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A megoldás neve: 3+3? - Együttműködési kezdeményezés a 
Kaukázusban 

Noha a világban jelenleg Közép-Ázsia és Afganisztán áll a gazdasági és geopolitikai események 

középpontjában, kereskedelmi, gazdasági és biztonságpolitikai szempontból a Kaukázus 

legalább annyira jelentős kulcsfontosságú régió. 

2021. október 6-án Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Hossein Amir Abdollahiyan iráni 

külügyminiszter közös sajtótájékoztató keretében bejelentették egy kaukázusi kereskedelmi-

gazdasági és biztonságpolitikai folyamatokat befolyásoló "3 + 3" együttműködési 

kezdeményezés létrehozását. 

A két ország külügyminisztere által javasolt együttműködés javítaná a régiós gazdasági 

kapcsolatokat, ami nemcsak Örményországnak és Azerbajdzsánnak, hanem Grúziának és 

Iránnak, valamint az elmúlt időszakban gazdaságilag gyengélkedő Törökországnak is stabilitást 

jelenthetne. A "3+3" együttműködésben Oroszországon és Iránon kívül Azerbajdzsán, 

Örményország, Grúzia és Törökország is részt venne. 

Ilyen együttműködési forma felvetése egyáltalán nem újkeletű, hiszen az 1990-es évek végén 

a kaukázusi államok és néhány környező állam (Törökország, Oroszország) vezetői is arra a 

következtetésre jutottak, hogy a gazdasági fejlődés teljes átalakulása, a béke és a biztonság 

megteremtése érdekében szükség van egy stabilitási és együttműködési egyezményre. Ezért 

az EBESZ 1999-es isztambuli csúcstalálkozóján Heydar Aliyev azerbajdzsáni elnök a regionális 

problémák megoldását szolgáló és a dél-kaukázusi békét biztosító egyezmény létrehozását 

javasolta. Az akkori elképzést támogatta Szulejmán Demirel török elnök, aki egy szélesebb 

körű javaslatot is kidolgozott. A kezdeményezéshez csatlakozott az akkori örmény elnök, 

Robert Kocharyan és Eduard Shevardnadze grúz elnök is. 

A javaslatok egy „3+3+2” megállapodást tartalmaztak (Örményország, Azerbajdzsán, Grúzia + 

Oroszország, Irán és Törökország + USA és EU), amely kitért volna biztonsági és 

konfliktusmegoldási kérdésekre, és elősegítette volna a gazdasági és kereskedelmi 

együttműködést is. Ugyanakkor a dél-kaukázusi béke-, biztonság- és stabilitási egyezmény 

szükségességére vonatkozó konszenzus ellenére a hegyi-karabahi konfliktus és Irán 

helyzetének megoldatlansága miatt a megállapodást akkor nem lehetett tető alá hozni. 

Azzal, hogy Irán a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) tagja lett és a karabahi kérdés is 

„megoldottnak” tekinthető, újra eljött az ideje egy kaukázusi stabilitási egyezmény 

létrehozásának. A kezdeményezést Oroszország saját külpolitikai stratégiájához igazítva a "3 + 

3" formátumban rejlő gazdasági és kereskedelmi lehetőségeket mérlegelve az ügy 

kezdeményezőjévé lépett elő. A jelenlegi közös orosz-iráni bejelentés regionális 

együttműködést irányoz elő Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia között a három nagy és 

befolyásos szomszéddal, Törökországgal, Oroszországgal és Iránnal. Azerbajdzsán és 

Törökország számára bármilyen régiós egyezmény pozitívan hat, mivel mindkét fél elsődleges 

érdeke, hogy szomszédságában béke legyen. A két ország már korábban javasolta az 

https://tass.ru/politika/12591919
https://tass.ru/politika/12591919
https://www.aa.com.tr/en/politics/russia-suggests-3-3-format-with-turkey-iran-azerbaijan-armenia-georgia-in-caucasus/2384679
https://www.aa.com.tr/en/politics/russia-suggests-3-3-format-with-turkey-iran-azerbaijan-armenia-georgia-in-caucasus/2384679
https://thediplomat.com/2021/09/irans-membership-raises-the-scos-profile-and-expectations/
https://www.hurriyetdailynews.com/ankara-hopes-us-returns-to-iran-nuclear-deal-162018
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Örményország területén áthaladó tranzitforgalom létrehozását, amelyet a karabahi konfliktus 

kezdete után leállítottak. 

Azerbajdzsán, mint Törökország régiós stratégiai partnere, nemcsak támogatja a platformot, 

hanem társszerzőjévé is vált az ötletnek. Az orosz bejelentésre reagálva Baku aktívan 

támogatja ezt az együttműködési formát, és megpróbálja rávenni "stratégiai partnerét" 

Grúziát, hogy vegyen részt az együttműködésben. 

Grúzia azonban visszafogottan és óvatosan viszonyul a partnerek javaslatához és általában 

véve a regionális integrációkhoz, mivel a Nyugat és az USA “fellegvára” a régióban. Nem siet 

semmilyen közösségbe belépni az USA és az EU jóváhagyása nélkül azzal indokolva döntését, 

hogy számára elfogadhatatlanok azok a regionális integrációs formák, amelyekben a Nyugat 

nincs jelen.  

Ám ebben a kérdésben a grúz kormányban jelenleg egyáltalán nincs konszenzus. Erre jó példa 

David Zalkaliani külügyminiszter nem teljesen „óvatos” és nem teljesen „negatív” kijelentése 

a "3+3" formátummal kapcsolatosan. A külügyminiszter az újságírókkal folytatott beszélgetés 

során „véletlenül beismerte”, hogy érdemes megfontolni a javaslatot. A külügyminiszter 

szavaira azonnal reagáltak a „nyugatbarát” kormánytagok és egyértelműen elítélték 

Zalkalianit. 

Az örmény kormány, amely az „elvesztett” karabahi háború után az ellenfelek kemény kritikái 

között találta magát, csak általános, homályos kijelentéseket tesz és tartózkodik attól, hogy 

egyértelmű álláspontot képviseljen az új kezdeményezésben való részvétellel kapcsolatban. 

Ugyanakkor a háttérben Kína kimondatlanul, de támogatásáról biztosította az egyezményben 

résztvevőket egy 850 millió dolláros támogatás révén, amelyet Örményország, Grúzia 

kereskedelmi útvonalainak felújítására lehetne használni. Kína és az általa elindított „Övezet 

és Út” (Belt and Road, BRI) kezdeményezés a Kaukázusban és a Kaszpi-tenger melléki régióban 

fontos kereskedelmi partnereket és útvonalakat lát Európa és a Fekete tenger térsége 

(Ukrajna) irányába. 

Az eurázsiai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokban a Kaukázus és térsége egy második 

kulcsterületté válhat a jövőben. Azerbajdzsán abban bízik, hogy az új együttműködés 

életképes lesz. Törökország, Oroszország elkötelezett támogatója a "3+3" gondolatának, noha 

az is igaz, hogy az Azerbajdzsán és Irán közötti kapcsolatok súlyosbodása megkérdőjelezheti 

Teherán részvételét. Örményország és Grúzia nyugati támogatás mellett inkább egy új 

regionális „unióban” látná a jövőt. Örményország és Azerbajdzsán viszonya továbbra is 

feszültségekkel terhes, azonban a gazdasági és biztonságpolitikai helyzetre nézve a régió 

minden országa és nagyhatalma egy Pax-Caucasia létrehozásában érdekelt. 

Az elemzést késztette: Veres Szabolcs 

 
  

https://www.1lurer.am/en/2021/10/18/Head-Pentagon-commented-on-proposal-to-create-%E2%80%983-3%E2%80%99-format-in-South-Caucasus/579968
https://hetq.am/en/article/136480
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Kelet Ázsia 

Közel 11 milliárd dollár értékű szerződést írtak alá a kelet -kínai VR -

konferencián 

Xinhua, 2021. október 20. 

