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Fenntartható fejlődés: mégsem csak üres ígéretek? 

Kína vezetésének retorikájában már évek óta fontos szerepet kap a fenntartható fejlődés 
kifejezése, amellyel kapcsolatban számos konkrét intézkedés is született már. Xi Jinping kínai 
elnök már a 2017-es 19. Pártkongresszuson tartott beszédében is hangsúlyozta a 
környezetvédelem fontosságát, amit nem kevesebb mint 89-szer említette meg, míg a kínai 
gazdaságot csak 70-szer. Majd a 2020 márciusi zhejiangi körútja alkalmával egyenesen azt 
mondta, hogy az ökológiai környezet maga a gazdaság, utalva arra, hogy a környezet védelme 
nélkül a gazdaság sem működhet megfelelően. Az utóbbi hónapokban megsokszorozódott 
azon események és bejelentések száma, ahol Xi Jinping Kínát képviselve vett részt és konkrét 
intézkedéseket jelentett be a fenntartható fejlődés érdekében. Ezzel Kína globális felelősséget 
vállaló szuperhatalomként viselkedik, noha az is tény, hogy a Kína és USA a két legnagyobb 
üvegházhatású gázkibocsátó ország továbbra is. 
 
Xi Jinping kínai elnök 2021. szeptember 21-én részt vett az ENSZ 76. közgyűlésén, amelyen 
„Erősítsük meg a bizalmat, győzzük le a nehézségeket és építsünk egy jobb világot” címmel 
mondott beszédet. Kiemelte, hogy fel kell gyorsítani a zöld és alacsony szén-dioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérést, miközben meg kell valósítani a zöld fellendülést és fejlődést. Kína 
vezetése arra törekszik, hogy 2030 előtt elérje a szén-dioxid kibocsátás csúcsát, és 2060 előtt 
elérje a karbonsemlegességet. Xi Jinping hozzátette, hogy Kína növelni fogja a többi fejlődő 
ország támogatását a zöld és alacsony szén-dioxid kibocsátású energia fejlesztésében, és 
ígéretet tett arra, hogy Kína nem épít új széntüzelésű erőműveket külföldön. Ezt követően a 
kínai elnök október 12-én részt vett a kínai Kunming városában tartott Biológiai Sokféleség 
Egyezmény Vezetői Csúcstalálkozójának 15. konferenciáján, ahol beszédében elmondta, hogy 
a COVID-19 világjárvány beárnyékolta a globális fejlődést, és súlyosbította az ENSZ 2030-as 
fenntartható fejlődési menetrendjének kihívásait. Véleménye szerint a gazdasági helyreállítás 
és a környezetvédelem kettős feladataival szemben a fejlődő országoknak segítségre és 
támogatásra van szükségük. A pekingi vezetés ezért úgy döntött, hogy Kína vezető szerepet 
vállal a biológiai sokféleség megőrzésében és 1,5 milliárd jüan összegű tőkével létrehozza a 
Kunming Biodiverzitás Alapot, amely támogatja a fejlődő országok biológiai sokféleségének 
megőrzését. Két nappal később pedig október 14-én az ENSZ második globális fenntartható 
közlekedési konferenciájának nyitó ünnepségén tartott beszédet, amelynek során 
bejelentette, hogy Kína létrehoz egy Globális Innovációs Tudásközpontot, amely fenntartható 
közlekedésfejlesztéshez fog hozzájárulni. A nyitóünnepségen Eurázsia több vezetője is, köztük 
Vlagyimir Putyin orosz elnök, Gürgüguly Berdimuhamedov türkmenisztáni elnök is beszédet 
mondott. A karbonsemlegesség elérésének célja miatt a kínai vezetés amúgy is nagy potenciált 
lát a megújuló energiával meghajtott járművekben. A Kínai Autógyártók Szövetségének adatai 
szerint a világ legnagyobb autópiacának számító kínai piacon az ilyen típusú járművek 
értékesítése 2021 első nyolc hónapjában 190 százalékkal, 1,8 millió eladott darabra nőtt az 
előző év azonos időszakához képest. 
 
  

http://finance.sina.com.cn/china/gncj/2017-10-18/doc-ifymvuyt4098830.shtml
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/31/c_138934165.htm
https://www.c2es.org/content/international-emissions/
https://www.c2es.org/content/international-emissions/
http://www.news.cn/politics/leaders/2021-09/22/c_1127886752.htm
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202110/12/WS61654b7ea3107be4979f20cf.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/14/WS61681c98a310cdd39bc6f054_1.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202109/16/WS6142d9b7a310e0e3a6822063_1.html
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Kína nagy fellendülést produkált az ún. zöld finanszírozás fejlesztésében is, amely 
létfontosságú szerepet játszik az ország zöld gazdasági átalakulásának előmozdításában. A 
kínai zöld és helyi devizahitelek állománya 26,5 százalékkal nőtt az előző évhez képest, és 2021 
második negyedévének végére elérte a 14 billió jüant, kb. 2,6 billió USA dollárt. 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. 
 
Összességében megállapítható, hogy a kínai vezetés és ezzel a Kínai Kommunista Párt 
elsődleges célja, hogy biztosítsa Kína gazdasági fejlődését és az emberek jólétét, mivel 
lényegében ezek legitimálják hatalmukat ehhez pedig elengedhetetlen feltétel, hogy kiemelt 
figyelmet fordítsanak a környezetvédelemre, Kína elnöke Xi Jinping is rámutatott, hogy az 
„ökológiai környezet maga a gazdaság”. Ezzel a zöld és a fenntartható fejlődés nagy politikai 
támogatást kapott Kínában és egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek mind a bel- és mind a 
külpolitikában. Ezt a trendet egyébként felerősíti a nemzetközi gazdaságban egyre 
dominánsabbá váló gazdasági szuverenitás dilemmája. A gazdasági szuverenitás erősítése más 
lépésekkel kiegészítve megvalósulhat a környezeti szempontokra való erőteljesebb 
odafigyelés révén.  
 
A másik összefüggés, hogy ehhez globális méretű összefogásra van szükség és a 
multilateralizmus támogatására, hiszen az ökológiai környezet határokon átívelő jelenség. 
Ahhoz, hogy ez működni tudjon, elengedhetetlen a fejlődő országok támogatása, erre pedig 
nagy hangsúlyt helyez a KKP, mivel mindig hangsúlyozzák, hogy Kína is fejlődő ország, így 
kiemelt jelentőséget kap a többi fejlődő ország segítése és ehhez a kínai vezetés igyekszik 
megteremteni a nemzetközi összefogást és a forrásokat. Ez nagy lökést adhat az eurázsiai 
összefogás szorosabbá tételére – mind donor, mind pedig a segélyezett országok szintjén – a 
környezetvédelem és a fenntartható fejlődés irányába tett közös erőfeszítések által. Valamint 
nagy jelentősége van Magyarországra nézve is, hiszen a környezetvédelem és az ökológia 
megőrzése hazánkban is kardinális kérdést jelent. 
 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/03/WS61595d0ea310cdd39bc6cf7c.html
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Kelet Ázsia 

Xi Jinping részt vett a Biológiai Sokféleség Egyezmény 15. találkozóján 

China Daily, 2021. október 12. 

