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Az AUKUS megállapodás a nemzetközi reakciók tükrében 

Szeptember 15-én az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália vezetői közös 
nyilatkozatban jelentették be, hogy egy „megerősített, trilaterális biztonsági partnerséget” 
hoznak létre AUKUS néven. A megegyezés létrehozásának kezelése, annak titkos jellege nem 
csak Franciaország számára arcvesztés és anyagi veszteség – hiszen a térségben komoly 
érdekeltségekkel rendelkező európai államot még csak nem is tájékoztatták a tervezett 
paktumról, miközben egy nagyértékű haditechnikai üzletből is kihagyták – hanem Európa 
számára azt is bizonyítja, hogy az USA nem megbízható partner és az amerikai érdekek 
kizárólagos követését jelentő lépések nem csak megtehetők egyeztetés nélkül, mint ahogy az 
megtörtént az afganisztáni kivonulás esetében is, hanem hogy ez meg is ismételhető.   
Az egyezmény lényege, hogy az USA és az Egyesült Királyság segítségével Ausztrália 
atomtengeralattjárókat rendszeresíthet, ezáltal erősítve az ország védelmi képességeit, 
hozzájárulva az indo-csendes-óceáni térség biztonságának megőrzéséhez. A három ország 
szorosabb védelmi együttműködése nem csupán az ausztrál haditengerészet megerősítését 
jelenti, hiszen a mesterséges intelligencia, a kiber képességek és a qvantumtechnológiák 
területén való információmegosztást is feltételezi. Joe Biden, amerikai elnök, Boris Johnson 
brit miniszterelnök, valamint Scott Morrison ausztrál kormányfő közös nyilatkozatában ugyan 
annak a meggyőződésnek adott hangot, hogy az egyezmény egyetlen ország ellen sem irányul, 
de kétség sem férhet hozzá, hogy a valódi célja Kína befolyásának korlátozása a térségben.  
Egyes elemzők szerint az AUKUS egyezmény a második világháború óta a legjelentősebb 
biztonsági megállapodás a három nemzet között, történelmi jelentőségét az is alátámasztja, 
hogy az USA az atomtengeralattjárók kifejlesztéséhez köthető tudásbázist eddig csupán csak 
az Egyesült Királysággal osztotta meg az elmúlt 60 év során. Katonai értelemben az 
atomtengeralattjárók és a hagyományos dízelmeghajtású tengeralattjárók előnyeiről és 
hátrányairól megoszlanak a vélemények, annyi azonban biztosra vehető, hogy az új paktum 
hatására néhány éven belül Ausztrália katonai képességeinek jelentős megerősödésétől nem 
kell tartani. A nemzetközi politikában viszont komoly visszhangot – többnyire negatív kritikát 
– váltott ki az egyezmény, így ezen nézeteket érdemes közelebbről is megvizsgálni. 
A kínai külügyminisztérium szóvivője Zhao Lijian úgy fogalmazott, hogy a megállapodás 
„súlyosan aláássa a regionális békét és stabilitást”, miközben a fegyverkezési versenyt is 
felgyorsítja. A washingtoni kínai nagykövetség pedig a három ország „hidegháborús 
mentalitását” kifogásolta. Oroszország Kínához hasonlóan szintén elítélte a megállapodást, 
mint amely növeli a fegyverkezési verseny kockázatát a régióban, egyúttal szorosabb 
együttműködésre késztetve az orosz és a kínai haderőt. 
De az új paktumnak nem Kína a legnagyobb vesztese, hanem Franciaország, mivel a térségben 
jelentős érdekeltségekkel – tengerentúli területekkel – rendelkező európai államot nem hogy 
nem tájékoztatták előre a készülő megállapodásról, de anyagilag is érzékeny veszteség érte, 
mivel Ausztrália felbontotta az 56 milliárd euró értékű konvencionális tengeralattjárók 
beszerzéséről szóló megállapodást. Nem véletlen, hogy a francia külügyminiszter Jean-Yves Le 
Drian „hátbaszúrásról” beszélt, miközben Párizs hazahívta washingtoni és canberrai 
nagykövetét. Az EU vezetése, Németország és Portugália szolidaritását fejezte ki 
Franciaországgal szemben és az EU tagállammal való elfogadhatatlan bánásmódra hívták fel a 
figyelmet. 
  

https://www.pm.gov.au/media/joint-leaders-statement-aukus
https://www.reuters.com/world/us/biden-announce-alliance-with-britain-australia-tech-cyber-defense-politico-2021-09-15/
https://www.bbc.com/news/world-58582573
https://www.bbc.com/news/world-58582573
https://thediplomat.com/2021/09/the-strategic-symbolism-of-australias-nuclear-subs/
https://www.theage.com.au/world/asia/australia-s-nuclear-sub-deal-gravely-undermines-regional-peace-says-china-20210916-p58sbk.html
https://www.bbc.com/news/world-58564837
https://www.bbc.com/news/world-58564837
https://www.stuff.co.nz/world/300414455/russia-sees-a-threat-from-aukus-and-a-chance-to-market-its-own-submarines
https://euobserver.com/tickers/152950
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De miként értékelték az egyezményt a térség országai? Amerika szövetségesei, India, Japán és 
Dél-Korea csendben tudomásul vették a helyzetet, csakúgy, mint Vietnam és Szingapúr, utóbbi 
a paktum pozitív következményeivel számol. Némileg meglepő, hogy a Fülöp-szigetek elnöke, 
Rodrigo Duterte Kína barátsága ellenére nyíltan üdvözölte a megállapodást, mondván az 
növelni fogja egy közeli szövetséges (Ausztrália) katonai képességeit.  
Az ASEAN tagállamok közül Indonézia és Malajzia jóval visszafogottabban és kevésbé lelkesen 
reagált. Az indonéz külügyminisztérium a fegyverkezési verseny felgyorsulásától tartva 
kritizálta a megállapodást, a maláj miniszterelnök Ismail Sabri Yaakob pedig a feszültségek 
növekedésére figyelmeztetett, miközben a délkelet-ázsiai atomfegyvermentes övezetről szóló 
megállapodás tiszteletben tartására szólította fel a feleket, egyúttal Kína véleményének 
meghallgatását is kilátásba helyezte. A két ország az ASEAN központi szerepének csökkenését 
is valós veszélynek értékeli. 
Nyilvánvaló, hogy az AUKUS megállapodáson keresztül az USA az Egyesült Királysággal és 
Ausztráliával szorosabb katonai együttműködésre törekszik, amely illeszkedik a Négyeshez 
(USA, Japán, India, Ausztrália) kapcsolódó stratégiájához is. Az afganisztáni kudarcot követően 
a szövetség szintén komoly szimbolikus jelentőséggel bír. Washington részéről azonban a 
viszony kiélezése Franciaországgal és az EU-val nem szolgálja az érdekeit, egyúttal rávilágít az 
amerikai stratégia és egyúttal katonai és pénzügyi terhelhetőség korlátaira is. A 
megállapodásra adott nemzetközi reakciókból több fontos következtetés is levonható: 
 
1. Biden elnöksége alatt az USA a kapcsolatok rendezése helyett a Kínával való viszony 
kiélezését választotta, miközben megerősíti pozícióit az Indo-Csendes-óceán térségében. 
 
2. A Kína ellenes szövetkezés nem szolgálja Délkelet-Ázsia érdekeit, de mivel az érintett 
államok az USA-val való együttműködésből származó előnyöket is szeretnék maximalizálni, 
ezért a negatív visszhang csupán Indonézia és Malajzia esetében azonosítható.  
 
3. Franciaország továbbra is keresi a régióval való szorosabb kooperáció lehetőségét, így a 
jövőben az Ausztráliával való viszony rendezése várható.  
 