Összesen 114 projektet írtak alá több mint 70 milliárd jüan (kb. 10,9 milliárd USA dollár) 

értékben a 2021 World Conference on the VR (virtuális valóság) Industry világkonferencián 

(WCVRI), amely szerdán zárult - közölték a helyi hatóságok. Az Ipari és Informatikai 

Minisztérium és Jiangxi tartományi kormány közös házigazdájaként a kétnapos rendezvényt 

2018 óta minden évben megrendezik Nanchangban, a kelet-kínai Jiangxi tartomány 

fővárosában. Olyan vállalatok, mint az iFLYTEK, a SenseTime és a China Mobile pedig 

beruházást eszközöltek a tartományban a rendezvénynek köszönhetően. A WCVRI során az 

elmúlt három évben összesen 321 projektet írtak alá megközelítőleg 194,6 milliárd jüan 

értékben. A CCID Consulting adatai szerint a kínai virtuális valóság piaca 2020-ban 46,2 

százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és várhatóan a következő három 

évben is 30-40 százalékos növekedési ütemet tud majd fenntartani. 

Forrás: Contracts worth nearly 11 bln USD signed at VR conference in east China 

Kína Shenzhou 13 küldetése és hosszú távú hatása 

Namrata Goswana, The Diplomat, 2021. október 20. 

Október 16-án Kína elindította eddigi legambiciózusabb űrmisszióját űrhajósok bevonásával, 

a Shenzhou 13-at, akik Kína állandó űrállomásának Tianhe magmoduljához tartanak. A három 

űrhajós (Zhai Zhigang, Wang Yaping és Ye Guangfu) hat hónapig marad a Tianhe-n, ami a kínai 

űrhajósok eddigi leghosszabb űrben töltött időszaka lesz, ha sikerrel járnak. A korábbi küldetés, 

a Shenzhou 12, ami az első űrhajósok kiküldetését jelentette a Tianhe-re, három hónapig 

tartott. Xi irányelvei szerint Kína vezető szerepet kíván betölteni az űrbeli együttműködésben, 

az űrenergia-kivetítésben, az űrtechnológiai demonstrációban, valamint a mélyűrkutatásban 

és -hasznosításban. Vezetése alatt Kína határozott űrpolitikába kezdett, külön katonai 

űrszolgálatot hozott létre. Kína űrhatalommá válásával pedig úgy tűnik valóban számolni kell 

a 21. században. 

Forrás: China’s Shenzhou 13 Mission and Its Long-Term Impact 

  

http://www.news.cn/english/2021-10/20/c_1310258122.htm
https://thediplomat.com/2021/10/chinas-shenzhou-13-mission-and-its-long-term-impact/
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Kína a kreatívabb diplomácia felé fordul 

Tony Walker, Asia Times, 2021. október 21. 

Az elmúlt hetekben voltak arra utaló jelek, hogy Kína igyekszik csökkenteni a geopolitikai 

elszigetelődésének kockázatát – hogy az ázsiai és csendes-óceáni térség kiemelkedő 

hatalmává, és az Egyesült Államok globális riválisává válhasson. Peking reakciója a saját 

mércéihez képest ugyanis viszonylag visszafogott volt az Ausztrália, az Egyesült Királyság és az 

Egyesült Államok közötti AUKUS közelmúltbeli bejelentésekor, ami nyíltan Kína 

megfékezésére jött létre. Hasonlóképpen a Quad-hoz, ami az Egyesült Államok, Japán, India 

és Ausztrália négyes csoportját jelenti Peking azon az állásponton van, hogy az Egyesült 

Államok ezeket Kína teljes elszigetelésére hozta létre, amit pedig nem engedhet meg. Kína 

rövid válasza így az volt, hogy a kreatív diplomáciához nyúlt, hogy csökkentse a geopolitikai 

elszigetelődés kockázatát. Ilyen például a Xi-Biden csúcstalálkozó, amelyre év végén kerülhet 

sor, valamint az a bejelentés, hogy Kína leállítja a széntüzelésű erőművek külföldi 

finanszírozását. 

Forrás: China pivots towards more creative diplomacy 

Normalizálódik a kínai ingatlanpiac 

Xinhua, 2021. október 20. 

A kínai ingatlanpiac helyzete tovább normalizálódott szeptemberben a lakásspekuláció 

megfékezését célzó szigorú kormányzati szabályozásoknak köszönhetően a hivatalos adatok 

szerint. Az lakásárak Kína négy első osztályú városában változatlanok maradtak 

szeptemberben az egy hónappal korábbihoz képest, szemben az augusztusi 0,3 százalékos 

növekedéssel - derült ki a Nemzeti Statisztikai Hivatal (NBS) adataiból. A négy városban a 

használt lakások árai pedig a múlt hónapban 0,4 százalékkal csökkentek az augusztusihoz 

képest. Összesen 31 másodosztályú városban szintén nem változtak az új lakások árai havi 

szinten, míg 35 harmadosztályú városban 0,2 százalékkal csökkentek az új lakások árai a havi 

összevetésben. Az év eleje óta Kína az ingatlanszektort szabályozó "hosszú távú szabályozást" 

hajtott végre, amely megfékezi a spekulánsok lakásvásárlását, miközben támogatja a sürgősen 

lakásra szoruló családok vásárlásait - mondta Fu Linghui, az NBS szóvivője. 

Forrás: China's housing prices ease amid speculation curbs 

  

https://asiatimes.com/2021/10/china-pivots-towards-more-creative-diplomacy/
http://www.news.cn/english/2021-10/20/c_1310257812.htm
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Tovább javult a kínai gazdaság 

China Daily, 2021. október 20. 

A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal makrogazdasági adatai azt mutatta, hogy a kínai 

nemzetgazdaság az első három negyedévben folytatta a fejlődést. A fő makroindikátorok 

általában ésszerű tartományon belül voltak, a foglalkoztatási helyzet alapvetően stabil volt, a 

családok jövedelme tovább nőtt, és a kifizetések kiegyensúlyozottak maradtak, vagyis a 

minőség és a hatékonyság folyamatosan javul. Az első három negyedévben a 

csúcstechnológiás gyártás hozzáadott értéke a kijelölt cél felett 20,1%-kal nőtt az előző év 

azonos időszakához képest, valamint a végső fogyasztási hozzájárulás mértéke 64,8%volt, 3,1 

százalékponttal magasabb. Az első három negyedévben a GDP-egységre jutó 

energiafogyasztás 2,3%-kal csökkent éves szinten, a csökkenés mértéke 0,3%-kal volt nagyobb, 

mint az első félévben. Mindez azt mutatja, hogy Kína gazdasága nemcsak összességében 

tovább bővül, hanem optimalizáltabb struktúrával is rendelkezik. 

Forrás: 人民财评：质量提升，中国经济在恢复中转型升级 

"Zöld fejlesztési osztalék", amellyel Kína hozzájárul a világ jobbá tételéhez 

Yu Zirong, China Daily, 2021. október 20. 

2021. szeptember 21-én Xi Jinping kínai elnök részt vett az ENSZ 76. közgyűlésén, ahol 

beszédet mondott a "Globális Fejlesztési Kezdeményezés" elindításáról. Ígéretet tett, hogy 

"határozottan támogatja a zöld-energiát a fejlődő országokban, amihez növelni kell a 

fejlesztési forrásokat." Az olyan területeken végzett befektetések és az együttműködés 

előmozdítására való összpontosítás, mint a zöld fejlesztés mutatja Kína felelősségét a fejlődő 

országok zöld fellendülésének és fenntartható fejlődésének támogatásában. Jelenleg az 

energiahiány az egyik fő szűk keresztmetszetévé vált a járvány legyőzésére, valamint a járvány 

utáni helyreállításban számos fejlődő országban. A legnagyobb fejlődő országként, amelynek 

elsőként sikerült megfékezni a járványt és mélyreható gazdasági átalakulást terveznie ahhoz, 

hogy először elérje a szén-dioxid kibocsátás csúcsát, majd karbonsemlegessé váljon, Kína 

elkötelezett amellett, hogy segítsen azáltal, hogy megosztja tapasztalatait az alacsony szén-

dioxid kibocsátású fejlesztés és technológia terén, hogy a többi fejlődő országban is 

elősegítsék a zöld fejlődést. 

