komoly előnyökkel 

rendelkezik az akkumulátorgyártás területén. (A lítium akkumulátorok 40%-ban nikkelből 

készülnek). Elemzők szerint 2022-re várhatóan 25%-os bővülés várható az elektromos 

járművek ázsiai értékesítését tekintve, ugyanis a kelet-ázsiai államok egyre jobban 

törekszenek a karbon semlegességre. Indonézia törekszik a nikkel tartalékok kihasználására, 

ennek érdekében számos kohászat áll építés alatt. Az egyetlen probléma, hogy az elektromos 

áramról viszont többségében a környezetszennyező széntüzelésű erőművek gondoskodnak, 

mivel a vízi és geotermális energia a nikkelbányák közelében nem elérhető. 

Forrás: Manufacturing Car Battery 

AUKUS: az ASEAN szemszögéből 

Laura Southgate, The Diplomat, 2021. szeptember 23. 

Szeptember 15-én az USA, az Egyesült Királyság és Ausztrália bejelentette az új trilaterális 

biztonsági partnerség az AUKUS létrejöttét, amelynek keretében Ausztrália is rendszeresíthet 

nukleáris tengeralattjárókat. A résztvevők szerint az egyezmény nem Kína ellen irányul, csupán 

a biztonság és a stabilitás fenntartása a célja az indo-csendes-óceáni térségben, ennek 

ellenére az ASEAN államok nem fogadták lelkesedéssel a paktumot. Malajzia szerint fennáll a 

veszélye annak, hogy a Dél-kínai-tengeren agresszív lépéseket fog kiprovokálni az egyezmény, 

Indonézia szerint pedig aggasztó a folytatódó fegyverkezési verseny a régióban. Vietnam nem 

kommentálta az egyezményt, de Kamala Harris amerikai alelnök látogatása után nem érhette 

meglepetésként az esemény. Egyedül Szingapúr reagált pozitívan a kezdeményezésre, az 

ASEAN országok többsége alapvetően továbbra is a szervezetet tekinti a legfontosabb 

biztonsági stabilitást nyújtó sarokpontnak és nem szeretnének elköteleződni a Kína-Amerika 

rivalizálásban. 

Forrás: AUKUS: The View from ASEAN 

  

https://www.thejakartapost.com/academia/2021/09/21/manufacturing-car-battery.html
https://thediplomat.com/2021/09/aukus-the-view-from-asean/
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Franciaország vesztesége nem Kína nyeresége az Indo-Csendes-óceánon 

Bertil Lintner, Asia Times, 2021. szeptember 23. 

Az AUKUS partnerség bejelentésére Franciaország és az Európai Unió negatívan reagált, a 

francia kormány még a nagyköveteket is visszahívta Washingtonból és Canberrából. 

Franciaország számára az Ausztráliával meghiúsult dízel tengeralattjárók vásárlásáról szóló 66 

milliárd dolláros üzlet is érzékeny veszteség. A kínai média igyekezett hangsúlyoznia a nyugati 

országok közötti ellentéteket, de valójában Franciaország jelenléte az indo-csendes-óceáni 

térségben nem tekinthető pozitívumnak Kína számára. Az USA-val fennálló nézeteltérés 

dacára Párizs szorosan együttműködik Indiával, Japánnal és Ausztráliával, miközben a kínai 

haditengerészeti törekvések korlátozásában érdekelt. Várhatóan Amerikával is rendeződni a 

fog a konfliktus, így a végén Peking nem sok hasznot húzhat a nyugati országok 

megosztottságából. 

Forrás: France’s loss is not China’s gain in the Indo-Pacific 
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Közel-Kelet 

Szaúdi-kínai megállapodás az adócsalás megszüntetésére 

 .Al Arabiya, 2021. szeptember 19 ,العربية

A szaúdi kabinet jóváhagyta a Szaúdi Kamarák Szövetsége és a Tajpej Gazdasági és Kulturális 

Képviselet Szaúd-Arábiában irodája között aláírt megállapodást, amely a jövedelemadók 

kettős adóztatásának elkerüléséről és az adócsalás megakadályozásáról szól. A megállapodás 

értelmében annak rendelkezéseit minden olyan adóra alkalmazni kell, amely azonos vagy 

hasonló tartalmú, továbbá tájékoztatási kötelezettsége van mindkét állam összes illetékes 

hatóságának, főként, ha lényeges változások állnának be az adókkal kapcsolatos 

törvényeikben. A megállapodással összhangban a két terület illetékes hatóságai olyan 

információkat cserélnek, amelyek várhatóan relevánsak a paktum rendelkezéseinek 

végrehajtása szempontjából. Kína befektetései a Királyságban a 2005 és 2020 közötti 

időszakban mintegy 39,9 milliárd dollárt tettek ki. 

