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Vihar előtt?  
A német választások hatása a kínai-európai kapcsolatokra 

A 2021. szeptember 26-án lezajlott németországi választások eredményei nemcsak a 16 éve 
hatalmon lévő konzervatív CDU/CSU számára volt kijózanító, hanem azok számára is, akik 
reménykedtek abban, hogy a kínai kapcsolatokban egyensúlyozó, gazdasági érdekekre 
fókuszáló német külpolitika tovább folytatódhat. Noha nem tudjuk a végleges eredményeket 
és a koalíciós tárgyalások végkifejletét, az igen valószínűsíthető, hogy a szociáldemokrata SPD 
alakíthat kormányt a környezetvédő zöldekkel (die Grüne) és a liberális, piacbarát FDP-vel.  
 
Merkel öröksége igencsak vegyes képet mutat, hiszen a német gazdaság viszonylag gyorsan 
növekedett az elmúlt 16 évben, de a digitalizáció, innováció területein számos területen 
hátrányba került nemcsak az USA-val szemben, hanem Kína és Dél-Korea tekintetében is. 
Számos maradandó feszültséget hozott létre a 2015-ös migrációs válság idején korlátlanul 
befogadott bevándorlók kérdése. A kínai kapcsolatok alakulása sem volt zökkenőmentes, bár 
Merkel tizenkét alkalommal látogatott el Kínába kancellársága idején, többször, mint 
bármelyik nyugati vezető politikus, a harmadik országokból érkező közvetlen 
tőkebefektetések EU-s újraszabályozásának ötlete is Németországból érkezett. A német 
külpolitika amúgy is ambivalens volt Kína tekintetében, ezt az ambivalenciát talán a következő 
egy meg nevezett német tisztségviselőtől származó idézet adja vissza leginkább: „Merkelnek 
nincs problémája Kína feltartóztatásával, amíg nem Németországnak kell feltartóztatni Kínát”.  
 
Ez a megközelítés több mint valószínű véget ért, mert bár nem lehet előrelátni a konkrét 
lépéseket, de sok mindenre lehet következtetni a pártprogramok Kínával foglalkozó elemeivel. 
Miközben a CDU/CSU programok továbbra is külpolitikai és biztonságpolitikai vonatkozásokra 
koncentráltak Kína esetében, a zöldek egyidejűleg hangsúlyozták az emberi jogok 
érvényesítésének fontosságát Kínában és a Kínával való együttműködést klímakérdésekben. 
Bár az első pillantásra talán kooperatív jellegűnek tűnik a megközelítés, érdemes rá felhívni a 
figyelmet, hogy Kína – elsődlegesen az USA-val kapcsolatban – többször egyértelművé tette, 
hogy a kérdések külön kezelését nem tudja elfogadni, így ez a megközelítés feltehetően 
növelni, nem csökkenteni fogja a feszültségeket. A liberális FDP a programjának központi 
témájává tette a Kínával fenntartott kapcsolatokat, így a zöldekhez hasonlóan az emberi jogok 
érvényesülésére fókuszál és kiemelten fontosnak tartja a Tajvannal fenntartott kapcsolatok 
erősítését, ami Peking számára meg fogja nehezíteni az együttműködést. A baloldali „Die 
Linke” kommunikációja visszafogott volt, azaz sok kérdésben egyszerűen nem nyilvánult meg, 
azonban az Alternative für Deutschland pártja ellentmondásos véleményeket fogalmazott 
meg Kína vonatkozásában, ugyanis míg támogatja az „Egy Övezet, egy Út” kínai 
kezdeményezésben való német részvételt, Kínának a Konfuciusz intézeteken keresztüli 
tevékenységét a belügyekbe való beavatkozásnak tartja.  
 
Az összes párt, beleértve a konzervatívokat is, egyetért abban, hogy a Kínával fenntartott 
politikát az EU szintjén kell meghatározni. A helyzet érdekessége, hogy ez tulajdonképpen Kína 
számára is könnyebbség lenne, hiszen a sok kis országgal fenntartott kapcsolatok sok energiát, 
humán erőforrást igényel, éppen ezért hozta létre egykoron a Kína-Közép- és Kelet-Európai 
Országok 16+1 együttműködését is.  
 

https://www.bundeswahlleiter.de/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl-2021/50_21_vorlaeufiges-ergebnis.html
https://www.politico.eu/article/why-post-merkel-germany-will-change-its-tune-on-china/
https://merics.org/de/merics-briefs/veraenderung-der-deutschen-china-politik-ein-blick-die-wahlprogramme
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A kínai-német kapcsolatok romlása előrelátható, különösen akkor, ha két olyan párt is – a 
zöldek és a liberálisok – bekerül a kormányba, amelynek külpolitikai téziseit a belpolitika 
igényei határozzák meg. Az újonnan hatalomra kerülő pártok esetében jellemző, hogy a 
korábban megfogalmazott, tulajdonképpeni kormánykritika megszelídül. Ebben az esetben ez 
nem várható, hiszen Németországban a legerősebbek Kínával szembeni ellenérzések. Egy 
2021. áprilisi, 12 országot magában foglaló közvéleménykutatás szerint a németek 52 
százaléka úgy gondolja, hogy Kínával szemben akciókkal kell fellépni, emellett 47 százaléka 
riválisnak tekinti Kínát. Mindkét mutatónál a német indikátor volt a legnegatívabb a 
felmérésbe bevont országok között.  
 
A német választások kínai-német kapcsolatokra gyakorolt hatása a következőképpen 
összegezhető pontokban: 
 

⎯ Bár a végleges politika felállás nem világos még, csaknem biztos, hogy Németország 
negatívabban fog hozzáállni Kínához. Különösen igaz ez, ha a zöldek és a liberálisok 
bekerülnek a kormányba.  

⎯  Ennek egyik közvetlen következménye lehet, hogy Németország támogatása eltűnik a 
2021. decemberében megkötött politikai alku mögül, amely elvben lehetővé tette 
volna, hogy véglegesítsék és ratifikálják az EU-Kína befektetési megállapodást, és 
feltehetően nagy támogatást fog kapni a zöldek által az Európai Bizottság által javasolt 
termékimportra kivetendő széndioxid adó bevezetése, aminek ugyan nincs Kína 
ellenes éle – az USA és Japán is tiltakozik ellene – de nem lesz jó hatása a 
kereskedelemre. 

⎯ A globális járvány első hullámát követően voltak olyan elképzelések, melyek szerint 
kényszerítették volna a német vállalatokat az ellátási láncaik újratervezésére, annak 
érdekében, hogy a kínai feldolgozóipari függés csökkenjen. Ekkor ez nem sikerült a 
német ipar nyomására, most elképzelhető, hogy leporolják ezeket a terveket.   

⎯ A másik reális veszély a német-kínai gazdasági kapcsolatokban, hogy erős német 
nyomásra elfogadják az Európai Bizottságnak azon 2021-es javaslatát, amely szerint a 
harmadik országok (értsd leginkább Kína, Oroszország és egyes arab országok) állami 
támogatásait is bevonnák az EU-s versenypolitika hatálya alá. A javaslat annak 
területen-kívüli jellege miatt több mint biztos, hogy újabb vitákhoz fog vezetni a kínai 
viszonylatban.    

 
A kínai-német kapcsolatok eddig sem voltak rózsásnak nevezhetők, a kis pártok esetleges 
hatalomra kerülésével ez a helyzet inkább csak romlani fog, tulajdonképpen csak a német ipar 
képviselőinek a józan és hosszú távú szempontokat figyelembe vevő belátása és befolyása 
segíthet a csendesebb vizek elérésében.  
 