Forrás: “绿色发展红利”：中国为全球贡献的又一公共产品 

  

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202110/20/WS616ffd29a3107be4979f3c61.html
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202110/20/WS616ff35fa3107be4979f3c40.html
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Japán jelenlegi vezetője nagyobb katonai képességeket szeretne országának 

Mari Yamaguchi, The Diplomat, 2021. október 18. 

Kishida Fumio japán miniszterelnök a közelgő országos választások előtt nyolc másik politikai 

párt vezetőjével folytatott nyilvános vitában Japán katonai képességének és kiadásainak 

növelését szorgalmazta válaszul a szerinte növekvő kínai és észak-koreai fenyegetésre. A 

jelenleg kormányzó Liberális Demokrata Párt élére Kishidát választották miniszterelnöknek a 

hónap elején. Kishida elmondta, hogy Japán biztonsági környezete gyorsan változik. 

Megjegyezte, hogy Észak-Korea valószínűleg több száz rakétával rendelkezik, amelyek képesek 

elérni Japánt, és Japánnak fontolóra kell vennie a visszacsapás képességének megszerzését, 

mint a nemzetközi jog által megengedett elrettentő lehetőséget. A megelőző csapás és a 

visszacsapás lehetőségei ellentmondásosak, és a kritikusok szerint túlmutatnak a háborút 

megtagadó japán alkotmányon, amely szigorúan korlátozza az effajta erő alkalmazását az 

önvédelemre. 

Forrás: Japan Leader Calls for Greater Military Capability, Spending 

Amiért Franciaország és Németország nem fog csatlakozni Kína afrikai 

Négyeséhez 

Lucas Engel – Reed Piercey – Deborah Brautigam, East Asia Forum, 2021. október 

19. 

A 2021. július 5-én megrendezett virtuális csúcsértekezlet alkalmával Xi Jinping kínai elnök 

meghívta Németországot és Franciaországot, hogy csatlakozzon az afrikai országokkal 

folytatott együttműködési Négyeséhez. Habár az üzleti együttműködés mindegyik fél számára 

előnyös lenne, a korábbi kísérletekhez hasonlóan várhatóan az informális partnerség 

hivatalossá tétele ebben az esetben sem fog bekövetkezni. A francia – kínai és német – kínai 

üzleti partnerség nem mutatja a lassulás jeleit, de Xi Jinping elnök kezdeményezése számos 

akadályba ütközik. A német tisztviselők haboznak részt venni olyan projektekben, amelyeket 

saját környezetvédelmi és társadalmi normáiknak nem felelnek meg. A közvélemény szintén 

kritikusabb lett Kínával szemben, az új német koalíciós kormány várhatóan szakít a Merkel 

által képviselt konstruktív megközelítéssel. Franciaország korábban hajlott a hivatalos 

együttműködés létrehozására, de az üzleti körök messze nem lelkesednek a kormányzat 

politikai kezdeményezései iránt. Kínának azonban nincs vesztenivalója, hiszen a két európai 

országnak a BRI-ben való aktívabb részvétele növelné a kezdeményezés nemzetközi 

elfogadottságát, ennek hiányában pedig az Európán kívüli régiókkal erősítené meg a 

partnerséget. 

Forrás: Why France and Germany won’t join China’s ‘Africa Quad’ 

  

https://thediplomat.com/2021/10/japan-leader-calls-for-greater-military-capability-spending/
https://www.eastasiaforum.org/2021/10/19/why-france-and-germany-wont-join-chinas-africa-quad/
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Dél-Ázsia 

Formálódik az új Négyes a technológiára, a kereskedelemre és a big data-ra 

fókuszálva 

Indra Bagchi, The Times of India, 2021. október 20. 

India, Izrael, az Egyesült Arab Emirátusok és az USA hétfő éjjel megtartotta az első 

quadrilaterális találkozóját, a kereskedelem, a technológia, a big data és a tengeri biztonság 

területén megvalósítandó szorosabb együttműködésre koncentrálva. Az új csoportosulás a 

nemzetközi gazdasági együttműködés fontos fóruma. Az izraeli külügyminiszter Yair Lapid és 

indiai kollégája S. Jaishankar Jeruzsálemből vett részt az egyeztetésen, Anthony Blinken és A. 

B. Zayed pedig virtuálisan csatlakozott hozzájuk. A megbeszélésen megvitatták a közös 

infrastrukturális projektek lehetőségét, létrehoztak egy közös munkacsoportot a döntések 

megvalósítására, miközben egy személyes találkozóról is határoztak, amelyre a Dubai Expon 

kerülhetne sor a jövőben. 

Forrás: New Quad takes shape with focus on tech, trade, big data 

Hogyan használja Kína stratégiailag a fejlesztési finanszírozást Dél-Ázsiában? 

Mohamed Zeeshan, The Diplomat, 2021. október 18. 

Amióta Kína 2013-ban meghirdette az Övezet és út kezdeményezést, a kínai pénzügyi 

segítségnyújtásról azóta folyik a vita a világban. Az AidData által készített jelentés most több 

mint 13000 kínai finanszírozású, 2000 és 2017 között 165 országban lekötött projekt adatainak 

felhasználásával részletesen elemzi, hogy miként határozta meg Kína a fejlesztési segély 

fogalmát. Az OECD szerint a fejlesztési projektek akkor minősülnek hivatalos fejlesztési 

támogatásnak (ODA), ha koncessziós jellegűek. Ide tartoznak a támogatások, a technikai 

segítségnyújtás és a kedvezményes hitelek. A nem koncessziós kölcsönök és az exporthitelek, 

amelyek nagyobb pénzügyi terhet rónak a kedvezményezett országra, az egyéb hivatalos 

folyósítások (OOF) közé sorolhatók. Kína nagymértékben támaszkodik az OOF-hitelekre és 

kölcsönökre, hiszen 2000 és 2017 között az Egyesült Államok a globális fejlesztési finanszírozás 

73 százalékát az ODA-n keresztül biztosította, míg Kína a finanszírozásának mindössze 12 

százalékát biztosította ilyen módon. Feltűnő, hogy a BRI 2013-as elindítása óta Kína fejlesztési 

finanszírozásának még nagyobb hányadát csatornázta a kevésbé kedvezményes OOF-

módszereken keresztül. Az adatokból az is kiderül, hogy Peking alapvetően stratégiai célok 

érdekében használja fel a pénzt elsősorban a geopolitikailag meghatározó területeken, mint 

pl. Dél-Ázsia (Nepál, Srí Lanka, Maldív-szigetek). 

Forrás: How China Uses Development Finance Strategically in South Asia 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/india/new-quad-takes-shape-with-focus-on-tech-trade-big-data/articleshow/87147685.cms
https://thediplomat.com/2021/10/how-china-uses-development-finance-strategically-in-south-asia/
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Viharfelhők gyülekeznek az időtálló kínai-pakisztáni barátság felett 

Umair Jamal, The Diplomat, 2021. október 22. 

Pakisztánban a romló biztonsági környezet már a Kínával fennálló baráti kapcsolatokat 

veszélyezteti. Július 14-én egy busz ellen elkövetett támadásban 13 kínai mérnök veszítette 

életét, majd augusztus 21-én egy öngyilkos merénylő ismét kínai munkásokat szállító konvojra 

támadt. A kínai kormány szerint súlyos a biztonsági helyzet, amely azonnali válaszokat kíván. 