Xi Jinping október 12-én részt vett a kínai Kunming városában tartott Biológiai Sokféleség 

Egyezmény Vezetői Csúcstalálkozójának 15. konferenciáján, ahol beszédet is mondott. 

Elmondta, hogy a biológiai sokféleség teljessé teszi a földet, és az emberi túlélés és fejlődés 

alapja is. A biológiai sokféleség védelme segít fenntartani a földet és elősegíti az emberiség 

fenntartható fejlődését. A biológiai sokféleségről szóló Kunmingi Egyezmény részes feleinek 

15. konferenciája célokat és világos utakat határozott meg a jövőbeli globális biológiai 

sokféleség megőrzése érdekében, és a nemzetközi közösséget nagyobb együttműködésre 

szólította fel. Xi Jinping leszögezte, hogy Kína vezető szerepet vállal a biológiai sokféleség 

megőrzésében és 1,5 milliárd jüan összegű tőkével létrehozza a Kunming Biodiverzitás Alapot, 

amely támogatja a fejlődő országok biológiai sokféleségének megőrzését. 

Forrás: 习近平出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲

话 

Online találkozót tartottak Kína és Mongólia miniszterelnökei 

Xinhua, 2021. október 12. 

Li Keqiang kínai miniszterelnök online megbeszélést tartott Luvsannamsrai Oyun-Erdene 

mongol miniszterelnökkel. Li Keqiang elmondta, hogy Kína kész fokozni az együttműködést 

Mongóliával a kulcsfontosságú területeken és bővíteni a kétoldalú kereskedelmet. 

Megjegyezte, hogy a két ország közötti együttműködés erősítése nemcsak Kínának és 

Mongóliának, hanem a régiónak is előnyére válik. Kína továbbá támogatni fogja Mongóliát 

gazdaságának fejlesztésében, az emberek megélhetésének javításában és a COVID-19 elleni 

küzdelemben. Oyun-Erdene megköszönte Kínának a COVID-19 elleni oltóanyagok biztosítását 

Mongóliának, és elmondta, hogy a két ország közötti együttműködés a járvány elleni 

küzdelemben példát mutatott a nemzetközi közösség számára. Reményét fejezte ki, hogy a 

két fél megerősíti az együttműködést az ásványkincsek, az infrastruktúraépítés, valamint az 

elsivatagosodás megelőzése és ellenőrzése terén, és hogy a kereskedelem növelése elősegíti 

a kétoldalú kapcsolatok gyorsabb fejlődését. 

Forrás: 李克强同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤 

  

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202110/12/WS61654b7ea3107be4979f20cf.html
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202110/12/WS61654b7ea3107be4979f20cf.html
http://www.news.cn/politics/2021-10/12/c_1127950559.htm
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Fontos mérföldkőhöz ért a Kína-Laosz vasútvonal építése 

Luo Wangshu, China Daily, 2021. október 12. 

Október 12-én 10 órakor, a Kína-Laosz között készülő vasútvonal utolsó 500 méteres része is 

pontosan a helyére került, jelezve a Kunming (Kína) -Vientiane (Laosz) között felépített 

vasútvonal teljes nyomvonalának lefektetését, megvalósítva ezzel a két város és ország 

összeköttetését. Az építkezés tehát halad a kitűzött cél felé, hogy év végén üzembe 

helyezhessék a vonalat. A Kína-Laosz vasútvonal fontos projektje az Övezet és út 

kezdeményezésnek. A teljes vonal a kínai szakaszból és a laoszi szakaszból áll, melynek teljes 

hossza több mint 1000 kilométer. A forgalom előtti megnyitás után a laoszi Vientiane-ba való 

eljutás kevesebb mint egy napot fog igénybe venni. A kínai Yuxi-Mohan viszonylat szakasz 

teljes hossza 508 kilométer, ahol 93 alagúton és 136 hídon halad át a vasútvonal. Ez a hatalmas 

projekt ismét megmutatta, hogy a rendkívül nehéz geológiai adottságú területeken is képes 

Kína vasútvonalat építeni. 

Forrás: 中老铁路全线铺轨完成 年内开通运营 

Wang Yi kínai külügyminiszter részt vett a G20 vezetőinek Afganisztánról szóló 

csúcstalálkozóján 

China Daily, 2021. október 12. 

Október 12-én Wang Yi kínai külügyminiszter online vett részt a G20-as vezetők Afganisztánról 

szóló különleges csúcstalálkozóján. Wang Yi elmondta, hogy Afganisztán elmúlt két 

évtizedének tanulságai ismét bebizonyították, hogy tiszteletben kell tartani az egyes országok 

által választott fejlődési útjukat, valamint a különböző civilizációk kölcsönös elfogadása a 

helyes út az országok számára. Mert ha egy ország a saját ideológiáját másokra erőlteti, 

önkényesen beavatkozik más országok belügyeibe, vagy akár katonai beavatkozáshoz 

folyamodik, az csak folyamatos zűrzavart és súlyos humanitárius katasztrófákat okozhat. 

Felszólította a G20-as vezetőket, hogy tartsák tiszteletben Afganisztán szuverenitását, 

függetlenségét és területi integritását, és hozzá kell járulni Afganisztán és a térség békéjéhez, 

stabilitásához, jólétéhez és fejlődéséhez, amire Wang Yi négy javaslatot tett. 

Forrás: 王毅出席二十国集团阿富汗问题领导人特别峰会 

A Kína – Mongólia határállomás több mint 2000 Kína – Európa között kzlekedő 

tehervonatot kezel 

Xinhua, 2021. október 14. 

Eddig összesen 2103 darab Kína-Európa viszonylatú tehervonat haladt át az észak-kínai Belső-

Mongólia Autonóm Régió Erenhot határállomásán. Ez 16 százalékkal több, mint egy évvel 

korábban a helyi vasúti hatóságok adatai szerint. Erenhot a legnagyobb átkelő Kína és 

Mongólia határán, 53 Kína-Európa tehervonat-útvonalon halad át rajta. Az útvonalak Kína 

több mint 40 városában kezdődnek, és 10 ország 60 célállomásán végződnek, köztük 

Rotterdamban és Moszkvában. 

Forrás: China-Mongolia border port handles over 2,000 China-Europe freight trains 

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202110/12/WS61654e18a3107be4979f20e1.html
http://www.news.cn/world/2021-10/12/c_1127950673.htm
http://www.news.cn/english/2021-10/14/c_1310243747.htm


 
 

 
 

7 

A JD továbbfejlesztette szolgáltatásait, hogy ki tudja elégíteni a fogyasztói 

igényeket 

Fan Feifei, China Daily, 2021. október 13. 