Az elemzést készítette: Moldicz Csaba 
  

https://ecfr.eu/article/the-china-factor-in-the-german-election/
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/proposal_for_regulation.pdf
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Kelet Ázsia 

Kínában a nemzeti ünnep tovább élénkítette a fogyasztást 

Xinhua, 2021. október 5. 

A kínai népesség új szokásokat alakított ki az idei nemzeti ünnep megünneplése kapcsán a 

COVID-19 megelőzési és ellenőrzési szabályai közepette, ezzel is lendületet adva a világ 

második legnagyobb gazdaságának. Az ország küzdelme a vírus ellen folyamatos, és a 

kapcsolódó intézkedések továbbra is érvényben vannak, de a vásárlás, a turizmus és a kultúra 

ágazatában az ünnep során kialakult új fogyasztási szokások azt mutatják, hogy a fogyasztói 

kereslet nem csökkent, hanem diverzifikálódott. Az online és az offline vásárlás is új erőre 

kapott a nemzeti ünnep alatt. A belföldi turizmus virágzása mellett azok az emberek is, akik 

úgy döntöttek, hogy otthon maradnak, hozzájárultak a fogyasztás növekedéséhez, mivel az a 

szokás alakult ki, hogy ajándékot rendelnek a különböző városokban élő szüleiknek, 

hozzátartozóiknak. A Meituan online kézbesítési szolgáltató is növekedéséről számolt be, 

egyes városokban a megrendelések több mint 200 százalékkal emelkedtek az egy hónappal 

korábbihoz képest. 

Forrás: 假日消费折射中国市场活力——来自“十一”黄金周的一线观察 

Január és augusztus között megugrott Kína ipari robotgyártása 

Xinhua, 2021. október 6. 

Kínában az ipari robotok gyártása gyors növekedést ért el az idei év első nyolc hónapjában. A 

Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint az első nyolc hónapban ez a szám elérte a 

239.249 darabot, ami 63,9 százalékkal nőtt éves összehasonlításban. Csak augusztusban az 

ipari robotgyártás összesen 32 828 darabot tett ki az országban, ami 57,4 százalékkal több, 

mint az előző év azonos időszakában. 

Forrás: China's industrial robot production surges in Jan-Aug 

Kína nagy potenciált lát a zöld pénzügyek fejlesztésében 

Xinhua, 2021. október 6. 

Kína nagy fellendülést tapasztalt a zöld finanszírozás fejlesztésében, amely létfontosságú 

szerepet játszik az ország zöld gazdasági átalakulásának előmozdításában - mutatják a kínai 

jegybank adatai. A kínai zöld és helyi devizahitelek egyenlege 26,5 százalékkal nőttek az előző 

évhez képest, és 2021 második negyedévének végére elérték a 14 trillió jüant (kb. 2,16 trillió 

dollár). Az idei év első nyolc hónapjában az ország zöldkötvény kibocsátása 152 százalékkal 

ugrott meg az egy évvel ezelőttihez képest, és meghaladta a 350 milliárd jüant. A 

karbonsemleges kötvények az időszak során meghaladták a 180 milliárd jüant. A magas 

színvonalú és zöld növekedés elérése érdekében Kína bejelentette, hogy 2030-ra törekszik a 

szén-dioxid kibocsátás csúcsának elérésére és 2060-ra szeretnék elérni a 

karbonsemlegességet. 

Forrás: China sees booming development in green finance 

http://cnews.chinadaily.com.cn/a/202110/05/WS615c0040a3107be4979f11d2.html
http://www.news.cn/english/2021-10/06/c_1310228644.htm
http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/03/WS61595d0ea310cdd39bc6cf7c.html
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Kishida alatt új irányt vehetnek a japán kapcsolatok a két Koreával? 

Jason Barlett, The Diplomat, 2021. október 5. 

Japán a közelmúltban Kishida Fumiot választotta az ország következő miniszterelnökévé. A 

volt külügyminiszter tapasztalt tárgyaló Phenjannal és Szöullal, így Kishida miniszterelnöksége 

alatt valószínűleg fenntartja majd a tipikus japán megközelítést a két Korea felé. A múlt 

hónapban Kishida egy pártelnökjelölti vita során azt sugallta, hogy ha Szöul nem tartja be az 

aláírt megállapodást, akkor nincs esély a Japán-Dél-Korea kapcsolatok enyhülése felé. Ez arra 

enged következtetni, hogy valószínűleg megtartja a japán kormány meglévő álláspontját. Bár 

Japán és az USA kapcsolatai Kishida alatt várhatóan erősödni fognak, Tokió továbbra is küzdeni 

fog a két Koreát érintő kérdésekkel. Tokió legjobb esélye arra, hogy javítsa kapcsolatát a két 

Koreával vagy legalább egyikével, az a 2022. márciusi dél-koreai elnökválasztás eredményeitől 

függ. 

Forrás: Will Japan’s Kishida Take Relations With the Koreas in a New Direction? 

Kína új vasútüzemeltetési terven dolgozik 

Xinhua, 2021. október 2. 

Kína 2021. október 11-től új vasúti üzemeltetési tervet hajt végre, hogy tovább javítsa az 

ország vasúti személy- és teherszállításának hatékonyságát a China State Railway Group Co, 

Ltd. jelentése szerint. Ennek köszönhetően javulni fog a tehervonat szolgáltatás Kína és Európa 

között, és naponta átlagosan 78 tehervonat fogja összekötni Kínát 23 európai ország 174 

városával, ami ötször több lenne, mint jelenleg. A vállalat közlése szerint naponta több mint 

21 ezer tehervonat közlekedik a kínai vasutakon. Az év végén több új vasútvonalat is üzembe 

helyeznek, néhány város megnyitja első vasútját - közölte a társaság. 

Forrás: Will Japan’s Kishida Take Relations With the Koreas in a New Direction? 

Kína top 500 magánvállalata 1,36 trillió jüan adót fizetett 2020-ban 

Tan Xinyu, China Daily, 2021. október 8. 

Kína top 500 magánvállalkozása 2020-ban összesen 1,36 billió jüan (211,45 milliárd dollár) 

összegű illetéket fizetett be, ami az ország egész adóbevételének 8,84 százalékát tette ki derült 

ki a Kínai Ipari és Kereskedelmi Szövetség által kiadott jelentésből. A múlt hónapban kiadott 

jelentés felsorolta az első négy céget, amelyek adóbevétele meghaladja az 50 milliárd jüant, 

ezek a Huawei, a Vanke, a Country Garden és az Alibaba Group. Az top 500 vállalatban a 

foglalkoztatás növekedési üteme 6,26 százalékon áll, tavaly összesen 11,09 millió embert 

foglalkoztattak, ez a szám Kína teljes munkaerőpiacának 1,48 százalékát tette ki. E tekintetben 

a JD lett az első, 369 100 alkalmazottal. 

Forrás: China's top 500 private companies paid 1.36t yuan in taxes in 2020 

  

https://thediplomat.com/2021/10/will-japans-kishida-take-relations-with-the-koreas-in-a-new-direction/
https://thediplomat.com/2021/10/will-japans-kishida-take-relations-with-the-koreas-in-a-new-direction/
http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/08/WS61600167a310cdd39bc6da27.html
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Yang Jiechi találkozott Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval 

FMPRC, 2021. október 7. 

2021. október 6-án a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja Yang Jiechi 

találkozott Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval a svájci Zürichben. A két fél 

átfogó, őszinte és mélyreható eszmecserét folytatott a kínai-amerikai kapcsolatokról, valamint 

a közös vonatkozású nemzetközi és regionális kérdésekről. Yang Jiechi elmondta, hogy Kína 

fontosnak tartja Joe Biden amerikai elnök által a közelmúltban tett pozitív megjegyzéseket a 

kínai-amerikai kapcsolatokról, és Kína reméli, hogy az amerikai fél racionális és pragmatikus 

Kína-politikát fog elfogadni. Az amerikai fél kijelentette, hogy ragaszkodni fog az egy Kína 

politikához. A két fél megállapodott abban, hogy fontos kérdésekben rendszeres párbeszédet 

fognak folytatni. 