De a két ország közötti feszültséghez a gazdasági problémák is hozzájárulnak. A merényleteket 

követően a Kína-Pakisztán Gazdasági Folyosó keretében megvalósuló projektek egy részét 

felfüggesztették (Dasu vizierőmű), miközben a 6 milliárd dolláros vasútépítésről sem sikerült 

megegyezni a feleknek. Az energiaszektorban Pakisztán jelentős adósságot halmozott fel a 

kínai cégek pedig nem érdekeltek a további beruházásokban. Szeptemberben Pakisztán 

biztosította Pekinget, hogy a CPEC keretében nem tárgyalja újra a 15 milliárd dolláros 

energiaprojekteket, egyúttal abba is beleegyezett, hogy 1,4 milliárd dollárt folyósít kínai 

vállalatoknak a megrekedt energiatermelési költségek miatt. De mivel Pakisztán körkörös 

adóssága növekszik, és a gazdaság nyomás alá került, nem valószínű, hogy a kínai cégekkel 

fennálló fizetési problémák egyhamar megoldódnak. 

Forrás: Storm Clouds Hang Over ‘All-Weather’ Sino-Pakistani Friendship 

  

https://thediplomat.com/2021/10/storm-clouds-hang-over-all-weather-sino-pakistani-friendship/
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Délkelet-Ázsia 

Szingapúr megnyitja a Tuas kikötői tárolóteret, és 2500 munkavállalót vesz fel, 

hogy segítsen enyhíteni a globális ellátási láncban bekövetkezett válságot 

Clement Yong, The Straits Times, 2021. október 21. 

Annak ellenére, hogy a szingapúri kikötő teljes kapacitással üzemel, a globális ellátási 

láncokban keletkezett válsághelyzetet önmagában nem képes megoldani, ezért a kormány 

megnyitotta a még nem teljesen elkészült Tuas kikötőjét is a konténerek tárolása céljából. A 

Covid-19 miatti korlátozások, a kikötők bezárása és a munkaerőhiány miatt Szingapúrban is 

feltorlódtak a konténerek, az intézkedésekkel most ezt a helyzetet próbálják meg kezelni. Az 

elmúlt évben a Keppel terminál megnyitása 65000 TEU rakodótérrel növelte Szingapúr 

kapacitását, ehhez járult hozzá Tuas 2000 TEU-val. A folyamatok meggyorsítása érdekében a 

városállam 2500 új munkavállalót is szerződtetett. Szingapúr a 2021-es Xinhua-Baltic 

International Shipping Center Development Index értelmében a világ legnagyobb hajózási 

csomópontja lett, megelőzve olyan központokat, mint London, Sanghaj, Hong Kong és Dubai.  

Forrás: S'pore opens Tuas port storage space, hires 2,500 workers to help ease global supply 

chain crisis 

Ong Ye Kung szerint az egészségügyben a digitális diszrupció valószínűleg nem 

fog olyan gyorsan bekövetkezni, mint más ágazatokban 

Clara Chong, The Straits Times, 2021. október 18. 

Ong Ye Kung szingapúri egészségügyi miniszter szerint az ágazat összetettsége miatt nem 

valószínű, hogy az egészségügyben olyan gyorsan fog bekövetkezni a digitális diszrupció, mint 

más iparágakban. A politikus hangsúlyozta, hogy a digitális technológia számos iparágat, 

köztük a távközlést és a szórakoztatóipart is megzavarta, és ez alól az egészségügy sem lesz 

kivétel. Ugyanakkor számos politikai, szabályozási és közbizalmi kérdésekre kell hatékony 

választ adni, mielőtt a digitális technológia teljes mértékben felhasználható lenne az 

egészségügyi rendszerek átalakítására. Az első a népesség egészségügyi állapota. Különösen a 

krónikus betegségek kezelésének megelőző jellegűnek kell lennie, és az alapellátás szintjén 

kell történnie. A betegellátást zökkenőmentesen kell majd végezni a különböző helyszíneken, 

miközben a megelőző ellátásban az orvosi információkon kívül több más adatra is szükség lesz. 

Ehhez megfelelő információmegosztási infrastruktúrára lesz szükség, ami elvezet a második 

problémás területhez, az egészségügyi IT-infrastruktúrához. A harmadik dolog pedig az 

adatvédelem. A miniszter szerint az egészségügyi szakmában régóta bevett ethosz, hogy a 

betegek adatait bizalmasan kezelik, ezért fontos tiszteletben tartani az egészségügyi 

információk érzékenységét. 

Forrás: Digital disruption in healthcare unlikely to happen as quickly as in other sectors: Ong 

Ye Kung  

  

https://www.straitstimes.com/singapore/over-2500-workers-hired-tuas-port-storage-space-tapped-as-spore-ports-help-to-tackle
https://www.straitstimes.com/singapore/over-2500-workers-hired-tuas-port-storage-space-tapped-as-spore-ports-help-to-tackle
https://www.straitstimes.com/singapore/digital-disruption-in-healthcare-unlikely-to-happen-as-quickly-as-in-other-sectors-ong-ye
https://www.straitstimes.com/singapore/digital-disruption-in-healthcare-unlikely-to-happen-as-quickly-as-in-other-sectors-ong-ye
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Amiért végre állást foglalt az ASEAN Mianmarral kapcsolatban 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. október 14. 

Az ASEAN két alapelve, a be nem avatkozás és a konszenzus eddig lehetetlenné tette, hogy a 

szervezet határozottan lépjen fel, a mianmari helyzet orvoslása érdekében. Az is világos 

azonban, hogy az ASEAN vezetőinek fogytán a türelme a mianmari juntával, az Állami 

Közigazgatási Tanáccsal (SAC) szemben, hiszen az áprilisban elfogadott 5 pontos 

konszenzushoz nem tarja magát a rezsim. Éppen ezért nem meglepő, hogy október 15-én az 

ASEAN külügyminiszteri találkozón bejelentették, hogy a junta képviselői nem vehetnek részt 

az október 26-28-án megrendezésre kerülő online csúcstalálkozón. A miniszterek kijelentették, 

hogy "a mianmari helyzet hatással van a regionális biztonságra, valamint az ASEAN mint 

szabályokon alapuló szervezet egységére, hitelességére és központi szerepére". Az ASEAN 

ezért "meghív egy nem politikai képviselőt Mianmarból a közelgő csúcstalálkozókra". Hogy ki 

lesz ez a "nem politikai" személy, az még nem világos, ahogy az sem, hogy hogyan és ki 

nevezné ki. 

Forrás: Why ASEAN finally took a stand on Myanmar 

Indonézia 2022-es állami költségvetésének lebontása 

James Guild, The Diplomat, 2021. október 19. 

Szeptember végén az indonéz törvényhozás elfogadta az ország 2022-es költségvetését, amely 

összesen 190 milliárd dollár felhasználásáról rendelkezett. Részletesen elemezve a számokat 

megállapítható, hogy az ország vezetői a pandémiát követően jövőre már a helyzet 

normalizálódásával számolnak. A GDP növekedés várhatóan 5%-os lesz, miközben az adókból 

befolyó jövedelem elérheti a 106 milliárd dollárt. A gazdasági stimulusnak köszönhetően idén 

a költségvetés hiánya 5,82% körül alakul, jövőre ennek 4,85%-ra való csökkentése a cél. 

Összességében a kormány jövőre több kiadással számol, mint az idén, többek között a 

rendőrség és a Védelmi Minisztérium is megnövelt forrásokra számíthat. A védelmi kiadások 

a büdzsé 5%-át alkotják, ami történelmi szintnek minősül. A pandémia tükrében nem meglepő, 

hogy az egészségügy a költségvetés 25%-ával gazdálkodhat. A fentiekből megállapítható, hogy 

a kormány alapvetően a hazai prioritásokat tartja szem előtt, és nem a külföldi piacok, 

valamint a központi bankok viselkedéséhez próbál igazodni. 