Forrás:  يب    ..وهذه طريقة تطبيقها
 اتفاقية سعودية صينية للقضاء عىل التهرب الضر

Iraki gázberuházások Dhi Qar-ban 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. szeptember 19. 

Az iraki olajminisztérium közölte, hogy elindított egy gázberuházási projektet a Nasiriyah és az 

Al-Gharraf mezőkön egy amerikai céggel, a Baker Hughes-szal közösen, a dél-iraki Dhi Qar 

kormányzóságban. Az olajminisztérium közleménye szerint a projekt kapacitása napi 200 

millió köbláb, ami miatt ez az egyik legnagyobb iraki stratégiai vállalkozás gázberuházási 

szektorban. Az elmúlt hónapokban Irak óriási gázberuházási projektekbe kezdett kínai 

vállalatokkal és a francia TotalEnergies-szel, hogy 2024-ben rekordszintű gáztermelést érjen 

el. Irak új projektek indítására törekszik az Akkas mezőkön, Anbar kormányzóságban és 

Mansouriyában, Diyala kormányzóságban. 

Forrás:  ذي قار   
ر  فر  العراق يكشف عن استثمار الغاز المصاحب بحقلي 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/09/19/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7
https://aawsat.com/home/article/3197031/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B1
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Fokozódhat a véleménykülönbség Iránnal kapcsolatban az Egyesült Államok és 

Izrael között a következő hónapokban 

Haaretz, 2021. szeptember 18. 

Az Egyesült Államok és Izrael között látszólag közös stratégia és közös érdek áll fenn, mégpedig 

az, hogy ne engedjék Iránnak katonai nukleáris eszközök kifejlesztését. Az előfeltevés kettős: 

először is egy radikális iszlám-forradalmi rezsim kezében lévő nukleáris fegyver kirobbanthat 

egy regionális nukleáris fegyverkezési versenyt. Másodszor pedig Irán közvetlen fenyegetést 

jelent Izraelre. Az Egyesült Államok és Izrael több mint két évtizede együttesen képviselik az 

iráni nukleáris fegyver létrehozásával kapcsolatos tiltó retorikát. Ám jelentős szakadék van 

kialakulóban a két ország hozzáállása között: Stratégiai szempontból az Egyesült Államok és 

Izrael már nem látja hasonlóan Iránt, és a fenyegetésekről alkotott elképzeléseik olyan 

politikát diktálnak, amelyek nincsenek szinkronban. A helyzet megváltozott, mivel mindenki 

tudja, hogy Irán rendelkezik katonai nukleáris eszközök előállításához szükséges ismeretekkel, 

technológiával, alkatrészekkel és anyagokkal, de ha úgy dönt, hogy azokat nem veti be 

élesben, akkor az elfogadható az Egyesült Államoknak, de semmiképpen nem akceptálható 

Izrael számára. Az, hogy Izraelnek igaza van-e vagy sem, az más vita tárgya. 

Forrás: Schism Between U.S. and Israel on Iran May Grow in Coming Months 

Mohamed bin Zayed a kapcsolatok megerősítéséről tárgyal Barzanival 

 .Al Khaleej, 2021. szeptember 19 ,الخليج

Mohamed bin Zayed Al Nahyan sejk, Abu Dzabi koronahercege és a fegyveres erők 

főparancsnok-helyettese találkozott Nechervan Barzanival, az Iraki Kurdisztáni Autonóm 

Régió elnökével az Egyesült Királyságban tett látogatása során. Al Nahyan sejk és Nechervan 

Barzani megvitatták az Egyesült Arab Emírségek és Irak közötti együttműködés a különböző 

gazdasági, befektetési, fejlesztési és humanitárius területeken, különösen Irak kurdisztáni 

régiójának vonatkozásában. A két vezető véleményt cserélt a Közel-Kelet általános 

fejleményeiről, valamint a két nép békéje, stabilitása és fejlődése érdekében tett 

erőfeszítésekről. 