Forrás: Yang Jiechi Meets with U.S. National Security Advisor Jake Sullivan 

Xi Jinping és Li Keqiang is gratulált Fumio Kishidának 

FMPRC, 2021. október 4. 

Xi Jinping kínai elnök és Li Keqiang kínai miniszterelnök is gratuláló üzenetet küldött Fumio 

Kishidának Japán miniszterelnökévé választásának kapcsán. Xi Jinping rámutatott, hogy a 

jószomszédi barátság és a jó együttműködés kialakítása Kína és Japán között a két nép 

alapvető érdekeit szolgálja, és hozzájárul a békéhez, a stabilitáshoz és a jólét 

megteremtéséhez Ázsiában és a világban. Li Keqiang kínai miniszterelnök elmondta, hogy a 

két félnek tiszteletben kell tartania a politikai konszenzust, erősítenie kell a cserekapcsolatokat 

és az együttműködést, elő kell mozdítania a kétoldalú kapcsolatok jó és stabil fejlődését és a 

helyes úton tartani azokat. 

Forrás: Xi Jinping Sends a Congratulatory Message to Fumio Kishida on Election as Japanese 

Prime Minister Li Keqiang Sends Message of Congratulations to Fumio Kishida 

 

  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1912910.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1912654.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1912654.shtml
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Dél-Ázsia 

Mit nyer India azáltal, hogy tagja a Négyesnek? 

Prabir Purkayastha, Asia Times, 2021. október 08. 

A Négyes vezetőinek washingtoni értekezletén kiderült, hogy az eredetileg biztonsági 

dialógusként szolgáló együttműködés inkább a kibertér és az utánpótlási láncok biztonságára, 

valamint az egészségügyi együttműködésre helyezi a hangsúlyt, a biztonságpolitikai és 

stratégiai elképzeléseket inkább az új AUKUS paktum szolgálja. Az USA számára Ausztrália 

értékes szövetséges, fontosabb, mint Franciaország. Maga az Indo-Csendes-óceán kifejezés is 

inkább az olyan tengeri hatalmak, mint az USA, az Egyesült Királyság, vagy Ausztrália számára 

bír komoly jelentőséggel, hiszen a befolyásuk megőrzése a tengerek feletti uralomtól függ. A 

szabályokra épülő nemzetközi rendszer fenntartása is elsősorban az ő általuk meghatározott 

szabályok betartását jelenti. Az Egyesült Államok fő stratégiai elképzelése az, hogy tengeri 

hatalmával Kínát korlátozza, és még a kínai vizek és gazdasági övezetek feletti ellenőrzésért is 

harcba száll. Az Egyesült Államok 2018-as csendes-óceáni stratégiai doktrínája, kimondja, hogy 

az amerikai haditengerészeti stratégia megtagadja Kínától a légi és tengeri dominanciát még 

az első szigetláncon belül is, miközben uralja az összes láncon kívüli területet. Nagy kérdés, 

hogy India képes lesz-e megőrizni stratégiai autonómiáját, vagy pedig hozzáköti sorsát a 

hanyatló imperialista Amerikához. 

Forrás: What does India get out of being part of the Quad? 

Kína geostratégiai kötelezettségei egy új Afganisztánban 

BM Jain, East Asia Forum, 2021. október 08. 

Kína láthatóan szeretne fontos geostratégiai pozíciókat szerezni magának a tálib vezetés alatt 

álló Afganisztánban. A múltban Peking még elsősorban a bányászati és az olaj szektorra 

koncentrált, majd 2014 után a béketárgyalások kerültek az előtérbe. Kétségtelen, hogy a 

nyugati pénzügyi forrásoktól elvágva Afganisztán számára jelenleg Kína a legfontosabb 

szövetséges, ami lehetővé teszi a kínai vezetés számára, hogy döntő befolyást gyakoroljon az 

eseményekre a régióban. Kína alapvetően amiatt aggódik, hogy a radikalizáció átterjedhet 

Xinjiang tartományra is, ennek megelőzése végett a táliboktól vár garanciákat. Kína 

ugyanakkor az afganisztáni ritkaföldfémek iránt is figyelmet tanúsít, amelyek becsült értéke 1-

3 ezer milliárd dollár. Ezeket a fémeket elektromos autók, számítógépek, televíziók, 

száloptikák és lézerek újratölthető akkumulátoraiban használják. Végül pedig a BRI sikeres 

megvalósításához is szükséges a tálib kormányzat jóváhagyása és segítsége. 

Forrás: China’s geostrategic engagement in a new Afghanistan 

  

https://asiatimes.com/2021/10/what-does-india-get-out-of-being-part-of-the-quad/
https://www.eastasiaforum.org/2021/10/08/chinas-geostrategic-engagement-in-a-new-afghanistan/


 
 

 
 

9 

India legnagyobb biztosítója készen áll az IPO-ra 

KS Kumar, Asia Times, 2021. október 03. 

India legnagyobb biztosítója, a Life Insurance Corporation az ország történelmének 

legnagyobb nyilvános részvénykibocsátására készül. Az állami biztosító valószínűleg 

novemberig benyújtja a tervezeteket az indiai piacszabályozó hatósághoz. A biztosító India 

életbiztosítási piaci részesedésének mintegy 60%-át birtokolja, több mint 500 milliárd dolláros 

vagyonnal. A pénzügyminisztérium jelenleg igyekszik meghatározni az életbiztosító értékét, 

ezt követően egy miniszteri testület dönt a részvények első nyilvános tőzsdei bevezetésén (IPO) 

keresztül leválasztandó kormányzati részesedésről. Ez terv részét képezi annak a kormányzati 

törekvésnek, amely 24 milliárd dollárt szeretne összegyűjteni az állami tulajdonú vállalatok 

értékesítésével. A kormány tervbe vette, hogy négy másik állami cégben – Air Air, Bharat 

Petroleum Corp, Shipping Corp of India és Container Corp of India – is megválik többségi 

tulajdonától. 

Forrás: India’s largest insurer readies for an IPO 

Indiának el kellene fogadnia a tálibok meghívását? 

Sudra Ramachandran, The Diplomat, 2021. október 05. 

Az utóbbi hetekben a tálibok több alkalommal is igyekeztek felvenni a kapcsolatot Indiával, 

többek között kezdeményezve a két ország közötti kereskedelmi járatok újra indítását, 

valamint az afgán ösztöndíjas hallgatók Indiába történő beutazásának engedélyezését. Az 

indiai kormány eddig nem volt hajlandó elismerni a tálib kormányzatot, Narendra Modi 

miniszterelnök pedig a nemzetközi közösséget is óva intette ettől. India évtizedekig kerülte a 

tálibokkal való kapcsolat felvételét, elsősorban mivel azok pakisztáni szövetségesei számos 

India elleni támadásban vállaltak szerepet. Ugyanakkor India évente 800 afgán fiatalnak kínál 

ösztöndíjat, ráadásul 3 milliárd dollár értékben fektetett be Afganisztánban. Ezért, ha India 

leállítja fejlesztési munkálatait Afganisztánban, az nemcsak ártana saját évtizedes soft power 

erőfeszítéseinek, hogy befolyást szerezzen az országban, hanem afgán fiatalok ezreinek 

életére és megélhetésére is negatív hatással lenne. Indiának muszáj kapcsolatokat kiépítenie 

a tálib kormányzattal, ami azonban nem jelenti azt, hogy elismerné a rezsimet, vagy támogatja 

annak ideológiáját. Mindössze annyit jelent, hogy India az afgán nép érdekeit szem előtt tartva 

hajlandó az általa támasztott feltételek mellett egyezkedni a tálibokkal.  