4. Az ASEAN központú regionális együttműködés fenntartása általános érdek, ennek háttérbe 
szorulása az együttműködés helyett a hidegháborús szembenállás politikájának győzelmét 
eredményezheti. 
 
  

https://asiatimes.com/2021/09/aukus-sub-deal-splits-asean-into-pro-and-con-camps/
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Kelet Ázsia 

Kína fontosnak tartja a tehetséggondozást 

China Daily, 2021. szeptember 29. 

Szeptember 27-28-án megrendezésre került Pekingben az emberi erőforrásokról szóló 

központi munkaértekezlet, ahol Xi Jinping kínai elnök is beszédet mondott. Elmondta, hogy az 

ország megerősítésének stratégiája a fiatal tehetségek felkarolása és segítse, mivel ez a kulcsa 

az innováció felgyorsításának és a szocialista modernizáció alapvető megvalósításának 2035-

ig, valamint egy erős szocialista ország létrehozására 2050-ig. Kína elnöke nyolc területen 

foglalta össze a nemzet tehetségeivel kapcsolatos legfontosabb irányelveket, beleértve a 

tehetségvezérelt növekedés stratégiáját, összpontosítva a globális tudomány és technológia 

élvonalára, a gazdaságra, az ország és az emberek egészségének biztosítására. Bemutatta a 

nemzet céljait ezen a területen az elkövetkező 15 évre. Ennek fényében 2025-re Kína nagy 

mértékben megnöveli a kutatásra és fejlesztésre fordított kiadásokat, amellyel így biztosítja 

az előrelépést a tudományos és technológiai innovációban. 

Forrás: 习近平在中央人才工作会议上强调 深入实施新时代人才强国战略 加快建设世界

重要人才中心和创新高地 李克强主持 栗战书汪洋赵乐际韩正出席 王沪宁讲话 

A kínai ODI meghaladta a 150 milliárd dollárt 

Zhong Nan, China Daily, 2021. szeptember 29. 

A kínai ODI 12,3 százalékkal nőtt, és így 153,71 milliárd dollárra emelkedtek 2020-ban a 

kormányzati statisztikai közlemény szerint. Az ország ODI-állománya 2,58 trillió dollárt tett ki, 

és 2020 végére a harmadik helyen állt a legnagyobb befektetők között a globális piacon, 

miután az Egyesült Államok és Hollandia után (8,13 trillió, illetve 3,8 trillió dollár) a harmadik 

legnagyobb ODI-készlettel rendelkezett. A jelentés, amelyet a Kínai Kereskedelmi 

Minisztérium, a Nemzeti Statisztikai Hivatal és a Külügyminisztérium közösen tett közzé, 

kimutatta, hogy Kína befolyása a világ befektetési piacán tovább bővült. 

Forrás: China's outbound direct investment over $150b in 2020 

  

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202109/29/WS6153a61ca3107be4979f05fa.html
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202109/29/WS6153a61ca3107be4979f05fa.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/29/WS6153deeda310cdd39bc6c599.html
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Sanghaj elindította első Kína és Európa között közlekedő tehervonatát 

Xinhua, 2021. szeptember 29. 

Kína gazdasági központja, Sanghaj tehervonat-szolgáltatást indított kedden Hamburgba, 

Németországba, ezzel létrehozva az első határokon átnyúló vasúti szolgáltatást Sanghaj és 

Európa között. A "Shanghai Express" 50 konténer áruval (ruházat, autóalkatrészek és 

napelemek), több mint 10 000 km-t fog megtenni két hét alatt, mielőtt megérkezik 

Hamburgba, a sanghaji vámhatóság szerint. A vonat Kínát a Hszincsiang-Ujgur Autonóm 

Régión keresztül hagyja majd el, és Kazahsztánon, Oroszországon, Belaruszon és 

Lengyelországon keresztül közlekedik majd. Idén ünnepli Sanghaj és Hamburg a baráti 

kapcsolatainak 35. évfordulóját, így a jövőben várhatóan több vonat is közlekedik majd az 

útvonalon. 

Forrás: Shanghai launches its first China-Europe freight train 

Sikeresen lezárult Kína 12. sarkvidéki tudományos expedíciója 

Xinhua, 2021. szeptember 29. 

A Xuelong 2 sarki tudományos expedíciós hajó visszatért kínai bázisállomására, Sanghajba és 

ezzel Kína sikeresen befejezte 12. sarkvidéki tudományos expedícióját. Ez az első sarkvidéki 

tudományos expedíció, amelyet Kína a 14. ötéves terv időszakában végzett. Az expedíciós 

csapat július 12-én indult útnak Sanghajból, és 79 napig tartott, 14 000 tengeri mérföld 

megtételével. Az expedíció során a csapat tagjai az éghajlatváltozással való megbirkózásra és 

az Északi-sark ökológiai környezetének védelmére összpontosítottak. Kína 1999 óta sikeresen 

vezetett 12 sarkvidéki tudományos expedíciót a "Xuelong" és a "Xuelong 2" sarki tudományos 

expedíciós hajókkal. 2004-ben Kína Sárga-folyó névvel kutatóállomást létesített a 

Spitzbergákon. A kutatóállomás segítségével fokozatosan létrehoztak egy olyan megfigyelési 

rendszert, amely nyomon tudja követni az óceánt, a jég- és a hótarkarót, a légkört, a biológia 

és a geológia számára az Északi-sarkvidéken. 

Forrás: Shanghai launches its first China-Europe freight train 

  

http://www.news.cn/english/2021-09/29/c_1310216963.htm
http://www.news.cn/english/2021-09/29/c_1310216963.htm
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AUKUS: lecke Japán számára 

Yuki Tatsumi, The Diplomat, 2021. szeptember 28. 

Szeptember 15-én bejelentésre került az Ausztrália – Egyesült Királyság – USA (AUKUS) 

háromoldalú biztonsági partnerség, amelynek középpontjában az Indo-csendes-óceáni térség 

áll. A bejelentés nemcsak sokakat meglepett, hanem mély diplomáciai feszültségeket is 

eredményezett az USA és Franciaország, valamint Ausztrália és Franciaország között. A tokiói 

vezetőket is negatívan érintette, hogy Washington nem tervezi Japán felvételét az AUKUS-ba. 

Mivel az AUKUS-hoz hasonló partnerségek átfogják a nemzetbiztonság szempontjából fontos 

ipari ágazatokat is, Japánnak komoly korszerűsítésre lenne szüksége a nemzetbiztonság 

szempontjából kritikus rendszerek terén, a technológiák és információk védelme érdekében, 

hogy bekerülhessen és hogy elnyerje az USA bizalmát. Szakértők szerint ahelyett, hogy Japán 

sajnálkozna azon, hogy kihagyták az AUKUS-ból, a japán védelmi intézmények vezetőinek ezt 

alkalomnak kellene inkább tekinteniük arra, hogy szembesüljenek vele, mi kellene ahhoz, hogy 

Japán hasonló megállapodást köthessen az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel, köztük az 

Egyesült Királysággal és Ausztráliával. 

Forrás: AUKUS: Lessons for Japan’s Defense Industry 

Nyilvánosságra hozták a pekingi téli olimpia járványügyi intézkedéseit 

Japan Today, 2021. szeptember 30. 