Forrás: تعزيز العالقات   
 محمد بن  زايد يبحث  مع بارزانر

  

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-schism-between-u-s-and-israel-on-iran-may-grow-in-coming-months-1.10216144?mid5063=open
https://www.alkhaleej.ae/2021-09-18/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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Szudán elfogadja Törökország közvetítését az Etiópiával folytatott 

határvitákban 

Hürriyet Daily News, 2021. szeptember 20. 

Szudán elfogadta Törökország közvetítési ajánlatát az Etiópiával folytatott határviták 

megoldására - jelentette be egy szudáni tisztviselő szeptember 18-án. Az észak-afrikai ország 

szívesen javítja kapcsolatait Törökországgal a különböző területeken, beleértve a politikai és 

gazdasági frontot is. A feszültség Szudán és Etiópia között a tetőfokára hágott az Etiópia északi 

Tigray régiójában kialakult konfliktus továbbterjedése és Etiópia óriási vízenergia-gátjának 

megépítése miatt. A Tigray-konfliktus menekültek tízezreit kényszerítette Kelet-Szudánba, és 

katonai összecsapásokat váltott ki a két ország közötti határmenti, vitatott termőföldek 

területén. Ezekkel kapcsolatban Törökország készen áll arra, hogy közvetítsen Etiópia és 

Szudán között, valamint vállalja a békéltető fél szerepét a határvita megoldása érdekében. 

Törökország és Szudán között egyébként egyre erősebb kötelékek kezdtek kialakulni. 

Augusztusban Szudán vezetője, Abdel Fattah al-Burhan tett látogatást Törökországban, és 

számos gazdasági megállapodást írt alá Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel. 

Forrás: Sudan accepts Turkey's mediation over border disputes with Ethiopia 

Az Egyesült Arab Emírségek gazdasági minisztere Nagy-Britanniába látogat a 

kétoldalú kereskedelem folytatása érdekében 

Al Arabiya News, 2021. szeptember 20. 

Az Egyesült Arab Emírségek gazdasági minisztere a héten magas szintű küldöttséget vezet 

Nagy-Britanniába, hogy megvitassák a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok 

elmélyítését - közölte az Öböl-menti ország minisztériuma. Abdulla Bin Touq al-Marri és a vele 

tartó delegáció találkozókon vesz részt, ahol magas rangú kormánytisztviselőkkel és a brit 

magánszektor képviselőivel vitatják meg a kereskedelem megkönnyítésének és a nem 

olajkereskedelem megduplázásának módjait - tette hozzá a minisztérium. A küldöttség az 

együttműködés erősítésére összpontosít a beruházások, a kis- és középvállalkozások, az 

egészségügy, a megújuló energia, az élelmiszerbiztonság, a pénzügyi- és bankszektor, a 

szállítás és logisztika, az oktatás, az innováció és technológia, valamint a szellemi tulajdon 

területén. Nagy-Britannia az Egyesült Arab Emírségek harmadik legnagyobb európai 

kereskedelmi partnere, a nem olajkereskedelmi forgalmuk közel 8,1 milliárd dollárt tett ki 

2020-ban. A hónap elején az Egyesült Arab Emírségek átfogó globális kampányt hirdetett a 

külföldi befektetések vonzása érdekében, és eltökélt a világ nagy gazdaságaival való 

partnerségek erősítését illetően. Az Öböl-menti ország 550 milliárd dirham (150 milliárd 

dollár) közvetlen külföldi befektetés elérésére törekszik a következő kilenc évben. 

Forrás: UAE economy minister to visit Britain to further bilateral trade 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/sudan-accepts-turkeys-mediation-over-border-disputes-with-ethiopia-167960
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/09/19/UAE-economy-minister-to-visit-Britain-to-further-bilateral-trade
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Human Development Report: Az alkotmány visszaállította a nők jogait 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. szeptember 21. 