Forrás: Should India Accept the Taliban’s Invitation? 

  

https://asiatimes.com/2021/10/indias-largest-insurer-readies-for-an-ipo/
https://thediplomat.com/2021/10/should-india-accept-the-talibans-invitation/
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Délkelet-Ázsia 

Dél-Korea csatlakozni szeretne a Szingapúr, Új-Zéland és Chile által megkötött 

digitális gazdaságról szóló paktumhoz 
Rei Kurohi, The Straits Times, 2021. október 05. 

Dél-Korea kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozzon Szingapúrhoz, Új-Zélandhoz és Chiléhez, 

annak érdekében, hogy együttműködjenek a digitális gazdaság legfontosabb új kérdéseiben. 

A Digitális Gazdasági Partnerségi Megállapodást (Depa) tavaly aláíró három tagállam 

miniszterei és vezető tisztségviselői megállapodtak abban, hogy megkezdik a tárgyalásokat 

Dél-Korea csatlakozásáról. A Depa közös szabályokat állapít meg a digitális kereskedelemre 

vonatkozóan, és elősegíti a különböző országok digitális rendszerei közötti együttműködést és 

interoperabilitást. A megállapodás januárban lépett hatályba Szingapúr és Új-Zéland 

tekintetében, Chile augusztusban ratifikálta a Depát, így az esetében november 23-án fog 

hatályba lépni. A közös nyilatkozat szerint a Depa egyik legfontosabb célja a tagok közötti 

együttműködési projektek azonosítása és elősegítése. Erre az egyik legjobb példa a Szingapúr 

és Új-Zéland által elfogadott Peppol elektronikus számlázási keretrendszer. Eddig mintegy 

40000 szingapúri vállalkozás fogadta el a Peppol alapú e-számlázási megoldásokat. A 

megállapodás jelentőségét bizonyítja, hogy a délkelet-ázsiai digitális gazdaság 2025-re 

várhatóan 300 milliárd dollárra nő. 

Forrás: South Korea seeking to join digital economy pact between Singapore, New Zealand 

and Chile 

A gazdasági fejlődés támogatása érdekében az Indosat Ooredoo bemutatta a 

Kampung Digital-t Surakarta-n 

Inforial, The Jakarta Post, 2021. október 5. 

Az 5G bevezetésének sikerét követően a közép-jávai Surakarta-ban az Indosat Ooredoo vezető 

digitális távközlési vállalat a helyi közigazgatással partnerségben, bemutatta a város gazdasági 

fellendülését támogató „Kampung Digital” programot. A program demonstrálja az Indosat 

Ooredoo elkötelezettségét, annak érdekében, hogy elősegítse a város digitális átalakulását, 

lehetővé téve a közösség számára, hogy megbízható információs csatornákon keresztül valós 

időben kapcsolatba léphessen a helyi önkormányzattal, és megvalósítsa a kétirányú 

kommunikációt. Az Indosat Ooredoo lépése összhangban van a kormányzat azon törekvésével, 

hogy a gazdasági talpraállást a digitális átalakulás révén próbálja meggyorsítani. A Kampung 

Digital megvalósítása érdekében az Indosat Ooredoo több száz titkosított intelligens 

képernyőt, valamint nagy sebességű modemeket és adatkvótákat telepített a vidéki postákra 

és a városházákra. A vállalat szerint az információforrás a központosított intelligens 

információs rendszert (SI Pintar) használja, amelynek a Surakarta-i városvezetés végzi az 

irányítását és a felügyeletét. 

Forrás: Supporting economic recovery, Indosat Ooredoo presents ‘Kampung Digital’ in 

Surakarta 

https://www.straitstimes.com/business/economy/south-korea-seeking-to-join-digital-economy-pact-between-singapore-new-zealand-and
https://www.straitstimes.com/business/economy/south-korea-seeking-to-join-digital-economy-pact-between-singapore-new-zealand-and
https://www.thejakartapost.com/adv/2021/10/05/supporting-economic-recovery-indosat-ooredoo-presents-kampung-digital-in-surakarta.html
https://www.thejakartapost.com/adv/2021/10/05/supporting-economic-recovery-indosat-ooredoo-presents-kampung-digital-in-surakarta.html
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Duterte: Sara-Go páros 2022-ben 

William Depasupil – Catherine S. Valente, The ManilaTimes, 2021. október 03. 

Miután a 76 éves Rodrigo Duterte filippínó elnök vasárnap bejelentette visszavonulását a 

politikától – vagyis nem indul alelnökjelöltként a 2022-es választásokon – teljes támogatásáról 

biztosította lányát Sara Duterte-Carpio-t, aki az elnök hű bizalmasával, az alelnöki tisztségre 

pályázó Christopher Lawrence "Bong" Go szenátorral indul párban a politikai 

megmérettetésen. Davao jelenlegi polgármestere korábban még kizárta az indulás 

lehetőségét, tekintettel édesapja alelnöki ambícióira, de az új helyzetben elhárult minden 

akadály az elől, hogy a kormánypárt a PDP-Laban őt jelölje az államfői tisztségre. Programját 

tekintve várhatóan Duterte elnök törekvéseit igyekszik folytatni, vagyis az infrastrukturális 

fejlesztésekre és a kábítószer ellenes harcra komoly hangsúlyt fektet. 

Forrás: Duterte: It's Sara-Go tandem in 2022 

Mi történt Kína BRI projektjeivel Malajziában? 

Alifah Zainuddin, The Diplomat, 2021. október 05. 

Közel egy évtized telt el azóta, hogy Kína első Övezet és út (BRI) projektje elindult Malajziában, 

de sajnos az első öt évben aláírt számos megállapodás ellenére a projektek egy részét azóta 

leállították, vagy törölték. Azon néhány BRI projekt közül, amelyek megmaradtak, 

legfontosabb a keleti parti vasút (ECRL), amelyet illetően Ismail Sabri Yaakob miniszterelnök, 

ígéretet tett, hogy kormánya folytatja és be is fejezi a 12. Malajzia Terv keretében. A Maláj-

félsziget keleti és nyugati partvidékét összekötő 11,9 milliárd dolláros vasúti projektet 

többször is újratárgyalták és módosították feltételeit, azt követően, hogy Mahathir Mohamad 

akkori miniszterelnök 2018-ban felfüggesztette, miután kiderült, hogy csupán a projekt 15%-

a készült el a korábbi tervekkel sokkal drágábban. A Borneo szigetén épülő gáz és 

olajvezetékkel hasonló problémák adódtak, ezeket azóta törölték. Jelenleg az ECRL-t 

leszámítva a többi BRI projekt jövője kétségesnek tűnik, ami a Covid-19 negatív gazdasági 

hatásainak is betudható. Nyilvánvaló, hogy megvalósításuk érdekében Kínának is komoly 

erőfeszítéseket kell tennie a jövőben. 

Forrás: What Happened To China’s BRI Projects in Malaysia? 

  

https://www.manilatimes.net/2021/10/02/news/duterte-withdraws-from-vp-race-go-to-run-for-vice-president/1816888
https://thediplomat.com/2021/10/what-happened-to-chinas-bri-projects-in-malaysia/
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Szingapúr reméli, hogy az AUKUS paktum hozzájárul a regionális biztonsághoz 

és stabilitáshoz az USA-Kína rivalizálás közepette 

Devey Sim, South China Morning Post, 2021. október 07. 