A kínai e-kereskedelmi óriás, a JD alkalmazkodik Kína gyorsan növekvő fogyasztási piacához 

azáltal, hogy bevezeti a Shop Now egyórás kézbesítési szolgáltatását a Dada Grouppal 

együttműködésben. Ez gyorsabb, igény szerinti szállítást kínál a JD 530 millió felhasználója 

számára, miközben digitális megoldásokkal, optimalizált működéssel és jobb hatékonysággal 

ruházza fel a hagyományos üzleteket. Ezzel a JD alkalmazásban a Shop Now szolgáltatással a 

megrendelést, a fogyasztók egy órán belül megkapják a közeli üzletből, 3-5 kilométeres 

körzetben, amelyet a Dada Now, a Dada Group helyi szállítási platformja szállít ki. Több mint 

100 000 offline üzlet kínál élelmiszereket, gyógyszereket, szépségápolási termékeket, friss 

virágokat és egyéb termékeket, amelyek így elérhetők lesznek az egyórás kézbesítési 

szolgáltatással. Az egyórás kézbesítési szolgáltatás fontos szerepet játszik a JD belső és külső 

ellátási láncának integrációjában, lehetővé téve a termelők, kereskedők és fogyasztók 

változatos igényeinek kielégítését. 

Forrás: JD enhances services to tap delivery boom 

Xi Jinping kínai elnök szorgalmazza a közlekedési együttműködés erősítését 

Mo Jingxi – Luo Wangshu, China Daily, 2021. október 15. 

Xi Jinping kínai elnök október 14-én az ENSZ második globális fenntartható közlekedési 

konferenciájának nyitó ünnepségén tartott beszédében felszólította az országokat, hogy 

mozdítsák elő a globális közlekedési együttműködést az emberiség közös fejlődése érdekében, 

és indítsanak egy új fejezetet az infrastruktúra összekapcsolhatóságáról, a kereskedelem és a 

befektetések akadálytalan áramlásáról, valamint a civilizációk közötti jobb kölcsönhatásról. A 

kínai elnök továbbá bejelentette, hogy Kína létrehoz egy Globális Innovációs és 

Tudásközpontot a Fenntartható Közlekedéshez, hozzájárulva a globális 

közlekedésfejlesztéshez. A megnyitóünnepségen a világ több vezetője is, köztük Vlagyimir 

Putyin orosz elnök, Gürgüguly Berdimuhamedov türkmenisztáni elnök, valamint az ENSZ 

főtitkára is beszédet mondott, amelyekre online formában került sor. 

Forrás: President calls for boosting transportation cooperation 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/13/WS61662e8fa310cdd39bc6e874.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/14/WS61681c98a310cdd39bc6f054_1.html
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A japán ellenzéki pártok összefogtak az LDP ellen 

Ryotaro Nakamaru, Japan Today, 2021. október 15. 

A japán ellenzéki pártok összefognak az október 31-i általános választásokon, hogy megtörjék 

azt a hatalmi monopóliumot, amelyet jelenleg Fumio Kishida miniszterelnök vezette Liberális 

Demokrata Párt (LDP) képvisel. Ez a párt uralta ugyanis az elmúlt hat évtizedben Japán 

vezetését. A Japán Alkotmányos Demokrata Párt (CDPJ), a Japán Kommunista Párt (JCP) és két 

kisebb párt szövetséget kötött a kampányígéretek összehangolására és a kevesebb jelölt 

indítására, hogy csökkentsék a szavazókért való versengést. A közelgő választásokra a CDPJ és 

a JCP megállapodtak abban, hogy a 289 egyszemélyes körzetből mintegy 220-ban tömörítik a 

jelölteket, így sokkal versenyképesebbek lehetnek. Az LDP-t 1955-ös alapítása óta csak kétszer 

sikerült leváltania az ellenzéknek. Másodszor, 2009 és 2012 között a CDPJ, a Japán Demokrata 

Párt elődjének sikerült ezt megtennie. 

Forrás: Opposition parties unite in bid to break LDP's grip on power 

  

https://japantoday.com/category/politics/focus-opposition-parties-unite-in-bid-to-break-ldp's-grip-on-power


 
 

 
 

9 

Dél-Ázsia 

Képes lehet a Talibán elnyomni az Iszlám Állam jelentette fenyegetést? 

Samya Kullab, The Diplomat, 2021. október 12. 

A múltban az Iszlám Állam alapvetően a nyugati hatalmakat és a velük együttműködő afgán 

állami intézményeket vette célba, most azonban a helyzet megváltozott, az államot már a 

tálibok jelentik. Noha a béketárgyalások során a tálib vezetők ígéretet tettek arra nézve, hogy 

visszaszorítják a terroristákat, a közelmúlt eseményei mégis a merényletek megszaporodását 

bizonyítják. Az Iszlám Állam és a tálibok között komoly ideológiai ellentét húzódik, hiszen, míg 

az előbbiek egy globális kalifátus létrehozásán munkálkodnak, a tálibok az iszlám államot 

Afganisztán határain belül akarták megteremteni. A nyugati elemzők szerint a két csoport 

küzdelme folytatódni fog, de egyelőre nem világos, hogy a tálibok az állami hatalom 

birtokában képesek lesznek-e felszámolni a terrorista csoport befolyását. 

Forrás: Can the Taliban Suppress the Potent Islamic State Threat? 

A tálibok megtörték a jeget az USA-EU tárgyalásokkal 

AT Contributor, Asia Times, 2021. október 13. 

A tálibok kedden Katarban megtartották az első négyszemközti tárgyalásokat az Egyesült 

Államok és az EU közös küldöttségével, melynek során Brüsszel egymilliárd euró támogatást 

ígért Afganisztánnak. A keményvonalas iszlamisták most elismerést és segítséget kérnek a 

humanitárius katasztrófa elkerülése érdekében, miután augusztusban visszatértek a 

hatalomba. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen hangsúlyozta, hogy a segély az 

afgán népnek szól és nem a tálib kormányzatnak, amelyet továbbra sem ismer el az EU. 

Brüsszel alapvetően az Európa felé tartó menekülthullámot szeretné megállítani azzal, hogy 

igyekszik javítani az afgánok életkörülményein, miközben a tálibok a kiegyensúlyozott 

nemzetközi kapcsolatok megteremtésében érdekeltek. 

Forrás: Taliban break the ice with US-EU negotiations 

  

https://thediplomat.com/2021/10/can-the-taliban-suppress-the-potent-islamic-state-threat/
https://asiatimes.com/2021/10/taliban-break-the-ice-with-us-eu-negotiations/
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Indiának jelenleg több mint 10 millió kriptovaluta tulajdonosa van, ez a világon 

a legmagasabb 

Manas Tivari, India Today, 2021. október 14. 

Annak ellenére, hogy már korábban felmerült a kriptovaluták betiltásának lehetősége 

Indiában, a lakosságot semmi sem akadályozta meg abban, hogy olyan népszerű 

kriptovalutákba fektessen be, mint a Bitcoin, az Ethereum és mások. A BrokerChooser 

brókerkutató és összehasonlító platform szerint az országban jelenleg 10,07 millió fő 

rendelkezik kriptovalutával, amivel India a világ összes többi országát megelőzi. Érdekes, India 

és a második helyezett Egyesült Államok közötti nagy különbség. Az USA-ban 2,74 millió 

kriptovaluta tulajdonos van, ezt követi Oroszország (1,74 millió) és Nigéria (1,30 millió). A 

teljes lakosságszámhoz viszonyítva India lakosságának közel 7,30 százaléka rendelkezik 

kriptoérmékkel. 