21 napos karanténra kötelezik a 2022-es pekingi olimpia nem beoltott sportolóit, tisztviselőit 

és dolgozóit, valamint napi teszteléseket rendeltek el a beoltott résztvevők számára. Kínán 

kívülről nem vehetnek részt nézők az olimpián, mivel csak az ott élőknek adtak el jegyeket az 

eseményre. Ezeket a koronavírus-járvány elleni védekezésre vonatkozó korlátozásokat a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerdán jelentette be. Láthatólag a pekingi szervezők szigorúbb 

szabályokat terveznek, mint a tokiói olimpián voltak. Ez lesz a második olimpia a világjárvány 

idején, amikor a sportolók családjai nem vehetnek részt az eseményen. A fogadó ország lakói 

azonban nézőként is részt vehetnek majd az ötkarikás játékokon.  

Forrás: Organizers unveil COVID-19 rules for Beijing Winter Olympics 

A japánok remélik, hogy Kishida jobban vezeti majd az országot a járvány alatt 

Japan Today, 2021. október 1. 

A japán kormánypárt Fumio Kishida volt külügyminisztert választotta új vezetőjévé, a japán 

lakosság pedig így azt reméli, hogy miniszterelnökként erős vezető szerepet vállal majd a 

koronavírus-járvány leküzdésében. Kishida Yoshihide Suga utódja lesz, aki távozik 

miniszterelnöki posztjáról, miután heves kritikák érték a COVID-19 válság kezelése miatt. Az 

LDP-választásokat követően a közösségi médiát elözönlötték a reakciók, sokan kérték Kishidát, 

hogy állítsa meg a COVID-19-fertőzések további terjedését és erősítse meg az erre irányuló 

intézkedéseket, és az ország gazdaságának fellendítését is remélik, amelyet továbbra is a 

járvány sújt. 

Forrás: Organizers unveil COVID-19 rules for Beijing Winter Olympics 

https://thediplomat.com/2021/09/aukus-lessons-for-japans-defense-industry/
https://japantoday.com/category/sports/organizers-detail-covid-19-rules-for-beijing-winter-olympics
https://japantoday.com/category/sports/organizers-detail-covid-19-rules-for-beijing-winter-olympics
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A WTO közgazdásza szerint Kína a globális növekedés motorja a COVID-19 

járvány közepette 

Xinhua, 2021. október 1. 

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vezető közgazdásza a Xinhua-nak elmondta, hogy az 

ország a világ növekedési mozgatóereje volt a COVID-19 válság idején, amint azt a globális 

kereskedelmi felügyelet adatai is megerősítettek. A genfi székhelyű WTO augusztusban 

közölte, hogy Goods Trade Barometer rekord magas, 110,4 pontot ért el, ami a legmagasabb 

mutató 2016 júliusi első közzététele óta, és több mint 20 ponttal emelkedett éves 

összevetésben. Coleman Nee, a WTO vezető közgazdásza elmondta, hogy a járvány idején az 

árukereskedelem nagyon gyorsan visszaállt, ami főként olyan országoknak köszönhető, mint 

Kína, aki fontos árukat, mint például orvosi felszerelést szállított világszerte és így sikerült 

fenntartania a fogyasztást.  

Forrás: China plays as global growth driver amid COVID-19 pandemic: WTO economist 

  

http://www.news.cn/english/2021-10/01/c_1310220621.htm
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Dél-Ázsia 

A legfontosabb megjegyzések Modi miniszterelnök amerikai látogatásáról, 

világnézet Suhasini Haidar-ral  

Suhasini Haidar, The Hindu, 2021. szeptember 26. 

Narendra Modi indiai miniszterelnök hivatalos látogatása az Egyesült Államokban több 

szempontból is figyelmet kapott. Két év után ez volt a kormányfő első külföldi útja, továbbá 

most találkozott először személyesen Joe Biden elnökkel, Kamala Harris alelnökkel és a Négyes 

többi vezetőjével. A tárgyalások alkalmával a résztvevők megállapodtak abban, hogy amerikai 

támogatással Indiában 1 milliárd adag Johnson and Johnson vakcinát fognak legyártani, 

valamint, hogy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a globális felmelegedést 1,5° 

C-kal korlátozzák az iparosodás előtti szinthez képest. Afganisztán kiemelt témának számított, 

ennek kapcsán a felek célja annak biztosítása volt, hogy Afganisztán területét ne használják 

terroristák menedéknek, kiképzésre és terrorcselekmények tervezésére. Az amerikai vezetők 

a demokratikus elvek betartására is figyelmeztették Indiát, miközben a biztonsági 

együttműködés is szóba került, utóbbi azonban – az AUKUS paktum ellenére – a korábbiaknál 

kevesebb figyelmet kapott. 

Forrás: Key takeaways from PM Modi's visit to the US | Worldview with Suhasini Haidar 

A táliboknak súlyos pénzforgalmi problémája van 

FM Shakil, Asia Times, 2021. szeptember 30. 

Afganisztán súlyos pénzügyi krízissel néz szembe, miután a nyugati segélyezők és a 

multilaterális szervezetek megakadályozták, hogy a tálib hatalom hozzáférjen a külföld által 

biztosított pénzalapokhoz. Ha Kína és Oroszország nem siet a kormányzat segítségére, a teljes 

gazdasági összeomlás is elképzelhető. A tálibok pénzproblémái az amerikai 

pénzügyminisztérium 9,5 milliárd dolláros becsült afgán jegybanki tartalékra vonatkozó 

befagyasztási végzéséből származnak, amelyet az amerikai pénzügyi intézményekben tartanak. 

De a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szintén megakadályozta Afganisztán hozzáférését 460 millió 

dollár értékű különleges lehívási jogokhoz (SDR). A tálibok hatalomátvétele előtt a kiadások 

mintegy 75%-át nemzetközi segélyekből finanszírozták a Világbank szerint. Az előrejelzések 

szerint az afgán gazdaság akár 20-%-kot is zuhanhat az idén, miközben a bankok súlyos 

likviditási gondokkal küzdenek, a valuta pedig rohamosan veszít értékéből. Ez már a 

szomszédos Pakisztánban is érezteti hatását, ahol a pakisztáni rúpia értéke is csökkent a 

dollárhoz képest. 

Forrás: The Taliban has a fatal cash flow problem 

  

https://www.thehindu.com/news/international/key-takeaways-from-pm-modis-visit-to-the-us-worldview-with-suhasini-haidar/article36675061.ece
https://asiatimes.com/2021/09/the-taliban-has-a-fatal-cash-flow-problem/
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Délkelet-Ázsia 

Vietnam igyekszik elcsábítani Kínától Laoszt és Kambodzsát  
David Hutt, Asia Times, 2021. szeptember 27. 

Szeptember 26-án Nguyen Phu Trong vietnami pártfőtitkár háromoldalú megbeszélést tartott 

a laoszi pártfőtitkár Thongloun Sisoulith és a kambodzsai miniszterelnök Hun Sen részvételével. 

A tárgyalások alapvetően a Covid-19 járványra és a pandémiát követő gazdasági talpraállásra 

fókuszáltak. Az esemény azt bizonyítja, hogy a térségben egyre erősödő kínai dominancia 

ellenében Vietnam igyekszik megőrizni befolyását az általa korábban jelentős támogatásban 

részesített és hagyományosan Hanoi érdekszférájába tartozó kisállamok felett. Noha Vietnam 

jelentős befektetőnek számít Kambodzsa és Laosz vonatkozásában egyaránt, az utóbbi 

években Kína regionális gazdasági befolyása jelentősen megerősödött, így a vietnami vezetés 

kénytelen szorosabbra fűzni a politikai és gazdasági háromoldalú kapcsolatokat, ha nem 

szeretne hátrányba kerülni Pekinggel szemben és elszigetelődni az ASEAN-on belül.  

Forrás: Vietnam bids to woo Cambodia, Laos from China 

Amit a vietnami elnök el akart érni a 76. ENSZ közgyűlésen 

Le Dinh Tinh, The Diplomat, 2021. szeptember 28. 