A szingapúri külügyminiszter Vivian Balakrishnan szerint az AUKUS paktum azt bizonyítja, hogy 

Ausztrália szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatokat hagyományos partnerével az Egyesült 

Államokkal, de ennek pozitív következményei lehetnek a régió biztonságára és stabilitására 

nézve. Szingapúr elfogadja a szerződést aláíró államok stratégiai érdekeit, és mivel azok nem 

ellentétesek a városállam érdekeivel, ezért reméli, hogy az nem fogja akadályozni Délkelet-

Ázsia prosperitását és stabilitását. A szingapúri külügyminiszter szerint kis országként 

Szingapúr megtanult alkalmazkodni a nagyhatalmakhoz, a lényeg, hogy a régió államai ne 

kényszerüljenek választani az USA és Kína között, kettejük rivalizálása pedig ne zárja ki a békés 

együttműködésük lehetőségét. 

Forrás: Singapore hopes Aukus pact contributes to regional peace and stability amid US-China 

rivalry 

A thai gyártmányú mesterséges intelligenciát hasznosító robot és az 

innovációk támogatják Thaiföld küzdelmét a Covid-19 ellen 

N.A, Bangkok Post, 2021. október 06. 

A Covid-19 elleni küzdelem során világszerte fontos szerephez jut a technikai innováció és az 

új fejlesztések az egészségügyben. Az AI és a Robotics Ventures Company Limited (ARV thai 

fejlesztésű innovatív eszközökkel kívánja támogatni az országnak a járvány elleni küzdelmét. 

A küldetés a 3 az 1-ben negatív nyomású betegszállító kapszulával kezdődött. A PTTEP-vel 

közösen kifejlesztett kapszula negatív nyomást generál, eltávolítja a részecskéket a levegőből 

és fertőtleníti magát. Negatív légnyomás-generátor dobozzal van felszerelve, amely a 

beáramló levegő nyomását alacsonyabb szinten tartja, mint a külsőt. Mivel megakadályozza a 

levegő kiáramlását, így a kapszula gátolja a betegségek terjedését. Ugyanezt a tudást 

alkalmazták a negatív nyomású generátor létrehozásával is, amely lehetővé teszi az orvosi 

eszközök biztonságosabb használatát. De megemlíthető még a CARA robot, amelyet azért 

fejlesztettek ki, hogy segítse az egészségügyi személyzetet a kórházakban és a karantén 

alávont helyeken történő orvosi és élelmiszerellátásban. Távirányítóval a készülék akár 100 

méteres távolságból is működtethető, ami csökkenti a betegek megbetegedésének kockázatát. 

Az ARV által kifejlesztett Xterlizer pedig UV-C fénnyel képes inaktiválni a vírusokat, 

baktériumokat és gombákat. Mindössze 5 perc alatt fertőtleníthet egy 25 m2-es területet. 

Forrás: Thai-made AI robot and innovations support Thailand's fight against COVID-19 

  

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3151550/singapore-hopes-aukus-pact-contributes-regional-peace-and
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3151550/singapore-hopes-aukus-pact-contributes-regional-peace-and
https://www.bangkokpost.com/business/2192743
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Közel-Kelet 

Az ingatlanaktivitás 44,9%-kal emelkedett Szaúd-Arábiában a harmadik 

negyedévben és az ügyletek értéke elérte a 44,4 milliárd riált 

 .Al Arabiya, 2021. október 03 ,العربية

A szaúdi ingatlanpiac aktivitása az idei harmadik negyedévben 44,9%-kal emelkedett az előző 

év azonos időszakához képest és az ingatlanügyletek összértéke a negyedév végén 44,4 

milliárd riált tett ki, miközben ugyanezen év második negyedévéhez képest 5,7%-os 

csökkenést lehetett elkönyvelni. Ami az idei év első kilenc hónapjának teljesítményét illeti, az 

ingatlanügyletek összértéke az időszak során éves szinten 30,1%-kal nőtt, aminek 

eredményeképpen az ügyletek összértéke az említett periódusban 153,4 milliárd riál értéken 

stabilizálódott. Tavaly ez a szám ugyanebben az időszakban mintegy 118 milliárd riál volt. 

Ezeket az eredményeket számos tényező okozza, melyek közül a legjelentősebb, hogy a 

magánszemélyeknek nyújtott ingatlanhitelek a tárgyévben 21,1%-kal emelkedtek a tavalyi év 

azonos időszakához képest. 

Forrás:  النشاط العقاري بالسعودية يرتفع 44.9 %بالرب  ع الثالث ..44.4 مليار ريال قيمة الصفقات 

Erdoğan figyelmeztet az iszlámmal és a külföldiekkel szembeni 

ellenségeskedés fokozódására a koronavírus utáni időszakban 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. október 03. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök kijelentette, hogy a koronavírus utáni időszakban 

tapasztalható gazdasági nehézségekkel együtt egyre inkább terjedni fog a világban az 

idegengyűlölet és az iszlamofóbia - hangzott el a Demokraták Nemzetközi Szövetségének (egy 

európai civil szervezet) küldöttségével közösen tartott megbeszélésen és sajtótájékoztatón. 

Erdoğan kiemelte, hogy a brit benzinkutak és üzletek közelmúltbeli válsága csak egy példa a 

pandémia okozta ellátási láncok zavaraira. Hozzátette: "nagyon valószínű, hogy más országok 

is hasonló problémákkal fognak szembesülni idővel, és a gazdasági nehézségek növekedésével 

a koronavírus utáni időszakban az idegen- és iszlámellenesség még inkább terjedni fog". 

Erdoğan elmondta, hogy a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó európai statisztikák 

feltárják az iszlám- és törökellenesség veszélyes dimenzióit. Hangsúlyozta, hogy a kulturális 

rasszizmus globális probléma, amely nemcsak Törökországot és állampolgárait, hanem 

Európában minden külföldit és bevándorlót érint. 

Forrás:  أردوغان يحذر من تصاعد معادة اإلسالم واألجانب  بمرحلة ما بعد كورونا 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/03/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-44-9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-44-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/2381348
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Amikor életbe lépnek az új szabályok, akkor közel 2 millió izraeli Green Pass 

kártyája válik érvénytelenné 

Times of Israel, 2021. október 03. 

Az új Green Pass szabályok vasárnap léptek hatályba Izraelben, ami miatt közel 2 millió izraeli 

állampolgár védettséget igazoló zöldkártyája válik érvénytelenné, mivel nem oltották be őket 

a COVID-19 emlékeztető oltással. Az új szabály értelmében 6 hónappal a második vakcina 

beadását követően érvényét veszti a védettségi igazolvány mindazok számára, akik nem éltek 

a harmadik oltás lehetőségével. Ezzel egyidejűleg a rendőrség fokozza a védőoltást igazoló 

dokumentumok ellenőrzését az összejöveteleken és azokban a városokban, ahol magas a 

fertőzések aránya. A védőoltásban részesülők vagy a COVID-19-ből felépült személyek 

birtokában lévő dokumentum hozzáférést biztosít számos nyilvános helyhez és eseményhez, 

beleértve az éttermeket és a múzeumokat is. Az ideiglenes zöldkártyát negatív vírusteszttel is 

meg lehet szerezni, amelyért fizetni kell, kivéve, ha az egyén nem jogosult oltásra. 

Forrás: Nearly 2 million Israelis lose Green Pass as new rules enter effect 

Mohamed bin Zayed: Az Egyesült Arab Emírségek fontosnak tartja az Afrikával 

fenntartott kapcsolatokat 

 .Al Khaleej, 2021. október 03 ,الخليج

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

parancsnokhelyettese fogadta Paul Kagamet, a Ruandai Köztársaság elnökét, aki azért 

látogatott el az Öböl-menti arab országba, hogy részt vegyen a Világpolitikai Konferencia 14. 