Forrás: India has more than 10 crore crypto owners now, highest in the world 

  

https://www.indiatoday.in/technology/news/story/india-has-more-than-10-crore-crypto-owners-now-highest-in-the-world-1864669-2021-10-14
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Délkelet-Ázsia 

A filippínó újságíró Maria Ressa kapta meg a 2021-es Nobel békedíjat 
Kiko Rosario – Frank Jordans – Vanessa Gera, The Diplomat, 2021. október 09. 

A filippínó Maria Ressa, és az orosz Dmitrij Muratov újságírók nyerték el a 2021-es Nobel 

békedíjat a szólásszabadságért folytatott harcukért azokban az országokban, ahol az újságírók 

állandó támadásokkal, zaklatásokkal és üldöztetéssel néznek szembe. A Nobel bizottság 

elnöke Berit Reiss-Andersen szerint a szabad, független, tényeken alapuló újságírás védelmet 

nyújthat a hazugságok, a háborús propaganda és a hatalom túlzásaival szemben. Ressa, az első 

filippínó, aki ebben a megtiszteltetésben részesült, 2012-ben alapította a Rappler nevű 

hírportált és jelentős figyelmet szentelt Rodrigo Duterte elnök véres kábítószer ellenes 

hadjáratának, amiért tavaly rágalmazásért börtönbüntetésre ítélték. Muratov egyike az 1993-

ban létrejött orosz újság a Novaya Gazeta alapítóinak, amely a Nobel bizottság szerint „a 

legfüggetlenebb orosz újság ma Oroszországban”. A díjhoz aranyérem és 10 millió svéd korona 

(több mint 1,14 millió dollár) is jár, amelyet a Nobel hagyatékból finanszíroznak. 

Forrás: Philippine Journalist Maria Ressa Awarded 2021 Nobel Peace Prize 

Az Indonézia – Ausztrália gazdasági párbeszéd megerősítése 

Eko NM Saputro, East Asia Forum, 2021. október 12. 

Az Indonézia és Ausztrália közötti 2018-ban létrejött átfogó stratégiai partnerség kifejezte a 

két fél közös elkötelezettségét a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében. Indonézia és 

Ausztrália a gazdasági párbeszéd előmozdításával igyekezett megerősíteni az együttműködést. 

Ugyan a gazdasági párbeszéd előnyei nyilvánvalóak, az inkluzivitás fokozása érdekében 

konzultatív fórumot is létre kell hozni a nem állami szereplőkkel, amely a gazdasági-pénzügyi 

kérdésekre összpontosít. A jelenlegi gazdasági párbeszédek Indonézia és Ausztrália között 

leginkább hivatalos fórumok, amelyekből az akadémikusok kivételével hiányoznak a nem 

állami szereplők. Annak érdekében, hogy ők is szerepet kapjanak a konzultatív fórumnak 

elegendő teret kell biztosítania a kritikák kifejezésére. Ugyanakkor a nem állami szereplőknek 

kompetens és építő jellegű hozzájárulásokat kell tenniük a párbeszéd során. A bilaterális 

párbeszédek a jövőben megfelelő állami, magán és tudományos együttműködést 

eredményezhetnek a két szomszédos ország közötti szorosabb gazdasági kapcsolatok 

kiépítése érdekében. 

Forrás: Bolstering Indonesia–Australia economic dialogue  

  

https://thediplomat.com/2021/10/philippine-journalist-maria-ressa-awarded-2021-nobel-peace-prize/
https://www.eastasiaforum.org/2021/10/12/bolstering-indonesia-australia-economic-dialogue/
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Indonézia az állami költségvetést használja fel a kínai vasúti projekt 

költségeinek túllépéséhez 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. október 14. 

Indonézia az állami költségvetésből fogja fedezni a kínai támogatással épülő nagysebességű 

vasúti projekt költségeinek túllépését, amely hat évvel ezelőtti indulása óta már jelentős 

késedelmet szenvedett el. Joko Widodo „Jokowi” elnök a múlt héten kiadott rendeletében 

felhatalmazta a kormányt, hogy állami forrásokat fordítson a BRI részét képező Jakarta-

Bandung nagysebességű vasúti projektre, felülírva ezáltal a 2015-ös állami forrásokat tiltó 

rendeletet. A vasúti projektet még 2015-ben vették tervbe, idén augusztusban 78%-os 

készültséget ért el, de időközben a költségek jelentősen megemelkedtek. Eredetileg a 145 km-

es vasút 5,5 milliárd dollárba került volna, mára azonban a teljes költség 7,9 milliárd dollárra 

emelkedett. Egyes nyugati elemzők ebben az esetben is a kínai adósságcsapdáról beszélnek, 

pedig az árváltozások többsége az anyagok és a gépek megdrágulása, valamint a súlyosan 

bürokratizált indonéz politikai rendszerben a földkisajátítás összetett folyamatának tudható 

be, miközben a COVID-19 is gátolta a projektet. 

Forrás: Indonesia to Use State Budget for Cost Overrun on Chinese Rail Project 

Az ADB 100 milliárd dollárra növeli a 2019-2030-as klímafinanszírozási célt 

David Lawder, The Jakarta Post, 2021. október 13. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) 20 milliárd dollárral növeli klímafinanszírozási céljait a 2019-

2030-as időszakra szólóan egy új 100 milliárd dolláros célkitűzésre, emellett legfőbb célja, 

hogy elindítsa a széntüzelésű erőművek bezárásának koncepcióját a jövő hónapban Skóciában 

megrendezésre kerülő COP26 klímakonferencián. Az ADB elnöke Masatsugu Asakawa, a 

Reuters-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy a szervezet a 2018-ban az ázsiai fejlődő 

országok éghajlatváltozás elleni küzdelmére elkülönített 80 milliárd dollárt most megnövelték, 

mivel a klímaváltozás elleni küzdelem Ázsia és a Csendes-óceán térségében fog eldőlni, az ADB 

pedig klímabankként a régió megbízható partnere kíván lenni a továbbiakban. A Reuters 

először augusztusban számolt be arról, hogy az ADB a nagy pénzügyi cégekkel együttműködve 

kifejleszt egy mechanizmust az ázsiai széntüzelésű erőművek felvásárlása és korai bezárása 

érdekében, hogy csökkentsék szén-dioxid-kibocsátást. Asakawa elmondta, hogy a csoport 

befejezte az első megvalósíthatósági tanulmányt, és most megkezdi a koncepció hosszabb 

tanulmányozását három célországban, Vietnamban, a Fülöp-szigeteken és Indonéziában. 

Forrás: ADB boosts 2019-2030 climate financing goal to $100 billion 

  

https://thediplomat.com/2021/10/indonesia-to-use-state-budget-for-cost-overrun-on-chinese-rail-project/
https://www.thejakartapost.com/news/2021/10/13/adb-boosts-2019-2030-climate-financing-goal-to-100-billion.html
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A GDP növekedése eléri a célt, Dominguez szerint 

Mayvelin U. Caraballo, The Mnaila Times, 2021. október 07. 