Forrás: Breaking Down Indonesia’s 2022 State Budget 

  

https://asiatimes.com/2021/10/why-asean-finally-took-a-stand-on-myanmar/
https://thediplomat.com/2021/10/breaking-down-indonesias-2022-state-budget/
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A vietnami miniszterelnök azt ígéri, hogy a gazdaság fellendül a Covid-19 

okozta csapást követően 

Reuters, Bangkok Post, 2021. október 20. 

Pham Minh Chin vietnami miniszterelnök szerdán a nemzetgyűlés előtt tartott beszédében 

elismerte, hogy a gazdaság súlyos csapást szenvedett el a Covid-19 Delta variánsának 

elterjedését követően, de hangsúlyozta, hogy már rövid távon talpraállásra számít. A karantén 

intézkedéseknek köszönhetően 2021 harmadik negyedévében a GDP 6,17%-kal esett vissza az 

egy évvel korábbihoz képest. Ugyanakkor 2021-ben Vietnam exportja várhatóan 10,7%-kal nő, 

miközben a kormány szerint az infláció nem emelkedik 4% fölé. A kormányfő jövőre 6-6,5%-

os GDP növekedést remél, de bízik benne, hogy az inflációt sikerül megfékezni, egyúttal 

helyreállítani az ellátási láncokat, amely ebben az évben különösen a textiliparban okozott 

jelentős termeléskiesést és a bevételek csökkenését. 

Forrás: Vietnam PM promises economy will rebound from Covid-19 hit 

A GoTo 400 millió dollárt szerzett az IPO előtt egy Abu Dhabi pénzügyi alapból 

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

A GoTo Group, a Gojek és a Tokopedia egyesülésével létrejött vállalat bejelentette, hogy az 

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) 400 millió dolláros befektetéssel vezeti az indonéz 

tech óriás IPO előtti részvényfelvásárlását. Az ADIA ezzel olyan globális befektetőkhöz fog 

csatlakozni, mint az Alibaba Group, a Facebook, a Google -t, a Temasek, vagy a Tencent. Az 

ügylet egyben az ADIA magántőke-részlegének az első jelentős befektetése egy délkelet-ázsiai 

székhelyű technológiai vállalatba, egyben a cég legnagyobb befektetése Indonéziában. A GoTo 

az év elején vált Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb technológiai konglomerátumává, azt 

követően, hogy a két indonéz technológiai óriás, a Tokopedia és a Gojek egyesült. A nyilvános 

tőzsdei bevezetésre vonatkozó tervek azonban helyi szabályozási keretek megváltozása miatt 

késedelmet szenvedtek. 

Forrás: GoTo banks $400m in pre-IPO money from Abu Dhabi fund 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2201039/vietnam-pm-promises-economy-will-rebound-from-covid-19-hit
https://www.techinasia.com/goto-group-400m-pre-ipo-money-abu-dhabi-state-fund
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Közel-Kelet 

Szaúd-Arábia megkezdi az óvintézkedések enyhítését 

 .Al Arabiya, 2021. október 17 ,العربية

Szaúd-Arábia megkezdi az egészségügyi óvintézkedések enyhítését az illetékes egészségügyi 

hatóságok által közölt ajánlások alapján, figyelembe véve a társadalom immunizálásának 

előrehaladását és a koronavírus-fertőzöttek számának csökkenését. Az enyhítő intézkedések 

közé tartozik, hogy megszűnik a maszkviselés kötelezettsége nyílt térben, habár a zárt 

helyeken továbbra is viselni kell. Az elővigyázatossági intézkedések azok számára, akik két 

adag (COVID-19) vakcinát kaptak, a következők szerint enyhülnek: (1) A Nagymecset teljes 

kapacitása kihasználható, ugyanakkor a munkavállalók és a látogatók számára kötelező a 

maszkviselés a mecset területén. (2) A társadalmi távolságtartást megszüntetik és az 

összejövetelek, nyilvános helyek, közlekedési eszközök, éttermek, mozik és hasonló 

létesítmények teljes kihasználtsággal működhetnek. (3) Az esküvőkön és más rendezvényeken 

való részvételt engedélyezik a létszám korlátozása nélkül, de kötelező az elővigyázatossági 

intézkedések betartása. 

Forrás:  ازية  السعودية تبدأ اليوم تخفيف اإلجراءات االحتر

Erdoğan megkezdi körútját az afrikai kontinensen 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. október 16. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök vasárnap az afrikai kontinensre indul egy Angolát, Togót és 

Nigériát is érintő körút keretében, október 17-20. között. A török elnökség kommunikációs 

osztálya közleményében kijelentette, hogy Erdoğan hivatalos látogatása Angolába az első 

ilyen jellegű vizit köztársasági elnöki szinten. A politikai és gazdasági kapcsolatok Törökország 

és Angola között Erdoğan történelmi látogatása eredményeképpen magasabb szintre 

emelkedhetnek. A Togoban tartandó tárgyalásokon megvitatják a kétoldalú kapcsolatok 

minden aspektusát és a két ország közötti együttműködés megerősítésére összpontosítanak. 

A közlemény szerint a török elnök azzal zárja körútját, hogy meglátogatja Abuja-t, Nigéria 

fővárosát, amely mélyen gyökerező és erős kapcsolatokat ápol Törökországgal. A nigériai féllel 

folytatandó tárgyalásokon a két ország között meglévő együttműködés elmélyítése érdekében 

megteendő lépésekről lesz szó. A közlemény szerint a látogatások lehetővé teszik a vezetők 

számára, hogy véleményt cseréljenek regionális és nemzetközi kérdésekről, valamint a 

bilaterális kapcsolatokról. 

Forrás:  أردوغان يبدأ جولة إل  القارة السمراء  األحد 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF/2394359
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COVID-19 Izraelben: Az új súlyos betegek több mint 90 százaléka oltatlan 

Haaretz, 2021. október 17. 

 

Az Egészségügyi Minisztérium adataiból kiderül, hogy a súlyos COVID-19-esetek 

elszenvedőinek 90 százaléka oltatlan beteg volt. Izraeli illetékesek szerint a negyedik hullám 

lassú elvonulásának lehetünk szemtanúi. A hétvégén bejelentett huszonegy súlyos betegből 

tizenkilenc oltatlan volt, az egyik mindhárom oltást megkapta, a másik részlegesen volt oltott. 

Izrael az elsők közé tartozott, ahol beindult a negyedik hullám és az ország illetékesei a 

leghamarabb reagáltak a koronavírus újbóli terjedésére, valamint Izrael vezette be az elsők 

között a harmadik, ismétlő oltás alkalmazását. 

Forrás: COVID in Israel: New Daily Cases Hit Three-month Low 

Az Egyesült Arab Emírségek vezeti a régiót a bel- és külföldi turisztikai 

befektetések vonatkozásában 

 .Al Khaleej, 2021. október 17 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek az első helyet szerezte meg a Közel-Keleten a bel- és külföldi 

turisztikai beruházásokat tekintve 2016 és 2020 között. Az FDI Intelligence jelentés kimutatta, 

hogy 2016 és 2020 között az Egyesült Arab Emírségek volt a legvonzóbb ország a turisztikai 

befektetők számára a Közel-Keleten. A "Külföldi idegenforgalmi befektetések 2021" című 

jelentésből az is kiderül, hogy az Egyesült Arab Emírségek 61 külföldi turisztikai projektbe 

fektetett be, ami a régió által kibocsátott közvetlen külföldi befektetési projektek több mint 

felének felel meg. Számos emirátusi vállalat különféle turisztikai projekteket indított a 

régióban és világszerte, hogy kihasználja ezt a növekvő ágazatot. Ezek a vállalatok 

üdülőhelyeket, szállodákat és turisztikai látványosságokat nyitottak a Közel-Keleten, Afrikában 

és Európában is. 

Forrás:   جذب االستثمار السياح   
 اإلمارات تتصدر  المنطقة ف 

  

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-covid-in-israel-over-90-of-new-serious-cases-unvaccinated-1.10300408
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-16/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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A rasszizmus és az iszlamofóbia továbbra is az Európában élő törökök fő 

problémája 

Hürriyet Daily News, 2021. október 16. 