ülésén, amelynek Abu Dzabi adott otthont október 1 -3. között. A koronaherceg üdvözölte a 

ruandai elnököt és az őt kísérő delegációt, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Arab Emírségek 

rendkívül fontosnak tartja a Ruandával és általában az afrikai kontinenssel fenntartott 

kapcsolatokat. A találkozón a felek foglalkoztak a két ország regionális és nemzetközi 

kérdéseivel a különböző területeken, különösen a gazdaságot, a kereskedelmet és a 

befektetéseket tekintve. 

Forrás:  محمد بن  زايد :اإلمارات تول   أهمية للعالقات مع  إفريقيا 

  

https://www.timesofisrael.com/nearly-2-million-israelis-lose-green-pass-as-new-rules-enter-effect/
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-02/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%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


 
 

 
 

15 

Törökország üdvözli Katar első törvényhozási választásait 

Hürriyet Daily News, 2021. október 04. 

Törökország üdvözölte Katar első törvényhozási választását, amelyen a 45 fős Súra Tanács 30 

tagját választották meg. "Nagyra értékeljük a katari vezetés azon erőfeszítéseit, hogy ezeket a 

választásokat szabad és átlátható környezetben tartották, ami fontos lépés a katari népnek az 

ország kormányzásában való részvételének növelésében" - áll a török külügyminisztérium 

közleményében. A szavazás csak a 45 fős Súra Tanács 30 tagjára vonatkozott, amely testület 

korlátozott jogkörrel rendelkezik, és amelyet az emír is korábban csak afféle tanácsadó 

kamarának nevezett ki. A belügyminisztérium választási bizottsága arról számolt be, hogy csak 

férfi jelölteket választottak be a Tanácsba, annak ellenére, hogy 28 nő is jelöltette magát a 

voksoláson. Még nem tudni, hogy a kinevezések mikor kerülnek kihirdetésre. A tisztviselők 

szerint a választói részvétel 63,5 százalék volt, ami jelentősen magasabb, mint a 2019-es 

önkormányzati választásokon, amikor is a szavazóknak kevesebb mint 10 százaléka járult az 

urnákhoz. 

Forrás: Turkey welcomes Qatar's first legislative elections 

Dánia 5 milliárd eurós kereskedelmi forgalmat kíván elérni Törökországgal 

 

Hürriyet Daily News, 2021. október 04. 

Dánia és Törökország ambiciózus közös célt tűzött ki a gazdasági fejlődésüket és 

együttműködésüket illetően, aminek értelmében el szeretnék érni az 5 milliárd eurót a 

kétoldalú kereskedelemben. Ennek megvalósításában az egyik kulcságazat a zöldenergia lesz 

- mondta az ankarai dán nagykövet. Danny Annan elmondta, hogy a kétoldalú kereskedelem 

prioritása közé elsősorban a zöldenergia, az energiahatékonysági technológiák, a 

gyógyszeripar, a textilipar, a távfűtés, a hűtés és a szennyvízkezelés tartozik. Dánia 

„szuperhatalomnak” nevezhető a szélenergiában és más megújuló energiaforrásokkal 

kapcsolatos technológiákban, valamint ezek fejlesztésében és a telepítésben - mondta a 

nagykövet, és hozzátette, hogy sok zöld ágazatban működő dán vállalat szívesen fektet be 

Törökországban. Fenntartotta, hogy a COVID-19 korszakot követően a két ország közötti 

kereskedelem volumene el fogja érni az 5 milliárd dollárt. 

Forrás: Denmark aims for €5 bln trade volume with Turkey: Envoy 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-welcomes-qatars-first-legislative-elections-168319
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/denmark-aims-at-5-bln-trade-volume-with-turkey-envoy-168320
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Új irányelvek az Egyesült Arab Emírségekben a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása elleni küzdelemben 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. október 05. 

Az Emirátusok Központi Bankja új irányelveket határozott meg a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása elleni küzdelemre vonatkozóan az engedéllyel rendelkező pénzintézetek 

számára, amelyek szolgáltatásaikat a nagy mennyiségű készpénzt használó vállalkozásoknak 

nyújtják. Ennek értelmében a felhatalmazott pénzügyi intézményeknek ezen iránymutatás 

hatálybalépésétől számított egy hónapon belül igazolniuk kell a Központi Bank 

követelményeinek való megfelelést. Khaled Balama, a Központi Bank elnöke azt mondta, hogy 

az Egyesült Arab Emírségek aktívan részt vesz a pénzmosás elleni küzdelemben és a 

terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi erőfeszítésekben. Az iránymutatások 

megkövetelik, hogy kockázatalapú megközelítést alkalmazzanak a pénzintézetek a pénzmosás 

elleni programjaikban. Meg kell tenniük a megfelelő ügyfél-átvilágítási intézkedéseket is, 

amelyek magukban foglalják az ügyfelek és a tényleges tulajdonosok azonosítását, üzleti 

tevékenységük természetének megértését és az üzleti kapcsolat folyamatos nyomon 

követését. 

Forrás: اإلمارات لمواجهة غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب   
 إرشادات جديدة  ف 

Iráni üzenet Iraknak: elfogyott a türelmünk! 

العراق صوت , Sotaliraq, 2021. október 05. 

Hétfőn az iráni külügyminisztérium kijelentette, hogy elfogyott a türelmük a "terrorista 

csoportok" jelenléte miatt a kurdisztáni régióban, hangsúlyozva, hogy ki kell utasítani, 

valamint le kell fegyverezni őket. Saeed Khatibzadeh, a Külügyminisztérium szóvivője az 

október 4-én közölt sajtónyilatkozatában kifejtette: „Idáig türelmet tanúsítottunk a Kurdisztán 

régióban állomásozó terrorista csoportokkal szemben, de most értesítettük iraki barátainkat, 

hogy ez a helyzet nem tartható fenn." Zadeh hozzátette: "Ezeket a csoportokat le kell 

fegyverezni és el kell hagyniuk a területet.” 

Forrás: نا نفد  !إيران توجه رسالة للعراق :صبر

  

https://aawsat.com/home/article/3225066/%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://www.sotaliraq.com/2021/10/05/%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%b5%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7-%d9%86%d9%81%d8%af/


 
 

 
 

17 

Erdoğan elnök: A nyugati hegemónia véget ért, és új nemzetközi rend van 

kialakulóban 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. október 06. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök elmondta, hogy a nyugati országok arroganciája és 

dominanciája véget ért a nemzetközi politikában, és ezt az egész világ elismeri, beleértve a 

nyugati országokat is. Erdoğan azt mondta: "A több száz éve tartó nyugati hegemónia véget 

ért, és új nemzetközi rend formálódásának lehetünk szemtanúi." A közeljövőben olyan 

országok kerülhetnek a nemzetközi politika előterébe, mint amilyen Törökország is. Kifejtette, 

hogy a hidegháború után a globális politika középpontjában az Amerikai Egyesült Államok állt, 

de világossá vált, hogy nem tartható az a helyzet, hogy egyedül ellenőrizze a teljes nemzetközi 

rendszert. A török elnök hozzátette, hogy az amerikaiak Irakból és Afganisztánból is 

kénytelenek voltak kivonulni, és képtelenek voltak megteremteni ezekben az országokban a 

demokráciát. Kifejtette azt is, hogy az ENSZ rendszere olyan legitimációs válságban szenved, 

amelyet le kell küzdeni, ellenkező esetben nem lehet stabilitást és rendet elérni egy olyan 

globális politikában, amelyben egyes szereplők úgy cselekszenek, ahogy akarnak. 