Néhány nappal ezelőtt a Nemzetközi Valutaalap 2021-es Fülöp-szigetekre vonatkozó GDP 

növekedésről szóló előrejelzését 5,2%-ról 3,2%-ra módosította, köszönhetően a Covid-19 

hatásainak. A filippínó kormány 4-5%-os növekedési célt jelölt meg korábban és Carlos 

Dominguez pénzügyminiszter egy interjúban ennek az elérését továbbra is lehetségesnek 

tartotta annak ellenére, hogy a második negyedévben a gazdaság teljesítménye 11,5%-kal 

csökkent a Delta variáns megjelenését követően. A járványhelyzet lassú javulásával 

párhuzamosan a politikus annak a véleményének adott hangot, hogy a gazdaság a harmadik 

negyedévben várhatóan már visszatér a korábbi növekedési pályára. Az IMF mellett 

ugyanakkor az ING Bank Manila is mindössze 3,7%-os növekedéssel számol 2021 

viszonylatában. 

Forrás: GDP growth to hit target – Dominguez 

Miközben a világ segít Afganisztán újjáépítésében, a biztonságra is figyelni kell 

Lee miniszterelnök szerint 

Linette Lai, The Straits Times, 2021. október 12. 

A G20 vezetők számára összehívott Afganisztánról szóló rendkívüli online tanácskozás 

alkalmával a szingapúri miniszterelnök Lee Hsien Loong arra figyelmeztetett, hogy bár a 

globális közösségnek kezelnie kell az afganisztáni humanitárius problémákat, azonban nem 

szabad elhanyagolnia azokat a biztonsági kérdéseket sem, amelyek a 2000-es évek elején a 

nemzetközi beavatkozást elindították. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy a tálibok együtt 

kívánnak működni a nemzetközi közösséggel az ország újjáépítése érdekében, továbbá, hogy 

Afganisztán nem válik újra a terroristák menedékévé, ahogy az a múltban már megtörtént. 

Szingapúr a terrorizmus elleni küzdelemből kivette a részét, hiszen a terrorista fenyegetés 

Délkelet-Ázsiában is komoly veszélyt jelent, de Afgnaisztán újjáépítésében is szerepet fog 

vállalni a miniszterelnök szerint. 

Forrás: Keep eye on security even as world helps Afghanistan rebuild: PM Lee 

  

https://www.manilatimes.net/2021/10/15/business/top-business/gdp-growth-to-hit-target-dominguez/1818432
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/keep-eye-on-security-even-as-world-helps-afghanistan-rebuild-pm-lee
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A WEF ASEAN felmérés szerint a digitalizáció fokozása a talpraálláshoz vezető 

út az elhúzódó Covid-19 válságban 

Shefali Rekhi, The Straits Times, 2021. október 13. 

A digitalizációnak a gazdasági fellendülésben játszott kulcsfontosságú szerepének széles körű 

felismerése az egyik legfontosabb megállapítása annak a felmérésnek, amelyet a 

Világgazdasági Fórum (WEF) és a Shopee e-kereskedelmi platformot, valamint a digitális 

pénzügyi szolgáltató céget, a SeaMoney-t a birtokló szingapúri Sea készített. Az ASEAN 

digitalizációs átalakulásáról szóló felmérésben július-augusztus folyamán 6 országból 86000 

ember vett részt. A válaszadó magánszemélyek 85%-a és a megkérdezett kis- és 

középvállalkozások 87%-a szerint a gazdasági talpraállás – amelyre valószínűleg még hosszabb 

időt kell várni – csupán a digitalizáció fokozásával valósulhat meg. 

Forrás: Increasing digitalisation the way to recovery in a protracted Covid-19 crisis: WEF Asean 

poll 

  

https://www.straitstimes.com/asia/increasing-digitalisation-the-way-to-recovery-in-a-protracted-covid-19-crisis-wef-asean-poll
https://www.straitstimes.com/asia/increasing-digitalisation-the-way-to-recovery-in-a-protracted-covid-19-crisis-wef-asean-poll


 
 

 
 

15 

Közel-Kelet 

Kuvait 4 gazdasági zóna létrehozását tervezi, hogy nagy értékű befektetéseket 

vonzzon 

 .Al Arabjya, 2021. október 10 ,العربية

A kuvaiti kabinet felszólította az ország illetékes szerveit, hogy dolgozzanak ki egy tervet 4 

határ menti gazdasági övezet létrehozására. A gazdasági övezetek létesítése lehetővé teszi 

Kuvait számára, hogy jelentős GDP-növekedést érhessen el a jövőben. Egy kormányzati 

dokumentum hangsúlyozta, hogy folyamatos erőfeszítések szükségesek annak érdekeben, 

hogy külföldi befektetéseket vonzzanak az országba és hogy csökkentsék a nemzetközi 

vállalatok működési költségeit. Olyan működési környezet kialakítására van szükség, ami 

biztosítja a vállalatok és alkalmazottaik támogatásához szükséges fizikai infrastruktúrát, 

valamint a globálisan versenyképes árak meghatározásának szükségességét a termelésre és 

az árukereskedelemre vonatkozóan. 

Forrás: يليون دوالر م إنشاء 4 مناطق اقتصادية لجذب استثمارات بتر ز  الكويت  تعتر

Irak: Megkezdődtek az előrehozott parlamenti választások 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. október 10. 

Szigorú biztonsági intézkedések közepette megkezdődtek az előrehozott parlamenti 

választások Irakban, ahol 329 képviselőt választanak be az ország parlamentjébe. Musztafa Al-

Kazemi miniszterelnök a szavazás első perceiben, a főváros, Bagdad karkhi oldalán lévő 

választókerületében adta le voksát, és sajtónyilatkozatokban sürgette az irakiakat, hogy 

vegyenek részt a szavazásban. A szavazás szigorú biztonsági intézkedések közepette zajlik, 

amelyek a szárazföldi, tengeri és légi határátkelők bezárását és a kormányzóságok közötti 

mozgás megakadályozását is magukba foglalják. A Választási Bizottság hivatalos adatai szerint 

a mintegy 40 millió iraki állampolgár közül 24,9 millió ember jogosult szavazni. A törvény 

azonban kimondja, hogy a választópolgárok csak a választói igazolvány bemutatását követően 

adhatják le voksukat, viszont a bizottság szerint mindössze csak 14,3 millió iraki kapta meg 

választói kártyáját. A választások a 2019 október elején kezdődött példátlan és széles körű, 

több mint egy évig tartó tüntetések után következnek Irakban. Az iraki tüntetők elítélték a 

korrupcióval és külső (elsősorban iráni) függőséggel vádolt vezetést, és kiterjedt politikai 

reformokat követeltek, kezdve a kvótarendszer eltörlésével, amely többek között azt a 

gyakorlatot jelenti, hogy az ország vezető pozícióit kvóták alapján osztják el a síiták, a 

szunniták és a kurdok között. A megfigyelők azonban úgy vélik, hogy a közelgő választások 

nem fognak jelentős változást hozni az ország meglévő politikai térképén. 

Forrás: لمانية المبكرة  العراق ..انطالق التصويت باالنتخابات التر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/10/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9/2387751
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Egy szudáni biztonsági delegáció titokban meglátogatta Izraelt 

The Times of Israel, 2021. október 09. 

A szudáni biztonsági tisztviselők küldöttsége néhány nappal ezelőtt titkos utazást tett Izraelbe. 