A török elnök október 16-án arról beszélt, hogy a rasszizmus, az iszlamofóbia, az 

idegengyűlölet és a megkülönböztetés továbbra is a fő probléma az Európában élő török 

közösségek számára. Angela Merkel német kancellárral Isztambulban tartott közös 

sajtótájékoztatóján Recep Tayyip Erdoğan azt mondta: „A Németországban élő török közösség 

közös értékünket, és kapcsolataink fontos társadalmi aspektusát képezi." Erdoğan reményét 

fejezte ki, hogy Merkel a hivatal elhagyását követően továbbra is hozzájárul a két nemzet 

közötti barátsághoz, valamint, hogy a leköszönő német kancellárral folytatott sikeres munka 

ugyanúgy folytatódik egy új német kormány alatt is. Merkel azt mondta, hogy az EU továbbra 

is támogatja Törökországot az illegális migrációval kapcsolatban. "Szeretnénk megakadályozni 

az emberkereskedelmet. Elengedhetetlen, hogy az EU támogassa Törökországot ebben a 

tekintetben" - mondta. Merkel hangsúlyozta, hogy Törökországnak és Németországnak 

mindig vannak közös érdekei, és hozzátette, hogy ezt a következő szövetségi kormány is így 

fogja látni. 

Forrás: Racism, Islamophobia remain major problem for Turks in Europe: Erdoğan 

Az iraki választásokon vesztes pártok utcai tüntetéseket szerveznek 

Asharq Al Awsat English, 2021. október 18. 

Az úgynevezett iraki ellenállás bejelentette, hogy tüntetéseket fog szervezni a közelmúltbeli 

parlamenti választás eredményének elutasítása miatt, amelyen Muqtada al-Sadr mozgalma 

győzött. A választás a nem Sadr-hoz tartozó síita pártok meglepő vereségét hozta. A vesztes 

síita csoportok azóta létrehoztak egy koordinációs csoportot, amely kijelentette, hogy 

elutasítja az eredményeket, és a fellebbezés jogával élnek. Fahd al-Jabbouri, a Hikma 

mozgalom tagja kijelentette, hogy a koordinációs csoport áttekintette a közvélemény-

kutatások eredményeit, és azt mondta: „Van elég bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy a 

külföldi erők összeesküvést folytattak a síita pártokkal szemben." Továbbá azt is elárulta, hogy 

a koordinációs csoport támogatói a héten az utcára vonulnak, hogy tiltakozzanak, és hogy 

követeljék a szavazás során eltulajdonított jogaikat. Szakértők szerint az eredmények sokkot 

okoztak néhány hagyományos síita pártnak, amelyek az elmúlt két évtizedben uralták az iraki 

politikai életet. 

Forrás: Losing Powers in Iraq Elections to Stage Street Protests 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/merkel-to-visit-turkey-before-leaving-office-168663
https://english.aawsat.com/home/article/3252221/losing-powers-iraq-elections-stage-street-protests


 
 

 
 

17 

Teherán: 4 tárgyalást folytattak Rijáddal "barátságos légkörben" 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. október 19. 

Hétfőn az iráni külügyminisztérium bejelentette, hogy 4 tárgyalásra is sor került Irán és Szaúd-

Arábia között, megjegyezve, hogy azok egytől egyig "pozitív és barátságos légkörben" 

zajlottak. A tárgyalások során "a kétoldalú és regionális kérdéseket vitatták meg" - mondta 

Saeed Khatibzadeh, az iráni külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette, hogy a 

megbeszéléseken számos pontot rendkívül lényegesnek jelöltek meg, és a kapcsolatok 

továbbra is zajlanak. Khatibzadeh szerint a tiszteletreméltó szó az, amely jól tudja jellemezni 

a tárgyalások hangulatát. Irán reményét fejezi ki azt illetően, hogy a megbeszélések pozitív 

eredményre jutnak. 

Forrás: أجواء ودية"   
 "طهران :4 جوالت مفاوضات مع الرياض جرت ف 

Egyiptomi elnöki szóvivő: A háromoldalú görög csúcstalálkozó célja a politikai 

konzultáció támogatása és a kihívások kezelése 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. október 20. 

Abdel Fattah El-Sisi egyiptomi elnök a görög fővárosban, Athénban vett részt az Egyiptom, 

Görögország és Ciprus közötti háromoldalú csúcstalálkozón, amelynek a kilencedik állomását 

rendezték meg. Ezen három ország közötti együttműködési mechanizmus 2014-ben indult el. 

Bassam Rady nagykövet, a köztársasági elnökség hivatalos szóvivője elmondta, hogy az athéni 

csúcstalálkozó célja, hogy az előző nyolc háromoldalú megbeszélésen elért eredményekre 

építsen, értékelje a fejlődést az együttműködés különböző területein, megtalálja a 

kapcsolatok erősítésének módjait, valamint a Közel-Kelet és a keleti mediterrán régiók előtt 

álló kihívások megoldási lehetőségeiről konzultáljanak. A találkozó nem titkolt célja volt, hogy 

elmélyítse az országok közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat, amelyek számottevő 

növekedésnek indultak a tavalyi évben. 

Forrás: متحدث الرئاسة :القمة الثالثية باليونان تهدف لدعم التشاور السياىس والتصدى للتحديات 

  

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%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-4-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/2395363
https://m.youm7.com/story/2021/10/19/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89/5500722
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Nemzetközi Valutaalap: A régió gazdasága egyre nagyobb kihívásokkal néz 

szembe, és bizonytalanság övezi 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. október 20. 

A Nemzetközi Valutaalap közölte, hogy a Közel-Kelet és Közép-Ázsia régiója "jó előrehaladást" 

ért el az év eleje óta, és a fellendülés még mindig tart a COVID-19 újbóli fellángolásai ellenére. 

A helyreállítás azonban egyenetlen és hiányos, valamint új kihívások is megjelentek. Az IMF 

arra számít, hogy a közel-keleti és észak-afrikai országok reál GDP-je 4,1 százalékkal nő 2021-

ben és 2022-ben, miután 2020-ban 3,2 százalékkal zsugorodott. A COVID-19 okozta gazdasági 

válságból való felépülés folyamata nem egyenletes, és a vakcinák bevezetésének sikere sem 

egyértelmű, továbbá az előrehaladás korlátozottnak tűnik az alacsony jövedelmű 

országokban, valamint a törékeny és konfliktusokkal sújtott államokban. A reál-GDP várhatóan 

a Közel-Keleten és Észak-Afrikában körülbelül 2,5 százalékkal, a Kaukázusban és Közép-

Ázsiában pedig mintegy 7 százalékkal a válság előtti szint alatt marad. Eközben a foglalkoztatás 

növekedése továbbra is gyenge, és az emelkedő infláció korlátozza a monetáris politika 

felhasználásának lehetőségét a fellendülés ösztönzésére. 

Forrás:    ايدة ومحاط بعدم اليقي  }النقد الدول   :{اقتصاد المنطقة يواجه تحديات متر 

Az embercsempészés megakadályozása érdekében Törökország falat épít az 

Iránnal közös határszakaszra 

 .Al Jazeera, 2021. október 20 ,الجزيرة

A török hatóságok továbbra is folytatják annak a falrendszernek az építését, amelyet a több 

száz kilométeres török-iráni határ mentén húznak fel, és a térségben megerősítik a katonai 

jelenlétet is, aminek elsődleges célja az embercsempészés megakadályozása. Egyre nagyobb 

nyomás nehezedik Törökországra a bevándorlók folyamatos áramlása miatt, ami súlyos terhet 

jelent a török gazdaság számára. A fal megépítésétől a migráció csökkenését remélik. 