Forrás: الرئيس  أردوغان :الهيمنة الغربية انتهت  ونظام  دول   جديد يتشكل 

Szaúdi tisztviselő: A digitális átalakulás globális követelmény a fenntartható 

gazdasági fejlődés eléréséhez 

 .Al Arabiya, 2021. október 06 ,العربية

Szaúd-Arábia hangsúlyozta a digitális együttműködés, és minden ehhez kapcsolódó 

tevékenység kiaknázásának fontosságát a világ országai között. A Királyság víziójának 

részeként a digitális átalakulást egyik alappillérévé tette, mivel szilárd digitális struktúrát 

fejlesztett ki, amely képes megbirkózni a kihívásokkal. Szaúd-Arábia olyan nemzeti 

stratégiákat dolgozott ki, amelyek a digitális átalakulásra, a mesterséges intelligencia 

fejlesztésére és a digitális gazdaság növekedésére összpontosítanak. Egy szaúdi tisztviselő azt 

nyilatkozta, hogy a digitális átalakulás globális követelmény a fenntartható gazdasági fejlődés 

eléréséhez. 

Forrás: مسؤولة سعودية :التحول الرقم   مطلب  عالم   لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة 

 

 
  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%AA-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-/2383587
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/06/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Kazahsztán és Oroszország megállapodást kötöttek, hogy megerősítik a két 

ország tranzitpotenciálját 

Sputnik, 2021. október 1. 

Askar Mamin, Kazahsztán miniszterelnöke Marat Khusnullin orosz miniszterelnök-helyettessel 

folytatott tárgyalásokat, melyek során megvitatták a két ország közötti együttműködések 

továbbfejlesztésének kérdéseit a kereskedelemben, a gazdasági és ipari területén. Egyzetettek 

a Kazahsztán és Oroszország közötti XVII. régióközi együttműködési fórum keretében elért 

megállapodások végrehajtásáról. A tárgyalások során különös figyelmet fordítottak a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésének kérdéseire, a két ország tranzitpotenciáljának 

erősítésére és a regionális közlekedési kapcsolatokra a „Nyugat-Európa - Nyugat-Kína” és 

„Észak – Dél” kereskedelmi útvonalakra. Marmin megjegyzete, hogy Oroszország Kazahsztán 

kulcsfontosságú kereskedelmi és gazdasági partnere. 2021 január-júliusában a két ország 

közötti kétoldalú kereskedelem értéke elérte a 12,7 milliárd dollárt, ami 26,7%-kal több, mint 

2020 azonos időszakában. A jelenlegi kereskedelmi dinamika fenntartása esetén a Kazahsztán 

és Oroszország közötti kereskedelem volumene idén meghaladhatja a 20 milliárd dollárt. 

Forrás: Казахстан и Россия договорились об укреплении транзитного потенциала двух 

стран 

Pakisztánt érdekli a dán piac és az ott lévő befektetési lehetőségek 

Eurasia Daily, 2021. október 1. 

Pakisztán és Dánia kereskedelmi és az energetikai együttműködésről megállapodtak meg 

jelentette be közös sajtótájékoztató keretében Shah Mahmoud Qureshi pakisztáni 

külügyminiszter és Jeppe Kofod dán külügyminiszter. Qureshi elmondta, hogy a tárgyalások 

során megvitatták az országok közötti kereskedelem növelését célzó intézkedéseket, valamint 

azt a lehetőséget, hogy Dániából további beruházások érkezzenek Pakisztánba. Jeppe Kofod 

megerősítette, hogy országa a jövőbén széleskörű kereskedelmi és energetikai kapcsolatok 

kiépítésében érdekelt Pakisztánnal. Valamint Pakisztán szerepét a dél -ázsiai régióban 

kiemeltnek tartja. 

Forrás: Пакистан заинтересовался рынком и инвестициями Дании 

  

https://ru.sputnik.kz/economy/20211001/18292253/mamin-khusnullin-transportnaya-infrastruktura.html
https://ru.sputnik.kz/economy/20211001/18292253/mamin-khusnullin-transportnaya-infrastruktura.html
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/01/pakistan-zainteresovalsya-rynkom-i-investiciyami-danii
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Meridián projekt: a Kazahsztán és Oroszország határán lévő ellenőrző pontokat 

korszerűsítik 

Sputnik, 2021. október 1. 

Marat Khusnullin, az Orosz Föderáció miniszterelnök-helyettese találkozott kazah kollégájával, 

Roman Sklyarral. A találkozó a most épülő kereskedelmi közúti forgalom kérdését, valamint a 

Kínából Kazahsztánba és Oroszországba, majd az Európai Unióba és más európai országokba 

irányuló szállítási és tranzitáramok elosztásának témakörét érintette. Ennek pedig egyik 

kiemelt része a Meridián projekt, melynek célja, hogy utat teremtsen a zökkenőmentes 

logisztika számára (Kazahsztán és Oroszország területén keresztül) a Kínából Európába érkező 

áruknak. Ennek részeként pedig most kerül sor az orosz-kazah államhatár - Mashtakovo és 

Sagarchin - legfontosabb kereskedelmi ellenőrzőpontok korszerűsítésére. A modernizálás az 

Európa felé irányuló kereskedelmi forgalom jövőbeni felgyorsítását eredményezi. Marat 

Khusnullin hozzátette, hogy az Orosz Föderáció 2023-2024 között további intézkedéseket 

tervez a Sagarchin repülőtér (Orenburg régió), az Isilkul közúti átkelőhelyen (Omszk régió) és 

Aksarayskyban (Asztrakán régió) található kereskedelmi ellenőrzőpontok korszerűsítésére.  

Forrás: Проект "Меридиан": пункты пропуска на границе Казахстана и России 

модернизируют 

A Világbank 2,2 milliárd dollárt különít el Tádzsikisztánban végrehajható 

projektjekre 

Centralasia, 2021. október 2. 

Dusanbében, az elnöki palotában került sor Emomali Rahmon tádzsik elnök és Anna Bjerde, a 

Világbank Európa és Közép-Ázsia ügyekért felelős helyettes vezetőjének a hivatalos 

megbeszélésére. A tárgyaláson különös figyelmet fordítottak arra, hogy a Világbank a helyi 

projektek megvalósítására milyen összeget különít majd el. Ma a Világban 23 projektet 

finanszíroz Tádzsikisztánban, melyek összköltsége körülbelül 1,2 milliárd dollár. Anna Bjerde 

hangsúlyozta, hogy a nemzetközi pénzintézet továbbra is együttműködik a közép-ázsiai 

köztársasággal és további 2,2 milliárd dolláros támogatást biztosít az országnak. 

Forrás: Всемирный банк выделил $2,2 млрд на проекты в Таджикистане 

Tádzsikisztán és Törökország a gazdasági együttműködés fejlesztéséről tárgyalt 

Avesta, 2021. október 5. 

Ashrafjon Gulov, Tádzsikisztán török nagykövete találkozott Cetin Ali Donmez török ipari és 

technológiai miniszterhelyettessel, akivel megvitatták a gazdasági együttműködésről szóló 

tádzsik-török kormányközi bizottság következő ülésének megtartásának lehetőségét és az 

ülésen felvethető kérdéseket. A két ország nagy potenciállal rendelkezik a kereskedelmi és 

befektetési együttműködések fejlesztésében, és ezt szem előtt tartva a török vállalkozókat és 

befektetőket felkérték, hogy vegyenek részt Tádzsikisztán kiemelt beruházási projektjeiben. 

Forrás: Таджикистан и Турция обсудили развитие экономического сотрудничества 

  

https://ru.sputnik.kz/economy/20211001/18287742/Proekt-Meridian-punkty-propuska-na-granitse-Kazakhstana-i-Rossii-moderniziruyut.html
https://ru.sputnik.kz/economy/20211001/18287742/Proekt-Meridian-punkty-propuska-na-granitse-Kazakhstana-i-Rossii-moderniziruyut.html
https://centralasia.news/11579-vsemirnyj-bank-vydelil-22-mlrd-na-proekty-v-tadzhikistane.html
http://avesta.tj/2021/10/05/tadzhikistan-i-turtsiya-obsudili-razvitie-ekonomicheskogo-sotrudnichestva/
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Rakhmon elmondta, mit vár Tádzsikisztán Oroszországtól 

Sputnik, 2021. október 5. 