Nguyen Xuan Phuc vietnami elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén való részvételével 

egyszerre több fontos célt kívánt teljesíteni. Fő céljai között szerepelt, hogy nagyobb 

nemzetközi együttműködésre törekedjen a COVID-19 elleni küzdelemben. A vietnami államfő 

azzal is tisztában van, hogy a járvány mellett az olyan gazdasági problémákat is, mint például 

az ellátási láncok megszakítását, csupán globális együttműködéssel lehet hatékonyan 

megoldani. Hanoi bízik abban, hogy hamarosan leküzdi a válságot, és így proaktívan kell 

felkészülnie más stratégiai célokra, amelyek közül a legfontosabb a gazdasági fejlődés. Az ENSZ 

az olyan biztonsági problémák kezelésére is megfelelő testület, mint a Dél-kínai-tengeri 

konfliktus. Az ENSZ folyosóin fontos bilaterális megbeszélésekre is sort lehet keríteni, ezt a 

lehetőséget a vietnami delegáció is igyekszik megragadni. Azt se felejtsük el, hogy sok politikus 

és üzleti vezető is szeretne találkozni a vietnami elnökkel. Ennek az egyik kulcsfontosságú 

hajtóereje a globális ellátási lánc újraindítása, amelynek Vietnam egyre kritikusabb 

láncszemévé vált. Végül pedig más kis- és közepes országokhoz hasonlóan Vietnamnak is 

fontos, hogy megerősítse a multilateralizmusba vetett hitét és befektetéseit, ami lényegében 

stratégiai érdeke. 

Forrás: What Vietnam’s President Sought to Achieve at the 76th UNGA 

  

https://asiatimes.com/2021/09/vietnam-bids-to-woo-cambodia-laos-from-china/
https://thediplomat.com/2021/09/what-vietnams-president-sought-to-achieve-at-the-76th-unga/


 
 

 
 

11 

Szingapúr össznépessége 4,1%-kal 5,45 millióra csökkent, miközben a Covid-19 

a külföldi munkaerő létszámát is negatívan befolyásolta 

Justin Ong, The Straits Times, 2021. szeptember 28. 

A szeptember 28-án nyilvánosságra hozott népességről szóló kormányzati jelentésből kiderül, 

hogy az elmúlt évben, a Covid-19 következtében Szingapúr népessége rekordmértékben 

csökkent. 2020-ban még 5,65 millióan éltek a városállamban, de 2021 júniusára ez a szám 5,45 

millióra csökkent, ami 1950 óta a legnagyobb mértékű népességcsökkenést jelenti. A nagy 

különbség alapvetően annak tudható be, hogy a járvány miatti korlátozások következtében a 

városban dolgozó külföldiek létszáma 10,7%-kal esett vissza, elérve az 1,47 milliót. A 

népességfogyás, az elöregedő társadalom és a munkaerőhiány miatt Szingapúr bátorítja a 

külföldiek bevándorlását, de szakértők szerint a problémákat ezzel sem lehet teljes mértékben 

megoldani, és a régóta esedékes strukturális változtatásokat már nem lehet tovább halasztani. 

Forrás: S'pore's total population falls 4.1% to 5.45 million as Covid-19 hits foreign workforce 

numbers 

Sung Kim szerint az AUKUS nem jelent proliferációs fenyegetést és tiszteletben 

tartja az ASEAN központi szerepét 

Reuters, The Jakarta Post, 2021. szeptember 29. 

Egy virtuális fórumon Sung Kim az Egyesült Államok Indonéziába akkreditált nagykövete 

kijelentette, hogy az USA, az Egyesült Királyság és Ausztrália biztonsági megállapodása, az 

AUKUS nem irányul egyetlen ország ellen sem, ezáltal az indo-csendes-óceáni államokat sem 

hozza kényelmetlen helyzetbe. A fegyverrendszerek proliferációjától sem kell tartani a 

térségben, mivel a szerződő felek a maximális mértékben tiszteletben tartják az ASEAN 

központi szerepét. Időközben Oroszország a paktummal kapcsolatban kérdéseket intézett az 

USA-hoz, de London és Canberra magyarázatára is számít. A kínai külügyminiszter Wang Yi 

pedig kedden úgy fogalmazott, hogy a paktum veszélyeket rejt magában a békére, a 

biztonságra és a nemzetközi rendre nézve. Korábban a délkelet-ázsiai országok közül 

Indonézia és Malajzia is aggodalmát fejezte ki a megállapodás várható következményeitől 

tartva. 

Forrás: AUKUS no proliferation threat, respects ASEAN centrality: Sung Kim 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/spores-total-population-falls-41-to-545-million-as-covid-19-hits-foreign
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/spores-total-population-falls-41-to-545-million-as-covid-19-hits-foreign
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/09/29/aukus-no-proliferation-threat-respects-asean-centrality-sung-kim-.html
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Malajzia ötéves terve 2025-re a magas jövedelmű státuszt vette célba 

Alifah Zainuddin, The Diplomat, 2021. szeptember 29. 

Ismail Sabri Yaakob, malajziai miniszterelnök hétfőn felvázolta az új ötéves gazdasági tervet, 

amely ambiciózus célokat tűzött ki a háztartások jövedelmének növelésére, a szén-dioxid-

szennyezés visszaszorítására és a csúcstechnológiai iparágak fejlesztésére, annak érdekében, 

hogy 2025-re Malajzia a fejlett országok közé kerüljön. A 12. Malajzia Terv, az Ismail 

adminisztráció első nagy politikai kezdeményezése, a bruttó hazai termék (GDP) éves átlagos 

4,5-5,5%-os növekedését vetíti előre a következő öt évben, amelyet a szakértők „ésszerűnek” 

minősítettek azt követően, hogy az ország 2,7%-os növekedést tudott felmutatni 2016-tól 

2020-ig, ami az előző tervben vizionált 5-6%-nak körülbelül a fele. Az ötéves terv célja továbbá, 

hogy a háztartások átlagos jövedelmét havi 10065 maláj ringgitre (2406 dollárra) emelje a 

jelenlegi mintegy 7089 ringgitről. Az elemzők meglehetősen, „ambiciózusnak” írták le ezt a 

célt, tekintve, hogy a növekedés 2016 és 2020 között kevesebb, mint 2000 ringgit volt.  

Forrás: Malaysia’s 5-Year Plan Sets Its Sights on High-Income Status by 2025 

A Bank of Thailand rekord alacsony szinten tartja az irányadó kamatot, 

miközben a Covid-19 járvány enyhül 

Bloomberg, Bangkok Post, 2021. szeptember 29. 

Thaiföld központi bankja a Bank of Thailand szerdán változatlanul tartotta irányadó kamatát, 

mivel a Covid-19 járvány enyhült az országban, lehetővé téve a kormány számára, hogy 

feloldja a korlátozásokat a helyi kereslet és a turizmus fellendítése érdekében. A monetáris 

tanács szerdán egyhangúlag megszavazta, hogy az egynapos visszavásárlási kamatot rekord 

alacsony, 0,5%-on tartja, ahogyan azt a Bloomberg felmérésében 22 közgazdászból 19 

megjósolta. Thaiföld más délkelet-ázsiai országokhoz hasonlóan lassan enyhítette a 

járványügyi korlátozásokat, annak érdekében, hogy egyensúlyba hozza az intézkedéseket a 

gazdaság újraindításával. A kormány szeptember 20-tól 60%-ról 70%-ra emelte az 

államadósság GDP-hez viszonyított arányát, hogy magasabb állami hitelt vegyen fel a járvány 

leküzdése érdekében. A kabinet jóváhagyta az október 1-jével kezdődő pénzügyi évre 

vonatkozó államadósság-kezelési tervet is, amely 1,34 milliárd baht értékű új hitelt tartalmaz, 

elsősorban a költségvetési hiány, az állami beruházások és a vírusokkal kapcsolatos projektek 

finanszírozására. 