Forrás:  لمنع تهريب البشر  واللجوء ..تركيا تقيم جدارا بينها وبي    إيران 

 

  

https://aawsat.com/home/article/3255561/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/videos/2021/10/19/%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85


 
 

 
 

19 

Oroszország és a posztszovjet térség 

Üzbegisztán az EAEU-val való hatékony együttműködés kialakításában 

érdekelt 

Kazinform, 2021. október 20. 

Üzbegisztán érdekelt abban, hogy hatékony együttműködést alakítson ki az Eurázsiai 

Gazdasági Unióval (EAEU). Ezt a véleményt fogalmazta meg Aktam Khaitov, az Üzbég 

Köztársaság Oliy Majlis törvényhozó kamarájának alelnöke. Khaitov az együttműködés fontos 

aspektusaként kiemelte a munkaerő vándorlás jogainak védelmét és a diplomák kölcsönös 

elismerését, amely lehetővé teszi az üzbégek számára, hogy élvezhessék a közös 

munkaerőpiac minden előnyét. A képviselő szerint Üzbegisztánnak az EAEU-országokkal 

folytatott kereskedelmének folyamatos növekedése miatt országa érdekelt interregionális 

kapcsolatok létrehozásában, valamint az ipari együttműködés elmélyítésével a közlekedési és 

logisztikai infrastruktúra bővítésében, mint például az Üzbegisztán által Oroszországgal és 

Kazahsztánnal közösen elindított Agroexpress projekt. 

Forrás: Узбекистан заинтересован в налаживании эффективного сотрудничества с ЕАЭС 

Kína a Tádzsikisztánnal való együttműködés megerősítését tervezi 

Sputnik, 2021. október 20. 

A Kína és Közép-Ázsia Együttműködés fórum nyolcadik ülésének fő témája a gazdasági 

integráció fejlesztése volt Kína és Közép-Ázsia országai között. Alikhan Smailov, Kazahsztán 

első miniszterelnök-helyettese a fórum során felhívta a figyelmet arra, hogy a regionális 

biztonság és a gazdasági kapcsolatok érdekében tovább kell mélyíteni az együttműködést 

Közép-Ázsia és Kína között. A találkozón Zohir Saidzoda, Tádzsikisztán kínai nagykövete 

kiemelte Kína tagadhatatlan hozzájárulását országa és a régió országainak gazdasági 

fejlődéséhez. Hozzátette, hogy Tádzsikisztán elkötelezett a régió országaival és Kínával való 

további együttműködésben és a kínai fejlesztési programoknak a közép-ázsiai országok 

nemzeti stratégiáival való összehangolásában az „Övezet és Út” kezdeményezés keretein 

belül. Egyúttal reményét fejezte ki, Kína a jövőben megerősíti gazdasági kapcsolatait 

Tádzsikisztánnal. 

Forrás: Китай планирует укрепить сотрудничество с Таджикистаном 

  

https://www.inform.kz/ru/uzbekistan-zainteresovan-v-nalazhivanii-effektivnogo-sotrudnichestva-s-eaes_a3851570
https://tj.sputniknews.ru/20211020/china-central-asia-sotrudnichestvo-1042994086.html
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Bakuban bemutatták a Made in Karabah védjegyet 

Eurasia Daily, 2021. október 20. 

Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban kezdetét vette az "Újjáépítés Karabah - 2021" (Rebuild 

Karabakh 2021) első nemzetközi kiállítás, melyen 17 ország 279 vállalatának termékeivel 

ismerkedhet meg az odalátogató. "Újjáépítés Karabah - 2021" célja a karabahi területek 

helyreállítási és újjáépítési hatékonyságának növelése, a legvonzóbb és leghatékonyabb 

termékek, projektek és megoldások bemutatása a régió fejlesztését illetően. A kiállítás 

keretében bemutatják a Made in Karabah védjegyet is, amely neve alatt a régióban gyártott 

termékek kerülnek majd az azeri és külföldi piacra. A tárlat résztvevői között számos 

azerbajdzsáni állami és magánvállalat képviselteti magát. Az azeri vállatokon kívül 

Oroszország, Fehéroroszország, Grúzia, Izrael, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek 

nemzeti pavilonjai is részt vesznek a kiállításon. Németországból, Csehországból és 

Magyarországról pedig építőipari vállaltok képviseltetik magukat. 

Forrás: В Баку презентуют товарный знак Made in Karabakh 

Diplomáciai: Tádzsikisztán és Magyarország külügyminisztereinek találkozóját 

tartották Dušanbében 

Mir 24, 2021. október 20. 

Sirojiddin Muhriddin, a Tádzsik Köztársaság külügyminisztere diplomáciai találkozó keretében 

fogadta Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét, Szijjártó Pétert. A tárgyalások során 

a két fél megvitatta a két ország közötti regionális és többoldalú együttműködés kérdéseinek 

alakulását és aktuális helyzetét. A találkozó során kiemelt figyelmet fordítottak a regionális 

biztonság kérdéseire, az afganisztáni nehéz helyzetre és a modern fenyegetések elleni 

küzdelemre. Valamint a Tádzsik-Magyar Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottságnak 

és a Külügyminisztériumok közötti politikai konzultációknak a lehetőségeire. A találkozó végén 

a miniszterek aláírták a Tádzsik Köztársaság Külügyminisztériuma és a Magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium között a diplomáciai állomány továbbképzése terén folytatott 

együttműködésről szóló egyetértési megállapodás tervezetét. 

Forrás: На уровне дипломатии: в Душанбе прошла встреча глав МИД Таджикистана и 

Венгрии 

  

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/20/v-baku-prezentuyut-tovarnyy-znak-made-in-karabakh
https://mir24.tv/news/16479802/na-urovne-diplomatii-v-dushanbe-proshla-vstrecha-glav-mid-tadzhikistana-i-vengrii
https://mir24.tv/news/16479802/na-urovne-diplomatii-v-dushanbe-proshla-vstrecha-glav-mid-tadzhikistana-i-vengrii
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Türkmen-Orosz Gazdasági Fórum 

Türmenistan Bu Gün, 2021. október 20. 

Videokonferencia keretében került megrendezésre a türkmén-orosz kereskedelmi és 

iparkamarák által szervezett 8. türkmén-orosz gazdasági fórum. A találkozó célja, hogy 

megvitassák a közös beruházási és termelési projekteket, erősítsék és bővítsék az 

együttműködést az ipar és az építőipar területén. A mostani gazdasági fórum lebonyolításának 

fontos ösztönzője a korábban megkötött és sikeresen végrehajtott gazdasági megállapodások 

voltak. Az üzleti találkozón orosz részről számos minisztérium, kormányzati szerv és szervezet 

kereskedelmi és iparkamaráinak vezetői képviseltették magukat. A fórumon résztvevők 

hangsúlyozták, hogy Türkmenisztán külpolitikai stratégiájának egyik kiemelt iránya a kétoldalú 

kapcsolatok aktiválása Oroszország régióival és jelentősebb ipari központjaival. A megbeszélés 

keretében megvitatták az export- és befektetési potenciál bővítésének feltételeit és 

lehetőségeit. Az üzleti javaslatok területén külön témája volt a Kaszpi-térségben lévő 

Turkmenbashi nemzetközi kikötő logisztikai központként való használata. 

Forrás: Türkmen-russiýa ykdysady forumy 

Egyedülálló felüljáró híd épült Kirgizisztán észak-déli autópályáján 

Ritmeurasia, 2021. október 18. 

A 433 kilométer hosszúságú út összeköti Kirgizisztán északi és déli részét. Építkezés első 

szakasza magában foglalta a Kazármántól Jalal-Abadig  való autópálya szakasz 142 km 

hosszúságú megépítését, valamint a négy kilométeres alagút fúrását a Kok-Art hágón (Fergana 

gerinc). A második szakasz a Naryn és Kokomeren folyók mentén a Kabaka-szorosban való 

útvonal lefektetését jelentette. Az építkezés ezen szakaszában két felüljáró hidat építettek a 

Naryn folyón. Az egyik egyedülálló - hossza 1076 méter, szélessége - 14 méter. A projekt 

keretében a Bishkek-Osh autópálya védelmet kap a lavinák ellen is. Kirgizisztán számára a 

most épóéő útszakasz kulcsfontosságú az ország kereskedelme és gazdasága szempontjából. 