A 2021-es emberi Human Development Report dicsérte a 2014-es egyiptomi alkotmányban 

foglaltakat, amelyben elköteleződtek azt illetően, hogy helyreállítsák a nők jogait, továbbá 

hangsúlyozták társadalomban való jelenlétük fontosságát és központi szerepét, rámutatva 

annak fontosságára, hogy egyenlőséget kellene tenni a nők és a férfiak között a polgári, 

politikai, gazdasági és társadalmi jogokban, valamint garantálni kell számukra a lehetőséget 

arra, hogy állami és felsővezetői tisztségeket is betölthessenek. Egyiptomban a nők aránya a 

szenátusban 14%, a kabinetben 25%, miniszterhelyettesi poszton 27%, a kormányzóhelyettesi 

pozícióban pedig 31%. 

Forrás:  تول   الوظائف العامة   
ل لها الحق  فر

َ
ف
َ
ية   :الدستور  أعاد للمرأة حقوقها وك  تقرير التنمية البشر

Szaúd-Arábia: 23 gyár működik 12 ipari városban, hogy fokozzák a megújuló 

energiaellátási láncokat 

 .Al Arabiya, 2021. szeptember 21 ,العربية

A Szaúdi Ipari Városok Hatósága és a "MODON" bejelentették, hogy 23 gyárat helyeztek 

működésbe a Királyság megújuló energiaellátási láncainak támogatására, ahol többek között 

paneleket, chipeket, napenergia-rendszereket és sok más egyebet gyártanak. Khalid bin 

Mohammed Al-Salem, a hatóság vezérigazgatója kifejtette, hogy a "MODON" azon dolgozik, 

hogy támogassa a megújuló energiaágazatot azáltal, hogy lehetővé teszi az ellátási láncokat 

és lokalizálja annak fő összetevőit, mivel ez az egyik stratégiai ágazat, amely hozzáadott 

értéket képvisel a nemzetgazdaság számára. A gyárak összterülete 12 városban meghaladja a 

360 ezer m²-t. Al-Salem elmondta, hogy ezeknek a gyáraknak a legjelentősebb termékei a 

napelempanelek, a vékony panelek, a napenergia-chipek, a napenergia-rendszerek, a beltéri 

és kültéri világítási egységek és az akkumulátorok töltőrendszerei. 

Forrás:  ١٢ مدينة صناعية لتعزيز سالسل إمداد الطاقة المتجددة   
ر
  ف
 
 السعودية ..٢٣ مصنعا

Egyiptom: 4,1 milliárd dollár bevétel a Szuezi-csatorna területén 8 hónap alatt 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. szeptember 22. 

Osama Rabie, az egyiptomi Szuezi-csatorna Hatóságának vezetője kedden azt mondta, hogy a 

csatorna bevételei 2021 első nyolc hónapjában az előző év ugyanezen időszakához képest 11,6 

százalékkal, 4,1 milliárd dollárra nőttek, miközben a globális kereskedelem fokozatosan 

helyreáll a koronavírus-járvány okozta negatív hatásokból. Az egyiptomi tisztviselő kitért arra, 

hogy a januártól augusztusig tartó időszakban a csatornán áthaladó hajók száma 6,7 

százalékkal, 13 300 hajóra nőtt, szemben a tavalyi év hasonló időszakának 12 500 hajójával. A 

Szuezi-csatorna, amelyet világszerte az egyik legfontosabb csatornának és szorosnak tartanak, 

a legrövidebb hajózási útvonal Európa és Ázsia között, és Egyiptom számára egy rendkívül 

fontos bevételi forrás. 

Forrás: ٨ أشهر   
 مض   ..٤.١ مليارات دوالر إيرادات قناة  السويس فر

https://m.youm7.com/story/2021/9/20/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%8E%D9%81%D9%8E%D9%84-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82/5466665
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/09/21/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-23-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-12-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-41-%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%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D9%8A-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/2370932


 
 

 
 

19 

Szaúd-Arábia továbbra is elkötelezett abban, hogy megakadályozza Iránt a 

nukleáris fegyverek beszerzésében 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. szeptember 22. 