Tádzsikisztán kiváló együttműködést alakított ki Oroszország szinte minden régiójával, 

mondta Emomali Rahmon tádzsik köztársasági elnök. Véleménye szerinte Oroszország 

Tádzsikisztán egyik fő kereskedelmi partnere, melyet alátámaszt az is, hogy Oroszország adja 

Tádzsikisztán külkereskedelmi forgalmának több mint 30%-t. Rakhmon hangsúlyozta, hogy 

Tádzsikisztán politikájának legfontosabb célja, hogy tovább bővítse kapcsolatait 

Oroszországgal. Emellett a köztársasági elnök elmondta, hogy jelenleg Oroszország és 

Tádzsikisztán több mint 150 megállapodást írt már alá a gazdaság és az ipar különböző 

területein. Rahmanov hozzátette, hogy országa továbbra is szoros együttműködést vár 

Oroszországtól és a Moszkva és Dušanbe közötti együttműködés a térség stabilitásának 

fenntartásában és megerősítésében alapvető érdek. 

Forrás: Рахмон рассказал, чего Таджикистан хочет от России 

Türkmenisztán és Üzbegisztán elnöke "növekedési pontokat" azonosított 

Krasnaja Vesna, 2021. október 5. 

Az új "növekedési pontokról" és a két ország közötti partnerség aktuális kérdéseiről tárgyalt 

Türkmenisztán és Üzbegisztán elnöke a Taskent melletti Kuksaroy rezidencián. Gurbanguly 

Berdimuhamedov, Türkmenisztán elnöke szerint Türkmenisztánnak és Üzbegisztánnak 

ugyanazok a céljai a regionális és nemzetközi kérdésekben. Mindkét államfő nagyra értékelte 

az államok közötti kétoldalú kapcsolatok jelenlegi szintjét. Megvitatták a kétoldalú 

együttműködésekben rejló lehetőségeket, a kereskedelmi, gazdasági és befektetési 

partnerségek bővítését és a kulturális és humanitárius kapcsolatok elmélyítését. Külön 

kitértek az államközi együttműködések határmenti régióinak a szintjére is, amely 

partnerségekben közös gazdasági „növekedési pontokat” találtak.  

Forrás: Президенты Туркмении и Узбекистана определили «точки роста» 

Az EAEU-országokban egyetlen információs központ jelenhet meg 

Sputnik, 2021. október 6. 

A Kabar kirgiz nemzeti hírügynökség igazgatója, Kuban Taabaldiev javasolta, hogy hozzanak 

létre egyetlen információs központot az Eurázsiai Gazdasági Unióban. Taabaldiev 

megjegyezte, hogy az egyesületnek nincs egyetlen információs központja, sem ahová a média 

képviselői fordulhatnának. Szerinte a közös információs és média központ létrehozása tovább 

mélyítené az integrációt és a könnyebb információáramlás minden Eurázsiai Uniós ország 

számára csak előnyökkel járna. 

Forrás: В странах ЕАЭС может появится единый информационный центр 

  

https://tj.sputniknews.ru/20211005/russia-tajikistan-sotrudnichestvo-1042668959.html
https://rossaprimavera.ru/rossa/news/35620d96
https://ru.sputnik.kg/society/20211006/1054136110/eaehs-edinyj-centr-informaciya-predlozhenie.html
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Közép-Ázsia közlekedési és tranzit csomóponttá válhat Eurázsiában–Arziev 

Sputnik, 2021. október 6. 

A modern realitások új gazdasági együttműködési modellt igényelnek Közép-Ázsiában, a 

régiónak pedig fejlesztenie kell a szállítási és tranzitpotenciálját. Jelentette ki Farhod Arziev, 

Üzbegisztán külügyminiszterének első helyettese. Véleménye szerint Üzbegisztán regionális 

politikájának fejlesztési tervei között szerepel a régión belüli kereskedelem kiépítése és a 

régiók közötti együttműködés. A diplomata úgy véli, hogy egy kiterjedt és integrált közlekedési 

rendszer, amilyen Közép-Ázsia is képes kulcsfontosságú tranzitcsomóponttá válni az eurázsiai 

kontinensen. 

Forrás: Центральная Азия может стать транспортно-транзитным драйвером Евразии — 

Арзиев 

Lavrov: Oroszország és Irán szerint lehetséges a "3 + 3" formátumú elképzelés 

Törökország és a Kaukázus országai részvételével 

Tass, 2021. október 6. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Hossein Amir Abdollahiyan iráni külügyminiszterrel 

folytatott tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy iráni kollégájával 

megvitatták a kezdeményezést, hogy hozzanak létre egy "3 + 3" tárgyalási formát 

Azerbajdzsánnal, Örményországgal, Grúziával és Törökországgal, mely formátum célja a térség 

gazdasági és közlekedési kapcsolatainak feloldásá. Lavrov szerint az iráni fél pozitívan 

nyilatkozott azzal a kérdéssel kapcsolatban is, hogy egy "3 + 3" formátumú gazdasági 

együttműködésről az országok között. Egy ilyen típusúegyüttműködés lehetővé tenné a a 

gazdasági kapcsolatok feloldását ebben a régióban, ami nemcsak Örményországnak és 

Azerbajdzsánnak, hanem Grúziának és Iránnak is gazdasági stabilitást hozna, valamint egy erős 

gazdasági és kereskedelmi szövetség is lenne. 

Forrás: Лавров: Россия и Иран обсудили идею формата "3+3" с участием Турции и стран 

Закавказья 

  

https://uz.sputniknews.ru/20211006/tsentralnaya-aziya-mojet-stat-transportno-tranzitnym-drayverom-evrazii--arziev-20782917.html
https://uz.sputniknews.ru/20211006/tsentralnaya-aziya-mojet-stat-transportno-tranzitnym-drayverom-evrazii--arziev-20782917.html
https://tass.ru/politika/12591919
https://tass.ru/politika/12591919
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Kirgizisztán és Magyarország megegyeztek a kirgiz diákokra vonatkozó 

férőhelyek növeléséről a magyar egyetemeken 

SNG Today, 2021. október 6. 

Ruszlán Kazakbajev kirgiz külügyminiszter budapesti látogatása során találkozott Kövér 

Lászlóval a Magyar Országgyűlés vezetőjével. A tárgyalások során Kazakbajev tájékoztatta 

Kövér Lászlót a Szíjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével folytatott 

tárgyalások eredményeiről. A magyar országgyűlési elnökkel folytatott beszélgetés során a 

felek megállapodtak abban, hogy a magyarországi egyetemeken a kirgiz hallgatókra vonatkozó 

ösztöndíjas helyeket 200 emelik. Ezenkívül Kazahbajev felvázolta a közeljövőben Budapestről 

Biskekbe induló közvetlen repülőgépjáratok megnyitásával kapcsolatos munkát és háláját 

fejezte ki Magyarországnak a kirgiz budapesti nagykövetség megnyitása ügyében nyújtott 

támogatásért és segítségért. 

Forrás: Киргизия и Венгрия договорились об увеличении квот в венгерских вузах для 
кыргызстанцев 
 

https://sng.today/bishkek/19188-kirgizija-i-vengrija-dogovorilis-ob-uvelichenii-kvot-v-vengerskih-vuzah-dlja-kyrgyzstancev.html
https://sng.today/bishkek/19188-kirgizija-i-vengrija-dogovorilis-ob-uvelichenii-kvot-v-vengerskih-vuzah-dlja-kyrgyzstancev.html