A delegáció két napot töltött Izraelben, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatokat -közölte 

a szaúdi tulajdonú Al Arabiya újság, anélkül, hogy további részleteket osztott volna meg, és azt 

sem részletezte, hogy mely szudáni tisztviselők látogattak el a közel-keleti országba. A 

közleményből nem derült ki, hogy a bejelentett utazás pontosan mikor történt. Izrael és 

Szudán tavaly állapodtak meg a kapcsolatok normalizálásában az Egyesült Államok által 

vezetett Ábrahám-megállapodás részeként. A kapcsolatok fejlődése azonban lassabban 

haladt, mint az Egyesült Arab Emírségekkel, Bahreinnel és Marokkóval, amelyekkel Izrael már 

normalizálta viszonyát. 

Forrás: Sudanese security delegation said to secretly visit Israel 

Egyiptom: Gázvezeték a sivatag nyugati részén, amelynek várható termelése 

napi 15 millió köbláb lesz 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. október 11. 

Az egyiptomi kőolajminisztérium közölte, hogy megkezdte egy gázvezeték építését az ország 

sivatagos területének nyugati részén, amelynek majd várhatóan napi 15 millió köbláb lesz a 

termelési kapacitása. Egyiptom arra törekszik, hogy a nemzetközi olajárak emelkedése 

fényében kihasználja a rendelkezésre álló képességeket, aminek értelmében fokozni kívánja 

az olaj- és gázkutatást, a lelőhelyek feltárását és fejlesztését, valamint a termelést. Tarek El 

Molla egyiptomi kőolajminiszter elmondta, hogy támogatni kell az olajtermelő vállalatokat 

annak érdekében, hogy továbbra is növeljék a meglévő területeken való termelést, új 

felfedezéseket tegyenek, dolgozzanak a termelési költségek csökkentésén és a modern 

eszközök használatának kiterjesztésén. 

Forrás: الصحراء الغربية بإنتاج متوقع  15 مليون قدم مكعبة   
ز
 مص  :خط  غاز ف

  

https://www.timesofisrael.com/sudanese-security-delegation-said-to-secretly-visit-israel/
https://aawsat.com/home/article/3237136/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
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Törökország és az EU kapcsolatai egy kicsit jobbak, mint az elmúlt évben 

Hürriyet Daily News, 2021. október 10. 

2020 volt a legrosszabb év a Törökország és Európa közötti kapcsolatokban, de most némi 

javulás tapasztalható - mondta az Európai Parlament egyik referense, aki pozitív lépésként 

említette a Törökország és Görögország közötti párbeszéd újraindítását. Úgy tűnik azonban, 

hogy Törökország nem hajlandó folytatni a reformokat az uniós csatlakozási folyamat 

érdekében, és ezért stagnálás tapasztalható a tárgyalásokon - jelentette ki Nacho Sanchez 

Amor, az Európai Parlament Törökországgal foglalkozó referense, aki október 9-én találkozott 

török újságírókkal Isztambulban tett látogatása során. Törökország a vámunió 

korszerűsítésére vonatkozó követelésével kapcsolatban Amor azt állította, hogy az Európai 

Parlament valószínűleg nem fogja jóváhagyni, hacsak nincs látható javulás a demokrácia 

területén. A Törökország és az EU között folyamatban lévő migránsszerződés kapcsán Amor 

kifejezte az EU elismerését Törökország rendkívüli erőfeszítései iránt a menekültprobléma 

kezelésében, és azt mondta: „Teljes mértékben eleget tettünk politikai és pénzügyi 

felelősségünknek”. A vízumliberalizációval kapcsolatban viszont arra emlékeztetett, hogy 

Törökországnak meg kell felelnie az ezzel kapcsolatos hat kritériumnak. 

Forrás: Turkey-EU ties little better than past year: Rapporteur 

Az Egyesült Arab Emírségek feltételeket szab az 5 éves turista vízum 

megszerzéséhez 

Al Arabiya News, 2021. október 12. 

Az Egyesült Arab Emírségek lehetővé tette a külföldiek számára, hogy ötéves turista vízumot 

kérjenek, ha megfelelnek a hatóság által előírt négy követelménynek. E feltételek közül az első 

az utolsó hat hónapra vonatkozó bankszámlakivonat, amelynek 4000 dollár egyenleget vagy 

annak megfelelő devizanemű egyenleget kell mutatnia. A Szövetségi Hatóság egy színes 

igazolványfénykép mellett az egészségbiztosítás igazolását, valamint az útlevél másolatát is 

megköveteli. A hatóság kijelentette, hogy ez a fajta látogatási vízum bármely nemzetiségű 

személy által elérhető, és lehetővé teszi annak birtokosa számára, hogy öt év alatt többször is 

belépjen az ország területére. A turista azonban nem tartózkodhat az országban az adott 

évben 90 napnál hosszabb ideig. 

Forrás: UAE sets conditions for obtaining a 5-year tourist visa 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-eu-ties-little-better-than-past-year-rapporteur-168526
https://english.alarabiya.net/features/2021/10/11/Here-are-the-conditions-for-obtaining-a-5-year-tourist-visa-in-the-UAE
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Irán azt tervezi, hogy olajat ad befektetésekért és áruért cserébe 

 .Al Arabiya, 2021. október 12 ,العربية

Javad Oji iráni olajminiszter kijelentette, hogy Irán szándékában áll olaj- és gázkondenzátumot 

kínálni "minden befektetőnek", cserébe árukért vagy tőkebefektetésekért az amerikai 

szankciók által érintett energiaszektorban. Oji az állami televízióban adott nyilatkozatában 

nem tért ki arra, hogy a kezdeményezés helyi, vagy külföldi befektetőket céloz meg. Oji szerint 

az olajkereslet globális növekedése "jót ígér Iránnak", és minisztériuma arra számít, hogy az 

energiaigény "napról napra növekedni fog", ahogy a gazdaságok enyhítik a lezárásokat és 

korlátozásokat, és kilábalnak a járványból. 

Forrás: غ :إيران تخطط لمنح النفط مقابل االستثمار والسلع  بلومتر

Shoukry a magyar külügyminiszterrel tárgyalt a kétoldalú kapcsolatok 

fejlesztéséről 

اليوم المصي , Al Masry Al Youm, 2021. október 12. 

Sameh Shoukry egyiptomi külügyminiszter magyarországi látogatása során hétfőn találkozott 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel. A találkozó során Shoukry 

megbeszélte magyar kollégájával a különféle kétoldalú együttműködések fejlesztésének 

módjait, különösen a gazdasági területen és az energetikai ügyekben. A találkozón számos 

regionális és nemzetközi kérdés is szóba került, valamint beszéltek a két ország közötti 

folyamatos koordináció folytatásáról is. Magyarország és Egyiptom között a politikai 

együttműködés egyre szorosabbá vált az utóbbi időben. 