Szaúd-Arábia folyamatosan támogatja azokat a nemzetközi erőfeszítéseket, amelyeknek célja, 

hogy megakadályozzák Iránt nukleáris fegyverek beszerzésében, és megerősítsék az 

atomsorompó rendszert a régióban és a világon. Ez a bejelentés a kabinet ülésén történt, ahol 

ezen kívül még számos, mind a regionális, mind a nemzetközi színtérhez kapcsolódó aktuális 

kérdéssel foglalkoztak. Ezen felül áttekintették a térségben és a világban zajló politikai 

történéseket, valamint az Öböl-menti közös fellépés fejleményeit. Kitértek Szaúd-Arábia, az 

Egyesült Arab Emírségek, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok azon közös szándékára, 

amelyből kifolyólag elkötelezettek a jemeni válság átfogó politikai megoldása mellett, és teljes 

mértékben támogatják az Egyesült Nemzetek különmegbízottját. 

Forrás:  السعودية تجدد دعمها الجهود  الدولية لمنع إيران من السالح النووي 

  

https://aawsat.com/home/article/3201886/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Azerbajdzsán aktívan fejleszti gazdasági kapcsolatait az Orosz Föderáció 

régióival 

Ritmeurasia, 2021. szeptember 17. 

A szaratovi régió üzleti missziója Azerbajdzsán üzleti köreinek meghívására Bakuba látogatott. 

A misszió számos regionális vállalat képviselőit foglalja magában az élelmiszeripartól kezdve a 

logisztikáig. A látogatás végén kereskedelmi és befektetési együttműködési megállapodásokat 

írtak alá azerbajdzsáni régiókkal. Az együttműködés kiterjed a gépiparra, a kereskedelemre és 

az agráriparra. Ez az együttműködés mindkét fél érdekeit előnyben részesíti. 2021 első felében 

a Jaroszlavl régióból Azerbajdzsánba történő szállítások meghaladták az 5,7 millió dollárt ez 

másfélszer magasabb, mint 2020 első felében. Míg a rosztovi régió vállalatai 25,1 millió dollár 

értékű termékeket szállítottak Azerbajdzsánba. Az orosz régióba irányuló azerbajdzsáni export 

elsősorban mezőgazdasági termékekből és vegyi árukból áll. A jövőben a felek a kölcsönös 

kereskedelem fejlesztésének további bővítését tervezik. 

Forrás: Азербайджан активно развивает экономические связи с регионами РФ 

Shavkat Mirzijojev Imran Khannal tárgyalt a tranzitról és a kereskedelemről 

Gazeta.uz, 2011. szeptember 17. 

Shavkat Mirziyoyev üzbégisztán elnöke tárgyalásokat folytatott Imran Khan pakisztáni 

miniszterelnökkel Dušanbében. Az ülésen elmondták, hogy az év eleje óta a kétoldalú 

kereskedelem az országok között 2,5-re nőtt és több mint 30 új közös vállalat jött létre. 

Valamint Taškent és Lahore között is újraindult a légi közlekedés. Imran Khan miniszterelnök 

hangsúlyozta, hogy fel kell gyorsítani az Üzbegisztán és Pakisztán közötti tranzitkereskedelmi 

megállapodás hatálybalépését, valamint a kedvezményes kereskedelmi megállapodással 

kapcsolatos munka mielőbbi befejezését. A pakisztáni kormány vezetője megerősítette a 

transz-afgán vasút megépítésének a támogatását és mindenkit biztosított arról, hogy ez a 

projekt minden lehetséges támogatást meg fog kapni. Az építkezés befejezése után a vasút 

köti majd össze Közép -Ázsia országait Karachi és Gwadar tengeri kikötőivel. 

Forrás: Шавкат Мирзиёев обсудил c Имраном Ханом транзит и торговлю 

Az SCO jóváhagyja Irán csatlakozását 

Vestnik Kavkaza, 2021. szeptember 17. 

A Shangai Együttműködési Szervezet (SCO) Dušanbében rendezett csúcstalálkozójának 

résztvevői aláírtak egy dokumentumot, amely jóváhagyta Irán csatlakozását a szervezethez. 