A növekvő kereskedelmi forgalom miatt, amely főként Kína (az Ővezet és Út kezdeményezés 

keretében) felől érkezik az ország úthálózata képtelen volt megbírkózni a felmerült igényekkel. 

Így az új út stratégiai, gazdasági és társadalmi jelentőségű is egyben. Csökkenti a szállítási 

útvonalakat, a személyszállítás költségeit a déli régiókból a Naryn, Issyk-Kul, Chui és Talas 

régiókba, növeli a régiók közötti kereskedelem volumenét, és hozzájárul a turizmus 

fejlesztéséhez is. A projekt teljes költsége 850 millió dollár volt, amelynek nagy részét Kína 

vissza nem térítendő hitelként biztosítja. 

Forrás: На трассе Север-Юг в Киргизии построен уникальный эстакадный мост 

  

https://tdh.gov.tm/tk/post/29121/turkmen-russiya-ykdysady-forumy
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-10-18--na-trasse-sever-jug-v-kirgizii-postroen-unikalnyj-estakadnyj-most-56924
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Örményország orosz cégek részvételét várja az észak-déli autópálya építésére 

kiírt pályázaton 

Tass, 2021. október 19. 

Örményország orosz cégek jelentkezését várja az Iránba vezető stratégiai észak-déli autópálya 

megépítésére kiírt pályázatra. Ezt Gnel Sanosyan Örményország területfejlesztési és 

infrastrukturális minisztere jelentette be. Sanosyan szerint az iráni fél is érdekelt az orosz 

cégek részvetelében. Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök korábban azt mondta, hogy a 

kormány mintegy egymilliárd dollárt kíván költeni az észak-déli út építésére, amely 

Örményország számára egy stratégiai cél is egyben. 

Forrás: Армения ожидает участия компаний РФ в тендере по строительству 

автомагистрали "Север-Юг" 

Orosz külügyminisztérium - Az SCO-hoz való csatlakozás pozitív hatással lesz az 

iráni gazdaságra 

Interfax.az, 2021. október 19. 

Irán belépése a Sanghaji Együttműködési Szervezetbe (SCO) pozitív hatással lesz az ország 

gazdaságára és Iránra nézve csökkenti az amerikai szankciók negatív hatásait, mondta 

Alekszandr Pankin orosz külügyminiszter -helyettes. Aki megjegyezte, hogy Moszkva üdvözli a 

szeptemberi dušanbei SCO-csúcstalálkozót követően hozott döntést, amely szerint megkezdik 

Iránnak a szervezet teljes jogú tagjaként történő felvételét. Pankin úgy véli Irán szerepe az 

együttműködési szervezetben növeli az SCO potenciálját és nemzetközi tekintélyét és 

hozzájárul a közlekedési összeköttetések fejlesztéséhez és egy széles integráció kialakításához 

az eurázsiai térben. Szerinte tágabb értelemben Irán a tagság által nagyobb részt tud majd 

kivenni az Eurázsia Gazdasági Unióban és az "Egy öv, egy út" kínai projektben zajló gazdasági 

folyamatokból is. 

Forrás: Вступление в ШОС окажет позитивное влияние на экономику Ирана - МИД РФ 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank új 10 millió dolláros kölcsönt hagyott jóvá Grúziának 

Eurasia Daily, 2021. október 19. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB)és a grúz Optima LLC cég megállapodást írt alá 10 millió 

dolláros hitel odaítéléséről megfizethető és fenntartható lakóépületek építésére Grúzia 

fővárosában. A hitelből két, 3700 megfizethető és energiahatékony házból álló 

lakókomplexumot finanszíroznak alacsony és közepes jövedelműek számára. Ez az első ADB 

által odaítélt hitel a magánszektornak házak építésére Dél -Kaukázusban és Közép-Ázsiában. 

Mondta Shane Rosenthal, az ADB grúziai képviselője.  

Forrás: Азиатский банк одобрил новый кредит Грузии в размере $ 10 млн 

  

https://tass.ru/ekonomika/12699641
https://tass.ru/ekonomika/12699641
http://interfax.az/view/847943
https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/aziatskiy-bank-odobril-novyy-kredit-gruzii-v-razmere-10-mln
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Üzbegisztán az év végén megkezdi az elektromos járművek gyártását 

Eurasia Daily, 2021. október 19. 

A Central Asia Motors idén decemberben, Ferganában megkezdi kínai elektromos járművek 

több modelljének összeszerelését. A projekt költségeit 50 millió dollárra becsülik, amelyből 40 

millió dollár közvetlen külföldi befektetés, 5 millió dollár banki hitel, további 5 millió dollár 

üzbég vállalkozi tőkéből származik. A projekt több szakaszban valósul meg és 2022 végére 

fejeződik be. A teljes kapacitás elérésekor évi 10 ezer elektromos jármű gyártását tervezik. Ez 

több mint 300 munkahelyet jelent. Ez év decemberben 4 személyszállító modell és 8 

haszonjármű modell gyártását indul meg. A projekt szerint Ferganában összeszerelt 

elektromos járműveket Kínában és Dél-Ázsia egyes országaiban fogják értékesíteni.  

Forrás: Узбекистан до конца года начнет выпускать электромобили 

A Türkmenisztánba irányuló orosz export meghaladta az 500 millió dollárt 

Kabar, 2021. október 21. 

Oroszország 2021 januárjában és augusztusában 16%-kal növelte a Türkmenisztánba irányuló 

exportot az előző év azonos időszakához képest, amelynek volumene a korábbi 461,1 millió 

dolláról 535 millió dollárra nőtt. Türkmenisztán részesedése Oroszország teljes 

külkereskedelmi forgalmában a megadott időszakban 0,1%volt. A Türkmenisztánból származó 

orosz behozatal 2021. január-augusztusában 67,4% -kal csökkent az előző év azonos 

időszakához képest. Adta hírül az Orosz Föderáció Szövetségi Vámszolgálata. 

Forrás: Российский экспорт в Туркменистан превысил $500 млн 

Üzbegisztán és Japán az orvostudomány ígéretes együttműködési területeiről 

tárgyalt 

Dunyo, 2021. október 19. 

Üzbegisztán tokiói nagykövetségén találkozóra került sor a Japán Orvostechnikai Segítségügyi 

Szervezet elnökével, Kenichi Matsumotoval, aki egyben a Sakura Global Holdings 

vezérigazgatója is. Matsumoto elégedetten nyilatkozott az üzbég minisztériumokkal 

kialakított hosszú távú együttműködésekkel kapcsolatban. A tárgyalás során a felek 

megállapodtak abban, hogy mindent megtesznek az üzbég-japán kapcsolatok 

továbbfejlesztése érdekében az orvostudomány területén. Ennek érdekében Japán kész 

befektetni az Üzbegisztánban zajló orvostechnológiával kapcsolatos projektekbe, valamint 

gyakorlati segítség nyújtására is hajlandó a modern orvostudományi eszközök gyártásának 

Üzbegisztánban való meghonosításával kapcsoltban. 

Forrás: Узбекистан и Япония обсуждают перспективные направления сотрудничества в 

сфере медицины 

 

https://eadaily.com/ru/news/2021/10/19/uzbekistan-do-konca-goda-nachnet-vypuskat-elektromobili
http://kabar.kg/news/rossiiskii-eksport-v-turkmenistan-prevysil-500-mln/
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_i_yaponiya_obsuzhdayut_perspektivnie_napravleniya_sotrudnichestva_v_sfere_meditsini__-Frx
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_i_yaponiya_obsuzhdayut_perspektivnie_napravleniya_sotrudnichestva_v_sfere_meditsini__-Frx