Forrás:  شكري يبحث مع  وزير  خارجية المجر تطوير  العالقات  الثنائية 

Az Egyesült Arab Emírségek történelmi, 290 milliárd dirham értékű 

költségvetést hagyott jóvá 2026-ig 

 .Al Khaleej, 2021. október 14 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek kabinetje kedden jóváhagyta a 290 milliárd dirham értékű 

szövetségi költségvetést öt évre, 2026-ig, hogy ezzel megkezdődhessen az ország következő 

50 éves növekedési fázisa, mely során nagyobb bizalommal, optimizmussal és globális 

törekvésekkel tekintenek a jövőbe. A 2022–2026-os költségvetést Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum sejk hagyta jóvá. A költségvetést az Általános Költségvetési Bizottság október 6-án, 

az Expo 2020 Dubaj helyszínén tartott ülését követően mutatták be. A bizottság felülvizsgálta 

a 2022-es pénzügyi évben és a 2022-26-ig tartó ötéves időszakban várható cash flow-kat is, 

figyelembe véve a szövetségi szervezetek tervezett bevételeit, valamint a fejlesztési 

projektekhez kapcsolódó állami kiadási prioritásokat. 

Forrás: 2026  انية تاريخية بـ290 مليار درهم حتر ز  اإلمارات تقر مت 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2021/10/11/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
https://www.google.com/amp/s/www.almasryalyoum.com/news/detailsamp/2436548
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80290-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2026/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%80290-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2026/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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A katari emír és a jordán király megvitatja a régió legújabb fejleményeit 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. október 13. 

A katari emír, Tamim bin Hamad Al Thani sejk kedden II. Abdullah jordán királlyal tárgyalt a 

régió legújabb fejleményeiről, valamint a kapcsolatok megerősítéséről számos területet 

illetően. A jordán király a maga részéről a tárgyalások során kifejezte azon óhaját, hogy 

megerősítsék a baráti kapcsolatokat és az együttműködést oly módon, hogy meg tudják 

valósítani azokat a közös törekvéseket, amelyek a két ország és nép érdekeit szolgálják. A 

tárgyalásokon a szíriai kérdés fejleményeivel is foglalkoztak, ahol Abdullah király 

megerősítette, hogy Jordánia támogatja a szíriai szuverenitásra, stabilitásra és területi 

integritásra irányuló erőfeszítéseket. Hangsúlyozták, hogy politikai megoldásokat kell találni a 

régió válságaira, és vissza kell állítani a Közel-Kelet biztonságát és stabilitását. A Katari 

Befektetési Hatóság és a Jordániai Kormányzati Befektetési Alapkezelő Társaság között 

egyetértési megállapodást is aláírtak a két ország közötti stratégiai partnerség kiépítése és az 

együttműködési lehetőségek fejlesztése érdekében. 

Forrás: المنطقة   
 أمت   قطر وعاهل األردن يبحثان مستجدات الوضع فز

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/2390235
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Türkmenisztán és Oroszország aláírta a Gazdasági Együttműködési Programot 

Central Asia News, 2021. október 8. 

Türkmenisztán az elmúlt évek folyamán szoros együttműködési kapcsolatokat alakított ki 

Oroszország egyes régióival. Serdar Berdimuhamedov, Türkmenisztán miniszterelnök 

helyettese Alekszej Overcsuk orosz miniszterelnök helyettessel együtt aláírta Türkmenisztán 

és Oroszország közötti két évre szóló Gazdasági Együttműködési Programot. E program 

elsősorban a türkmén és orosz gazdasági kapcsolatok megerősítést szolgálja. Az 

együttműködési projekt a gazdasági kérdések mellet még energetikai együttműködéseket is 

érint majd. 

Forrás: Туркменистан и Россия подписали «Программу экономического сотрудничества» 

Oroszország és Kazahsztán új útvonalakat indít az Agroexpress számára 

Ria Novosti, 2021. október 8. 

Oroszország és Kazahsztán az „Agroexpress” projekt bővítéséről folytatott tárgyalásokat. A 

tárgyalások fő témája milyen módon lehetne növelni a mezőgazdasági termékek szállításának 

lehetőségét Oroszország-Kazahsztán-Kína és Oroszország-Kazahsztán-Üzbegisztán közötti 

tehervasútvonalakon keresztül. A projekt bővítése Kína számára is kiemelt stratégiai terület, 

mivel így a kínai gazdasági termékek is nagyobb mennyiségben és gyorsabban lesznek képesek 

eljutni a közép-ázsiai piacokra valamint ez a tehervasútvonal szerves része a kínai „Övezet és 

Út” kezdeményezésnek. 

Forrás: Россия и Казахстан запустят новые маршруты "Агроэкспресса" 

Grúzia beleegyezik, hogy részt vesz a "3 + 3" formátumban, annak ellenére, 

hogy Moszkvával nem értenek egyet 

Tass, 2021. október 8. 

Grúziát legalább valamilyen módon képviseltetni kell az új "3 + 3" tárgyalási formátumban, az 

Oroszországgal fennálló nézeteltérések ellenére. Fogalmazta meg országa álláspontját a grúz 

külügyminiszter, David Zalkaliani. Szerinte bizonyos érdekellentétek mellet is ilyen nagy 

geopolitikai projektekben, mint a 3+3 formátum legalább valamilyen formában képviselnie 

kell magát Grúziának. Az ehhez hasonló kezdeményezések a grúz gazdaságra csak pozitív 

hatással lehetnek jelentette ki Zalkaliani. 

Forrás: Грузия согласна участвовать в формате "3+3", несмотря на разногласия с Москвой 

  

https://centralasia.news/11684-turkmenistan-i-rossija-podpisali-programmu-jekonomicheskogo-sotrudnichestva.html
https://ria.ru/20211008/agroekspress-1753632221.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12611591
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Irán kész részt venni az Örményországon át Grúziába vezető tranzitút 

létrehozásában 

Tass, 2021. október 9. 

Irán kész részt venni egy új tranzitút építésében Örményországon keresztül Grúzia irányába, 

jelentette be Kheirullah Khademi, Irán közúti és városfejlesztési miniszterhelyettese. Khademi 

megjegyezte, hogy ma egy útvonal van, amely összeköti Iránt Jerevánnal (Goris - Kapan). Ez 

pedig már nem elégíti ki a megnövekedett kereskedelmi és gazdasági igényeket, melyek a 

Kaukázusba irányulnak. Az új tranzitútvonal megépítése Oroszország számára is érdek, mivel 

egyben az orosz kereskedelmi kapacitás növekedését is szolgálná. Ezért nagy a valószínűsége 

annak, hogy Oroszország anyagilag is hozzájárul majd ehhez a projekthez. 

Forrás: Иран готов участвовать в создании транзитной дороги через Армению в Грузию 

Tadzsik-Török Gazdasági Fórumot tartanak Dušanbében 

Avesta, 2021. október 11. 

Tádzsikisztán és Törökország kormányközi bizottság gazdasági együttműködésről szóló 11. 

ülését fogja megtartani. A találkozón részt vesznek a minisztériumok és osztályok képviselői, 

mindkét ország diplomáciai képviseleteinek vezetői, befektető csoport képviselők, valamint a 

Tádzsikisztánban és Törökországban működő magánszektorból érkező üzleti szervezetek. A 

bizottság a megbeszélés során különösen a kereskedelem és a beruházások, a közlekedés, az 

ipar területén tervezik megvitatni az legfontosabb kérdéseket. 

Forrás: В Душанбе пройдет таджикско-турецкий экономический форум 

Türkmenisztán és Irán újabb határátkelőt nyit 

Central Asia News, 2021. október 14. 