Forrás: Bank of Thailand holds key rate at record low as Covid-19 outbreak eases 

  

https://thediplomat.com/2021/09/malaysias-5-year-plan-sets-its-sights-on-high-income-status-by-2025/
https://www.bangkokpost.com/business/2189679/bank-of-thailand-holds-key-rate-at-record-low-as-covid-19-outbreak-eases


 
 

 
 

13 

Az ASEAN Indo-csendes-óceáni kilátásainak átfogalmazása 

Aristyo Rizka Darmawan, East Asia Forum, 2021. szeptember 29. 

Miközben Kína délkelet-ázsiai befolyásának megerősítésére törekszik az USA szövetségeseivel 

pedig megpróbálja ezen törekvéseket ellensúlyozni, az ASEAN-nak egyre fontosabb, hogy újra 

gondolja központi szerepét, semlegességét és vezető pozícióját az Indo-Csendes-óceán 

térségében. A szervezet 2019 júniusi csúcstalálkozóján fogadták el az ASEAN Outlook on the 

Indo-Pacific (AOIP) c. dokumentumot. Indonézia kezdeményezésére és nyomására az AOIP 

elsősorban az ASEAN központi szerepének megszilárdítását célozza. Az ASEAN-nak viszont 

most értékelnie kell, hogy az AOIP eddig milyen mértékben valósult meg, és hogyan tudja 

jobban kiszolgálni a jövő kihívásait. Jelenleg az AOIP inkább a fejlesztésorientált kérdésekre 

összpontosít, kevésbé olyan biztonsági kérdésekre, mint a megoldatlan tengeri határok, vagy 

a hajózás szabadsága. De az a tény, hogy a térségben egyre több hadgyakorlat kezdődik, azt 

jelenti, hogy az ASEAN számára fontos az AOIP újrafogalmazása a feszültségek csökkentése 

érdekében. A szervezetnek egy tervet kell kidolgoznia a kézzelfogható biztonsági 

együttműködésre az Indo-Csendes-óceán térségében, hogy a tagállamok egyaránt 

profitálhassanak az Egyesült Államokkal és Kínával fenntartott kapcsolatokból. 

Forrás: Reformulating ASEAN’s Outlook on the Indo-Pacific 

A MAS kripto engedélyeket adott a DBS-nek és az ausztrál tőzsdének, de 

további engedélyek kiadása is várható 

Joyce Lim, The Straits Times, 2021. október 1. 

A DBS Vickers október 1-jén megszerezte a szingapúri licencet digitális pénzügyi szolgáltatások 

nyújtásához, míg az ausztrál kriptopénz tőzsde az Independent Reserve lett az első külföldi 

jogalany, amely ezt megkapta. A digitális fizetési eszközök közé tartoznak a kriptovaluták, mint 

a bitcoin, ether és a litecoin. Az iparági megfigyelők arra számítanak, hogy a fizetési 

szolgáltatásokról szóló törvény értelmében további ilyen engedélyek kerülnek kiadásra az 

elkövetkező hónapokban, mivel a Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS) a közelmúltban, elvben 

több kérelmet is jóváhagyott. A kriptovaluta vállalkozások világszerte szigorú ellenőrzéssel 

néznek szembe miközben az iparág gyorsan növekszik, értéke jelenleg 1,91 milliárd USD. 

Szakértők szerint mivel Szingapúrban lazább a szabályozás, mint más országokban, ezért a 

városállam a kriptovaluták potenciális központjává válhat a jövőben. 

Forrás: MAS grants crypto licences to DBS unit and Australian exchange; more licences 

expected to be issued 

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/09/29/reformulating-aseans-outlook-on-the-indo-pacific/
https://www.straitstimes.com/business/banking/mas-grants-crypto-licences-to-dbs-and-australian-exchange-more-licences-expected-to
https://www.straitstimes.com/business/banking/mas-grants-crypto-licences-to-dbs-and-australian-exchange-more-licences-expected-to
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Közel-Kelet 

Irán és Venezuela aláírta az olajexport-megállapodást 

 .Asharq Al Awsat, 2021. szeptember 26 ,العربية

Venezuela egy kulcsfontosságú szerződést kötött Iránnal, amelyben megállapodtak, hogy a 

dél-amerikai ország nehézolaját lecseréli iráni kondenzátumra, amely többek között 

felhasználható lenne a kátrányszerű nyersolaj minőségének javítására. Az első rakományok 

ezen a héten esedékesek - közölték az üzlethez közel álló források. Venezuela az amerikai 

szankciókkal szemben igyekszik fellendíteni olajexportját, és a források szerint a Petroleos de 

Venezuela (PDVSA) és a Nemzeti Iráni Olajtársaság (NIOC) között létrejött egyezmény elmélyíti 

a köztudottan Washington ellenségei közé tartozó két ország együttműködését. A 

cseremegállapodás a tervek szerint hat hónapra szól az első szakaszban, amely időtartam 

meghosszabbítható. A források megemlítik, hogy a két ország tevékenysége megsértheti az 

Egyesült Államok mindkét nemzetre vonatkozó szankcióit. Az amerikai szankcióprogramok 

nemcsak megtiltják az amerikaiaknak, hogy üzleteljenek Irán és Venezuela olajszektorával, 

hanem azzal is fenyegetnek, hogy "másodlagos szankciókat" szabnak ki minden olyan nem-

amerikai személy vagy szervezet ellen, aki tranzakciókat hajt végre bármelyik ország 

olajtársaságával. A másodlagos szankciók számos büntetést vonhatnak maguk után az 

érintettek számára, beleértve az amerikai pénzügyi rendszerhez való hozzáférés 

megszüntetését, bírságot vagy az Amerikában lévő vagyonuk befagyasztását. 

Forrás: لتصدير النفط  
 
مان اتفاقا   ويل  تبر

 إيران وفب 

A török kereskedelmi miniszter tárgyalásokat folytat Erbílben 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. szeptember 25. 

Mehmet Muş török kereskedelmi miniszter találkozott az észak-iraki Kurdisztán régió 

kereskedelmi és ipari miniszterével, Kamal Muslimmal. Muş az iraki fővárosból, Bagdadból 

utazott Erbíl városába, miután tárgyalt Nasser Al-Shibli iraki közlekedési miniszterrel. A török 

kormánytag erbíli látogatása keretében várhatóan találkozik az észak-iraki Kurdisztán régió 

elnökével, Nechirvan Barzanival és a regionális kormány elnökével, Masrour Barzanival is. A 

megbeszéléseken többek között arra fognak összpontosítani, hogy miként lehet fejleszteni a 

két ország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat, valamint, hogy megoldást 

találjanak a török cégek iraki problémáira. Figyelemre méltó, hogy a törökök Irakba irányuló 

exportja tavaly 9,1 milliárd dollárt tett ki, míg ez a szám az idei első nyolc hónapban 6,6 milliárd 

dollárt volt. 

Forrás: أربيل   
ك   يعقد مباحثات ف 

 وزير  التجارة البر

  

https://aawsat.com/home/article/3209956/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84-/2375030
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Iraki kultúrhivatalnok: Addig szorgalmazzuk a békét Izraellel, amíg a vezetők 

nem lépnek az ügy érdekében 

Times of Israel, 2021. szeptember 26. 