Korábban már Vlagyimir Putyin orosz elnök a csúcstalálkozón beszélt arról, hogy Oroszország 

támogatja Irán csatlakozását a Sanghaji Együttműködési Szervezethez. Irán számára az SCO-

hoz való csatlakozás kérdése különösen fontos volt az afganisztáni események fényében. 

Valamint teheráni remények szerint ez a csatlakozás új lehetőségeket nyit meg az ország előtt. 

Forrás: ШОС одобрила вступление Ирана 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-09-17--azerbajdzhan-aktivno-razvivaet-ekonomicheskie-svjazi-s-regionami-rf-56477
https://www.gazeta.uz/ru/2021/09/17/pakistan/
https://vestikavkaza.ru/material/362647
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Ferganában megnyílik az üzbég-pakisztáni egyetem 

Krasnaja Vesna, 2021. szeptember 18. 

Az üzbég-pakisztáni egyetem megnyitását tervezik az üzbég Fergana városában. A Pakisztáni 

Felsőoktatási Egyetem vezetése és a Fergana régió helyettes vezetője tárgyalásokat folytatott, 

megállapodtak egy közös projekt létrehozásában, melynek célja egy üzbég-pakisztáni egyetem 

létrehozására Ferganában. Az egyetem gépészmérnöki, építész és orvostudományi 

szakembereket képez majd.  

Forrás: В Фергане откроют узбекско-пакистанский университет 

Üzbég külügyminisztérium: megfigyelői státusz az EAEU-ban lehetőségeket 

jelent 

Regnum, 2021. szeptember 20. 

Az EAEU megfigyelői státusza új lehetőségeket nyit Üzbegisztán számára a többoldalú 

partnerségben. Mondta Farhod Arziev az üzbég külügyminiszter első helyettese a Taskentben 

tartott Valdai Vita Klub konferencián. Arziev azt is elmondta, hogy az elmúlt öt évben az 

Üzbegisztán és Oroszország közötti kapcsolatok soha nem látott szintet értek el, és a 

kereskedelmi forgalom az idei év első hét hónapban a világjárvány ellenére is 20%-kal nőtt, 

ami mindkét ország számára gazdasági és kereskedelmi forgalom növekedését jelenti. 

Forrás: МИД Узбекистана: статус наблюдателя в ЕАЭС открывает много перспектив 

Örményország és Oroszország újraindítja a két ország közötti kompjáratot a 

Fekete -tengeren 

Eurasia Daily, 2021. szeptember 20. 

Örményország és a Dél-Kaukázusi Vasúti CJSC (az Orosz Vasút leányvállalata) vissza kívánja 

állítani a kompjáratot Poti (Grúzia) és Kavkaz (Oroszország) kikötője között, jelentette be Mher 

Grigorian, Örményország miniszterelnök-helyettese a Jerevánban megrendezett örmény-

orosz üzleti fórumon. Az országok között létrejött megállapodásoknak megfelelően a 

Transkaukázusi Köztársaság vasúti rendszerében a 2024 -ig tartó időszakra vonatkozó SCR -

beruházások teljes volumene 3,7 milliárd rubellel nőtt mondta Mher Grigorjan. Az 

Örményországba szánt áruk átrakására szolgáló rendszeres kompjáratnak Oroszország és 

Grúzia között idén novemberben kell elkezdnie működését mondta Vahan Kerobyan gazdasági 

miniszter. 

Forrás: Армения и Россия перезапустят паромное сообщение в Чëрном море 

  

https://rossaprimavera.ru/news/4deb0277
https://regnum.ru/news/polit/3375635.html
https://eadaily.com/ru/news/2021/09/20/armeniya-i-rossiya-perezapustyat-paromnoe-soobshchenie-v-chernom-more
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Örményország és Oroszország már új csatornákon keresztül kereskedhet 

valutájával 

Sputnik, 2021. szeptember 20. 