A megkötött korábbi megállapodások alapján Türkmenisztán és Irán közös határátkelőt 

nyitottak Incheborunnál, ezt az iráni vámhivatal vezetője, Seyed Ruhollah Latifi jelentette be. 

Hangsúlyozta, hogy a határátkelő egy újabb lépés az Iránból származó kereskedelmi áruk 

kereskedelmi célra történő továbbítására, valamint egy szabadkereskedelmi folyosó 

létrehozására Közép-Ázsiával. 

Forrás: Туркменистан и Иран открыли ещё один погранпереход 

  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12620679
http://avesta.tj/2021/10/11/v-dushanbe-projdet-tadzhiksko-turetskij-ekonomicheskij-forum/
https://centralasia.news/11762-turkmenistan-i-iran-otkryli-esche-odin-pogranperehod.html
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Borrell szerint az EU érdekelt a regionális kapcsolatok megerősítésében Közép-

Ázsiában 

Tass, 2021. október 11. 

Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai képviselője az Emomali Rahmon tádzsik 

elnökkel folytatott megbeszélésén megjegyezte, hogy az Európai Unió nagyon is érdekelt a 

közép-ázsiai kapcsolatok megerősítésében. A tárgyalás során mindkét fél elégedettségét 

fejezte ki az energiaszektorban folytatott együttműködés szintjével és tartalmával 

kapcsolatban. Beleértve a CASA-1000 projekt végrehajtását (a projekt, lehetővé teszi a 

Tádzsikisztánból történő villamosenergia szállítást Afganisztánba és Pakisztánba). 

Hangsúlyozták, hogy a kapcsolatok további erősítése érdekében végre kell hajtani az 

elfogadott dokumentumokat, beleértve a Tádzsikisztán és az Európai Unió közötti 

együttműködési és partnerségi megállapodást és Tádzsikisztán csatlakozását az Európába 

irányuló kiviteli vámjogosultságok rendszeréhez. Emomali Rahmon tádzsik elnök a Josep 

Borrellel folytatott megbeszélés után, tárgyalásokat kezdett az Európai Tanács vezetőjével, 

Charles Michellel, amelynek során mindkét fél fontosnak nevezte a közép -ázsiai országokra 

vonatkozó új európai stratégia végrehajtását. Később Rahmon és a belga parlament 

képviselőházának (alsóház) elnöke, Eliane Tillier megvitatták a két ország közötti politikai és 

parlamentközi együttműködés kérdéseit.  

Forrás: Боррель заявил о заинтересованности ЕС в укреплении региональных связей в 

Центральной Азии 

Az EBRD kölcsönt ad Üzbegisztánnak két szélerőmű távvezeték építéséhez 

Sputnik, 2021. október 11. 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) hitelt biztosít Üzbegisztán számára két 

szélerőmű áramvezetékének megépítésére, közölte az Energiaügyi Minisztérium 

sajtószolgálata. A kezdeményezés megvalósítása az EBRD delegációjának üzbegisztáni 

látogatása során vált ismertté, amelynek során aláírták a megfelelő megbízási dokumentumot 

az európai bank és az üzbég Energiaügyi Minisztériumhoz tartozó National Electricity 

Networks of Uzbekistan cég között. A kölcsönt 500 kW-os nagyfeszültségű távvezeték 

megépítésére fordítják, ami a Dzhankeldy szélerőmű 500 MW (Navoi régió) és a BASH 

szélerőműparkban 500 MW (Bukhara régióban) jövőbeni teljesítményét fogja biztosítani. A 

két szélerőműpark építését az ACWA Power szaúdi cég végzi. A projekt megvalósítása a 

lakosság és az ország gazdasága növekvő igényeinek kielégítésére szükséges villamos energia 

ellátást fogja biztosítani. 

Forrás: ЕБРР выделит Узбекистану кредит на строительство ЛЭП для двух ветряных 

электростанций 

  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12633679
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12633679
https://uz.sputniknews.ru/20211011/ebrr-vydelit-uzbekistanu-kredit-na-stroitelstvo-lep-dlya-dvux-vetryanyx-elektrostantsiy-20857779.html
https://uz.sputniknews.ru/20211011/ebrr-vydelit-uzbekistanu-kredit-na-stroitelstvo-lep-dlya-dvux-vetryanyx-elektrostantsiy-20857779.html
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Az osztrák bank nyit képviseletet Üzbegisztánban 

Dunyo, 2021. október 11. 

Abat Fayzullaev, Üzbegisztán osztrák nagykövete tárgyalásokat folytatott a Raiffeisen Bank 

International AG (RBI) igazgatóságának tagjával, Lukasz Janushevskiyel. A találkozó során az 

RBI képviselőit tájékoztatták az Üzbegisztánban a banki és pénzügyi szektorban végrehajtott 

reformokról a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozóan. A tárgyalások során Lukasz 

Janushevsky bejelentette, hogy a Raiffeisen Bank központi iroda megnyitását tervezi 

Taskentben. A bank irodájának hivatalos megnyitását 2022 elején tervezik. Szerinte ez a lépés 

megerősíti a az osztrák bank és az osztrák kormány azon szándékát, mely elősegíti a két ország 

közötti befektetések bővítésével kapcsolatos lehetőségeket. A Raiffeisen Bank és az üzbég 

kormány közötti kapcsolatok már korábban is jók voltak. Az osztrák bank volt a szervezője és 

könyvelője az Uzpromstroybank és az UzAuto Motors első nemzetközi kötvényeinek 

kibocsátásában a londoni értéktőzsdére (2021 április). Ezenkívül a bank szakemberei segítik az 

üzbég kormányt a potenciális befektetők megtalálásában és Üzbegisztán bankrendszerének 

reformjában is. 

Forrás: Австрийский банк открывает представительский офис в Узбекистане 

Shavkat Mirzijojev hat fejlesztési területet vázolt fel az EAEU -n belül 

Sputnik, 2021. október 14. 

Shavkat Mirzijojev Üzbegisztán elnöke az EAEU csúcstalálkozóján elmondott beszédében 

felvázolta a szervezeten belüli együttműködés fejlesztésének fő irányait. Az államfő szerint a 

járvány ellenére Üzbegisztán kereskedelme a szervezet országaival 30%-kal nőtt és 

Üzbegisztán nem korlátozódik a megfigyelő formális szerepére, hanem aktívan hajt végre 

közös projekteket az EAEU-n belül. Üzbegisztán vezetője felvázolta országának az EAEU-n 

belüli együttműködés kiemelt feladatait. Az egyik ilyen feladat a kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok kiépítése volt. Az elnök javaslatot tett egy ütemterv kidolgozására a kölcsönös 

kereskedelem növelése és a meglévő akadályok felszámolása érdekében. 

Forrás: Шавкат Мирзиёев обозначил шесть направлений развития в рамках ЕАЭС 

https://dunyo.info/ru/site/inner/avstriyskiy_bank_otkrivaet_predstavitelyskiy_ofis_v_uzbekistane-weN?fbclid=IwAR0T_eDu1GgqOYLecFpNLJEgFzzny8HUfAIQJemT8oDCRn-cLXtAeWBYSKg
https://uz.sputniknews.ru/20211014/shavkat-mirziyoev-oboznachil-shest-napravleniy-razvitiya-v-ramkax-eek-20913257.html