Szükséges és elkerülhetetlen, hogy Irak elismerje Izraelt és csatlakozzon az Ábrahám-

egyezményhez - mondta Sahar Karim al-Ta’i, az iraki kulturális minisztérium vezető 

tisztviselője a The Times of Israel nevű lapnak adott interjújában. Al-Ta’i pénteken nyilvánosan 

fejtette ki nézeteit az iraki Kurdisztánban tartott konferencián, több száz iraki aktivista és törzsi 

vezető előtt, akik nyilvánosan támogatták az Izraellel való békét. Beszéde során az ország 

zsidóinak kiutasításáról is megemlékezett, kiknek túlnyomó többsége Irakból Izraelbe 

menekült a zsidó állam 1948-as létrehozását követő fokozódó üldöztetés közepette. A New 

York-i székhelyű Békekommunikációs Központ által szervezett konferencia nagy médiavihart 

kavart Irakban, és az ország elnöke „illegálisnak” nevezte az összejövetelt. „Erbílnek meg kell 

akadályoznia ezeket a cionista terrorista találkozókat. Ha ezt nem teszi, akkor a kormánynak 

le kell tartóztatnia az összes résztvevőt” - mondta Muqtada al-Sadr iraki klerikus. 

Forrás: Iraqi culture official: We will push for peace with Israel until leaders act 

Az Egyesült Arab Emírségek a legjobbak között a digitális átalakulásban 

 .Al Khaleej, 2021. szeptember 26 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek új, globálisan kiugró eredményt ért el azzal, hogy a világ legjobb 

országai közé tartozik a kormányzati digitális átalakulásban, és így az egyetlen arab ország 

ebben az elitcsoportban. A Világbank 2021-re kiadott „GovTech” kormányzati jelentése a 

digitális átalakulás fejlettségi szintjét és a modern technológiára való támaszkodást méri a 

világ 198 országában a kormányzati szektorban végzett munka során. A jelentés 4 csoportra 

osztotta az országokat, amelyek közül az Egyesült Arab Emírségek az elsőben kapott helyet. A 

Hírközlési Szabályozó Hatóság és a Digitális Kormány főigazgatója, M. Majed Sultan Al-Mismar 

elmondta, hogy a Világbank „GovTech” jelentése egy újabb állomását képviseli az Egyesült 

Arab Emírségek fejlődéstörténetének, és az ország a fenntartható digitális jövő felé halad. 

Forrás:   التحول الرقم   
 إنجاز عالم    ..اإلمارات األفضل ف 

  

https://www.timesofisrael.com/iraqi-culture-official-we-will-push-for-peace-with-israel-until-leaders-act/
https://www.alkhaleej.ae/2021-09-25/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Törökország az amerikai figyelmeztetések ellenére több orosz rakétát 

vásárolhat 

Asharq Al Awsat, 2021. szeptember 27. 

Törökország elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Államok figyelmeztetése ellenére fontolóra 

veszi egy második orosz rakétarendszer megvásárlását. Recep Tayyip Erdoğan elnök a CBS 

News amerikai műsorszolgáltatónak adott interjújában azt mondta, hogy Törökországnak 

egyedül kell döntenie a saját védelmi rendszereit illetően. Erdoğan a múlt héten New Yorkban 

kifejtette, hogy Törökországnak nem tették lehetővé az amerikai gyártású Patriot rakéták 

megvásárlását, és az Egyesült Államok az 1,4 milliárd dolláros megegyezés ellenére sem 

szállította le az F-35-ös lopakodó repülőgépeket. A NATO-tag Törökországot eltávolították az 

F-35 programból, és a védelmi tisztviselőket is szankcionálták, miután a törökök 

megvásárolták az orosz gyártmányú S-400 rakétavédelmi rendszert. Az USA határozottan 

kifogásolja az orosz rendszerek NATO-n belüli használatát, és azt állítja, hogy ez veszélyt jelent 

az F-35-ösökre. Törökország fenntartja, hogy az S-400-asok önállóan is használhatók anélkül, 

hogy integrálódnának a NATO-rendszerekbe, és ezért nem jelentenek kockázatot. Erdoğan 

elmondta, hogy nem túl egészséges folyamat vette kezdetét Biden hivatalba lépése óta a 

török-amerikai kapcsolatokban. 

Forrás: Turkey Could Buy More Russian Missiles despite US Warnings 

Dubaj olajon kívüli külkereskedelme 31 százalékkal nőtt 2021 első félévében 

Al Arabiya News, 2021. szeptember 27. 

A Dubaji Média Iroda adatai szerint az emirátus olajon kívüli külkereskedelme 31 százalékkal, 

196,6 milliárd dollárra nőtt 2021 első felében. Az export 45 százalékkal nőtt, 20,64 milliárdról 

29,89 milliárd dollárra az előző év ugyanezen időszakához képest, míg az import 29,3 

százalékkal, 87,12 milliárd dollárról 112,71 milliárd dollárra emelkedett. „Ez a markáns 

növekedés a kereskedelemben jól mutatja Dubaj azon stratégiai tervének sikerét, hogy 

megszilárdítsa pozícióját, globális logisztikai és kereskedelmi központként, amely összeköti a 

világ különböző piacait” - mondta Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, dubaji koronaherceg. 

Forrás: Dubai’s non-oil foreign trade up 31 pct in H1 2021: Dubai Media Office 

  

https://english.aawsat.com/home/article/3210666/turkey-could-buy-more-russian-missiles-despite-us-warnings
https://english.alarabiya.net/business/2021/09/26/Dubai-s-non-oil-foreign-trade-up-31-pct-in-H1-2021-Dubai-Media-Office
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Al-Dabaa olyan terület lesz, amely vonzza a helyi és külföldi befektetéseket 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. szeptember 28. 

Az egyiptomi Villamosenergia- és Megújuló Energiaügyi Minisztérium hivatalos forrása 

megerősítette, hogy al-Dabaa térségében 4800 megawatt teljesítményű nukleáris reaktorokat 

akarnak létesíteni, amelyek majd tiszta és környezetbarát energiát biztosítanak, hangsúlyozva, 

hogy ez a projekt emeli al-Dabaa területének presztízsét és vonzóvá válik a helyi és külföldi 

befektetések számára, nem beszélve arról, hogy rengeteg helyi lakosnak biztosít majd 

munkalehetőséget. A hivatalos forrásokból kiderül, hogy az al-Dabaa-ban létesítendő 

nukleáris reaktorok teljesen biztonságosak lesznek, továbbá a régió sugárzási szintjét 

folyamatosan mérni fogják. Mindezek mellett elősegítik az elektromos áram előállítását 

Egyiptomban, továbbá a későbbiekben a villamosenergia-exportot is lehetővé teszik az ország 

számára. 

Forrás: الكهرباء :الضبعة ستكون منطقة لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية 

Total: Az olajigény 2030 előtt éri el csúcspontját 

 .Al Arabiya, 2021. szeptember 28 ,العربية

A TotalEnergies francia energetikai óriás arra számít, hogy a globális olajkereslet az évtized 

vége előtt tetőzik, és a globális felmelegedés mérséklése miatt egyre több ország csökkenti a 

fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget, és kötelezi el magát a tisztább energia 

felhasználására a közlekedésben és az iparban. Bár a Total úgy látja, hogy a 

kibocsátáscsökkentés üteme 2050-re felgyorsul, a kormányoknak és a vállalatoknak még 

többet kell tenniük a Párizsi Megállapodás célkitűzésének elérése érdekében, miszerint a 

hőmérséklet emelkedését 1,5°C alatt kell tartani az iparosodás előtti szinthez képest. Továbbá 

a TotalEnergies szerint az európai hatóságoknak csökkenteniük kell a bürokráciát, és 

törekedniük kell a megújuló energiaforrások nyilvános elfogadásának növelésére, ha 

teljesíteni kívánják a szél- és napenergia-fejlesztési céljaikat. 