Örményország és Oroszország vállalatai új lehetőségeket kaptak a nemzeti valuták 

kereskedelmére jelentette be Veronika Nikishina, az Orosz Exportközpont főigazgatója az 

örmény-orosz üzleti fórumon Jerevánban. A rubelben és dramban történő elszámolás segít 

elkerülni a harmadik országok árfolyamának ingadozásával járó kockázatokat. A két országnak 

már megvan az alapja a szükséges infrastruktúrához. Az Eurázsiai Fejlesztési Bank idén 

júniusban bejelentette, hogy új kötvényeket bocsát ki örmény dramban, amelyek segítenek a 

helyi bankoknak a nemzeti pénznemben lévő likviditás feltöltésében. Ezzel segítve az örmény 

gazdaság stabilitását. 

Forrás: Армения и Россия уже могут торговать в своих валютах по новым каналам 

Az olajimport Oroszországból Kínába január-augusztusban 25,1 milliárd dollárra emelkedett 

Tass, 2021. szeptember 20. 

A Kína által Oroszországtól január-augusztusban vásárolt olaj ára éves szinten 30,4%-kal, 25,1 

milliárd dollárra nőtt. A növekedési dinamika 7 százalékponttal magasabbnak bizonyult, mint 

január-júliusban. Az import értékbeli növekedése ellenére nyolc hónap alatt az Oroszországból 

Kínába importált energiahordozók fizikai mennyisége 7,3%-kal, 52,92 millió tonnára csökkent. 

A közzétett adatok szerint Oroszország a második helyen áll Kína vezető olajszállítói között. Az 

első Szaúd-Arábia, amely január-augusztusban 58,49 millió tonnát adott el Kínának 27,26 

milliárd dollárért. Oroszországot Irak követi (36,6 millió tonna 16,75 milliárd dollárért). 

Forrás: Импорт нефти из России в Китай за январь - август вырос до $25,1 млрд 

A Kína és az SCO közötti kereskedelmi forgalom több mint 21-szeresére nőtt 

Ria Novosty, 2021. szeptember 20. 

A Kínai Kereskedelmi Minisztérium adatai szerint 2020 végéig a Kína és a Sanghaji 

Együttműködési Szervezet (SCO) többi tagállama közötti kereskedelem több mint 21-

szeresére nőtt 2001-hez képest. A fent említett osztály szerint tavaly Kína és az SCO-

tagállamok közötti kereskedelem volumene 245 milliárd dollárt tett ki, 2001-ben pedig 12 

milliárd dollárt. Ezen kereskedelmi mutatók többsége az Oroszországgal folytatott jó 

kereskedelmi viszonyokban is keresendő. Idén július végén Kína más SCO -tagállamokban 

végrehajtott befektetéseinek teljes volumene meghaladta a 70 milliárd dollárt. A kínai 

vállalatok projektjeinek szerződési költségei ezen országokban elérték a 290 milliárd dollárt. 

Forrás: Объем торговли между Китаем и ШОС увеличился более чем в 21 

  

https://ru.armeniasputnik.am/20210920/armeniya-i-rossiya-uzhe-mogut-torgovat-v-svoikh-valyutakh-po-novym-kanalam-33451829.html
https://tass.ru/ekonomika/12450881
https://ria.ru/20210920/torgovlya-1750967162.html
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Kazahsztán termeli ki a legtöbb uránt a világon 

Ritmeurasia, 2021. szeptember 21. 

A Nukleáris Világszövetség (WNA) adatai szerint tavaly Kazahsztán 19,8 ezer tonna uránt 

állított elő, ami a világ összes urántermelésének mintegy 41%-a. A második helyen Ausztrália 

(6,2 ezer tonna), a harmadik helyen Namíbia (5,41 ezer tonna), majd Kanada (3,88 ezer tonna) 

és Üzbegisztán (3,5 ezer tonna) áll. A Kazatomprom a világ 10 legnagyobb uránkitermelő 

vállalatainak egyike. A vállalat a világ urántermelésének több mint 85% -át adja. Kazahsztán 

tartalékát 907 ezer tonnára becsülik (ami a világ urántartalékainak 15%-a). A nyersanyagokat 

elsősorban Kínába, Oroszországba és Kanadába exportálják. 

Forrás: Казахстан больше всех в мире добывает урана 

 

file:///C:/Users/zoltai.alexandra/Downloads/Казахстан%20больше%20всех%20в%20мире%20добывает%20урана