Forrás: 2030 توتال  :الطلب عل  النفط سيصل ذروته قبل عام 

Elindult a legnagyobb stratégiai fejlesztés Szaúd-Arábia déli részén 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. szeptember 29. 

Muhammad bin Salman bin Abdulaziz, Szaúd-Arábia koronahercege elindította az Asir régió 

fejlesztési projektjét. Az Asir régió fejlesztési stratégiája egy átfogó és példátlan 

kezdeményezés, amely révén 50 milliárd riált (13,3 milliárd dollár) fektetnek be a térségbe a 

különböző beruházások révén. Ezek legfőképpen a turizmus fellendülését szolgáló 

invesztálások, hogy Asir egész évben globális desztináció legyen és 2030-ig több mint 10 millió 

látogatót vonzzon a Királyságon belülről és kívülről egyaránt a régió hatalmas turisztikai 

potenciáljának kiaknázásával. A koronaherceg elmondta, hogy ez a kezdeményezés 

nagymértékben hozzájárul a régió társadalmi és gazdasági növekedéséhez. 

Forrás:  اتيجية تطويرية جنوب السعودية  إطلق أضخم اسبر

https://m.youm7.com/story/2021/9/27/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5471205
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2021/09/28/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2021/09/28/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B3%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2030
https://aawsat.com/home/article/3215796/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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Szaúd-Arábia: Az Állami Beruházási Alap leányvállalata első elektromos 

autóinak forgalomba hozatalára készül 

 .Al Arabiya, 2021. szeptember 30 ,العربية

Az elektromos járműveket gyártó "Lucid" szóvivője elmondta, hogy folyamatban van az első 

autók gyártása az ügyfelek számára, és a szállításokat a jövő hónap végén kezdik meg a tervek 

szerint. „Örülök, hogy az első szériajárművek most elhagyják a gyárat” - mondta a Lucid 

vezérigazgatója, Peter Rawlinson, aki korábban a Tesla főmérnöke és alelnöke volt. A Lucid 

júliusban közölte a befektetőkkel, hogy 2022-ben 20 000 Lucid Air autót fognak legyártani, ami 

több mint 2,2 milliárd dolláros bevételt fog eredményezni. Eddig 13 000 elektromos járművet 

foglaltak le a vásárlók, amelyeknek gyártása folyamatban van. A Lucid júliusban debütált a 

Nasdaq-on, és rövid időn belül a Tesla legnagyobb versenytársa lehet. 

Forrás:  كة تابعة لصندوق االستثمارات العامة تستعد إلطلق أوىل سياراتها الكهربائية  شر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/09/29/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Szaúd -Arábia támogatja Türkmenisztánt a TAPI projekt megvalósításában 

Central Asia News, 2021. szeptember 23. 

A Szaúd -Arábia türkmenisztáni nagykövete, Osman Ahmed Suweid elmondta, hogy országa 

támogatja Türkmenisztán szerepvállalását a TAPI (Türkmenisztán-Afganisztán-Pakisztán-

India) gázvezeték további építésében. A TAPI program célja, hogy stabilizálja a projektben 

részt vevő országok gazdaságát, melyben Türkmenisztán is aktív szereplő kíván lenni.  

Forrás: Саудовская Аравия поддержала Туркменистан в реализации проекта ТАПИ 

Koreában növekszik az érdeklődés Türkmenisztán iránt 

Central Asia News, 2021. szeptember 24. 

Lee Ok Rjen, a Koreai Köztársaság és a Közép-Ázsiai Országok Baráti Szövetségének elnöke 

elmondta, hogy az utóbbi időben Koreában növekszik az érdeklődés a közép-ázsiai ország 

iránt. Rjen hangsúlyozta, hogy Korea és Türkmenisztán történelmileg közel áll egymáshoz. 

Szerinte Türkmenisztán gazdag természeti erőforrásokkal és minden szempontból nagy 

gazdasági potenciállal rendelkezik. Felhívta a figyelmet arra, hogy Szöul aktív üzleti és 

gazdasági partnerséget remél Asgabattal, olyan projektekben, mint a megújuló 

energiaforrások telepítése. 

Forrás: В Корее повышается интерес к Туркменистану 

Biskekben tárgyalnak Kirgizisztán 2026-ig tartó fejlesztési programtervezetéről 

Central Asia News, 2021. szeptember 25. 

Kirgizisztán fővárosában előterjesztik az ország 2026-ig tartó középtávú fejlesztési 

programtervezetét. A vonatkozó terv keretében a társadalmi, oktatási és az egészségügyi 

szférát helyezik a középpontba. Ugyanakkor az ilyen irányú kiadásokat a jövőbeli 

beruházásoknak tekinti a kormány. 2026-ig modernizálni kívánják az egészségügyi rendszert, 

korszerű digitális technológiákat vezetnek be az alapellátásban, bővítik az óvodai oktatáshoz 

való hozzáférést, intenzívebbé teszik az oktatási szervezetek finanszírozási modelljét az egy 

tanulóra jutó átlagos képzési költségek meghatározása alapján. A program keretében a Jövő 

Nemzedékek Alapjának létrehozását tervezik, melynek fő célja a gyermekek korai 

fejlődésének támogatása. A terv magában foglalja továbbá a lakosság szegény és alacsony 

jövedelmű rétegeinek széles körű támogatását, az anyák korai gyermekgondozásban végzett 

munkájának elismerését és a női vállalkozók támogatását. 

Forrás: В Бишкеке обсудили проект программы развития Киргизии до 2026 года 

  

https://centralasia.news/11435-saudovskaja-aravija-podderzhala-turkmenistan-v-realizacii-proekta-tapi.html
https://centralasia.news/11449-v-koree-povyshaetsja-interes-k-turkmenistanu.html
https://centralasia.news/11471-v-bishkeke-obsudili-proekt-programmy-razvitija-kirgizii-do-2026-goda.html
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Örményország és Oroszország kísérletileg teszteli az EAEU "zöld folyosó" 

munkáját 

Eurasia Daily, 2021. szeptember 24. 

Az áruk szabad mozgása Oroszország és Örményország között további ellenőrzés nélkül 2022-

ben megkezdődhet. Mondta Varos Simonyan, Örményország gazdasági miniszterhelyettese. 

A "zöld folyosót" az Eurázsiai Gazdasági Uniónak (EAEU) az elektronikus navigációs pecsétek 

bevezetéséről szóló megállapodása keretében kell elindítani. A dokumentumot a tervek 

szerint 2021 végén írják alá, majd a következő évben az EAEU tagállamok szintjén ratifikálják. 

Először az Örményország és Oroszország közötti akadálytalan áruszállítási rendszert, a "zöld 

folyosót” fogják tesztelni. Az elektronikus helyérzékelővel ellátott navigációs pecséteket a 

szállítótartályra kell majd felszerelni. Segítségével a küldő és fogadó országok hatóságai valós 

időben tudják nyomon követni a rakomány mozgását, és meggyőződhetnek arról, hogy a 

konténert útközben kinyitották e. A rendszer működésével már nem lesz szükség a 

rakományok ellenőrzésére. Ez különösen fontos Örményország számára, mivel Oroszországba 

és más EAEU-ba szállított rakományai harmadik országokon (főleg Grúzián keresztül) haladnak 

keresztül. Ha a megállapodás abban a formában lép hatályba, amelyben jelenleg tárgyalják, 

akkor Örményországból származó teherautók késedelem és ellenőrzés nélkül lépnek be 

Oroszországba az orosz-grúz határon található Verhnij-Lars ellenőrzőponton keresztül. 

Oroszország 2022 közepére befejezi a Verhnij-Lars ellenőrzőpont felújítását. Ennek 

eredményeképpen hat és félszeresére nő az ellenőrzőpont áteresztőképessége. 

Forrás: Армения и Россия в пилотном режиме проверят работу «зелëного коридора» в 

ЕАЭС 

Üzbég szakértők tanulmányozzák a „Paks-2”atomerőmű magyarországi 

építésének tapasztalatait 

Gazeta, 2021. szeptember 27.  

Az üzbég Energetikai Minisztérium és az UZatom ügynökség munkatársai tanulmányozzák a 

magyarországi „Paks-2” atomerőmű építésének tapasztalatait. Emellett a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetemen és a Dunaújvárosi Egyetemen terveznek egy támogatási 

alap létrehozását, melyek keretében az üzbég diákok képzését Magyarországon végeznék. Ez 

pedig könnyebbé tenné az üzbég szakemberek képzését. 

Forrás: O‘zbekistonlik mutaxassislar Vengriyada «Paksh-2» AES qurish tajribasini o‘rganadilar 

  

https://eadaily.com/ru/news/2021/09/24/armeniya-i-rossiya-v-pilotnom-rezhime-proveryat-rabotu-zelenogo-koridora-v-eaes
https://eadaily.com/ru/news/2021/09/24/armeniya-i-rossiya-v-pilotnom-rezhime-proveryat-rabotu-zelenogo-koridora-v-eaes
https://www.gazeta.uz/oz/2021/09/27/paks-2/
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A Gazprom és Magyarország gázszállítási szerződést írt alá 

2021. szeptember 27. 

A Gazprom és Magyarország 15 évre szóló szerződést írt alá évi 4,5 milliárd köbméter földgáz 

szállításáról. Az aláírásra Budapesten került sor. Az ülésen részt vett a Gazprom igazgatótanács 

elnökhelyettese, Elena Burmistrova és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külgazdasági 

miniszter. A megállapodás 10 év után lehetőséget biztosít a feltételek megváltoztatására. Még 

augusztus végén Moszkva és Budapest Szergej Lavrov orosz külügyminiszter budapesti 

látogatása során új, hosszú távú gázszerződésben állapodott meg az orosz gázszállításról, 

amely 2021. október 1-jén lép hatályba. 

Forrás: «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставки газа 

Az EDB szerint kismértékben, de nőtt a kölcsönös kereskedelem az EAEU-ban 

Prime Press, 2021. szeptember 27. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) kölcsönös kereskedelemének volumene 2021 júliusában 

5,9 milliárd dollárt tett ki, és szinte változatlan maradt az előző hónaphoz képest (0,6%-os 

növekedés), áll az Eurázsiai Fejlesztési Bank (EDB) elemzőinek rövid értékelésében. Leginkább 

Örményországban, Kirgizisztánban és Oroszországban nőtt az EAEU belső piacára irányuló 

exportkínálat. A kölcsönös kereskedelem növekedése 2021 januárjában és júliusában az előző 

év azonos időszakához képest 30,4% volt. Az EDB becslései szerint az év végéig az EAEU-

országok közötti kölcsönös kereskedelem volumene 20%-kal fogja meghaladni a 2020-as 

szintet, ami az EAEU tagországok számára pozitív gazdasági növekedést fog magával hozni. 

Forrás: ЕАБР отмечает незначительный рост взаимной торговли в ЕАЭС 

Putyin bejelentette, hogy Türkmenisztánnal tovább épülnek a kétoldalú 

kapcsolatok 

Izvesztija, 2021. szeptember 27. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy a közeljövőben biztosítják az országok 

kétoldalú kapcsolatainak teljes körű bővítését. AZ orosz elnök megjegyezte, hogy a két ország 

közötti kapcsolatok a stratégiai partnerség jegyében fejlődnek és a jövőben is ez fogják 

meghatározni a két ország közötti kapcsolatokat A két ország között már régóta jól működő 

gazdasági kapcsolatok vannak. Valamint a FÁK-on és más nemzetközi szervezeteken belül is 

képesek az együttműködésre. Putyin kifejezte bizalmát abban, hogy közös erőfeszítések 

biztosítják a kétoldalú kapcsolatok teljes további kiépítését. 

Forrás: Путин анонсировал наращивание комплекса двусторонних связей с 

Туркменистаном 

  

https://iz.ru/1227513/2021-09-27/gazprom-i-vengriia-podpisali-kontrakt-na-postavki-gaza
https://primepress.by/news/ekonomika/eabr_otmechaet_neznachitelnyy_rost_vzaimnoy_torgovli_v_eaes-37935/?sphrase_id=57429
https://iz.ru/1227347/2021-09-27/putin-anonsiroval-narashchivanie-kompleksa-dvustoronnikh-sviazei-s-turkmenistanom
https://iz.ru/1227347/2021-09-27/putin-anonsiroval-narashchivanie-kompleksa-dvustoronnikh-sviazei-s-turkmenistanom
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Üzbegisztán és Oroszország együttműködési programot készít a 2022-2026 

közötti időszakra 

Eurasia Daily, 2021. szeptember 27.  

Üzbegisztán és Oroszország kereskedelmi-gazdasági, befektetési és kulturális együttműködési 

programot készít 2022-2026 közötti időszakra. Jelentette az üzbeg Beruházási és 

Külkereskedelmi Minisztérium. Üzbegisztán és Oroszország között jelenleg is több, mint 151 

beruházási projekt zajlik, mintegy 15 milliárd dollár értékben. Az üzbég-orosz kormányközi 

gazdasági együttműködési bizottság társelnökeinek Sardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-

helyettes és Maxim Resetnikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter megállapodtak abban, 

hogy bővítik a két ország közötti beruházási projekteket és kereskedelmi megállapodásokat, 

mivel a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok dinamikája ezt megköveteli. A két ország 

közötti kereskedelem az idei év első hét hónapban 3,8% -os növekedést mutatott. Mindkét fél 

arra számít, hogy a kölcsönös kereskedelem pozitív dinamikája ez év végéig és azután is 

folytatódni fog. 

Forrás: Узбекистан и Россия готовят программу сотрудничества на 2022−2026 годы 

Grúzia és Azerbajdzsán 10 éves szünet után folytatta a bizottsági munkát 

Ritmeurasia, 2021. szeptember 30. 

Grúzia és Azerbajdzsán 10 éves szünet után újrakezdte a gazdasági együttműködésről szóló 

kormányközi bizottság munkáját. Ez alaklomból pedig Irakli Garibashvili grúz miniszterelnök 

munkalátogatást tett Azerbajdzsánba, ahol találkozott Ilham Alijev azerbajdzsáni elnökkel, és 

megbeszélte vele a kétoldalú kapcsolatok fő irányait és a regionális jelentőségű kérdéseket. A 

tárgyalás során a megvitatták a kereskedelem és a gazdasági együttműködések legfontosabb 

kérdéseit. A két ország miniszterelnöke megállapodott abban, hogy mélyíteni kell az 

együttműködést, meg kell duplázni a két ország közötti külkereskedelmi forgalmat és növelni 

kell az azerbajdzsáni befektetések mennyiségét a grúz gazdaságban. 

Forrás: Грузия и Азербайджан возобновили работу комиссии после 10-летнего перерыва 

 

https://eadaily.com/ru/news/2021/09/27/uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-programmu-sotrudnichestva-na-20222026-gody
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-09-30--gruzija-i-azerbajdzhan-vozobnovili-rabotu-komissii-posle-10-letnego-pereryva-56663

