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Régi-új elnök Üzbegisztán élén 

2021. október 24-én Üzbegisztánban elnökválasztást rendeztek. Az országban ez volt a hatodik 
elnökválasztás azóta, hogy a mintegy 33 millió lakosú Üzbegisztán 1991-ben elnyerte a 
Szovjetuniótól való függetlenségét. Meglepő módon ez idő alatt az országnak mindössze két 
elnöke volt. A diktátori hatalmat gyakorló Islam Karimovot 2016-ban bekövetkezett halála 
után az elnöki székben Shavkat Mirziyoyev követte Mirziyoyev, aki a „reformátor” és „új, 
nyitott Üzbegisztán” támogató imázsának köszönhetően a 2016-os választáson a szavazatok 
87,7%-t kapta.  

A Covid-19 járvány okozta globális gazdasági problémák, az afganisztáni amerikai 
csapatkivonások miatt kialakult régiós biztonságpolitikai helyzet nem befolyásolta nagyon a 
„reformátor” elnök hatalmát, hiszen – bár a hivatalos bejelentésre október 31-ig várni kell – a 
64 éves, Shavkat Mirziyoyevet a szavazatok 80,1 %-nak megszerzésével újraválasztották. Ez 
pedig azt jelenti, hogy Mirziyoyev már a második ötéves mandátumát fogja betölteni a közép-
ázsiai ország élén. 

Az üzbég lakosság szavazáson való országos részvételi aránya 80% körüli volt. A 
választópolgárok öt elnökjelölt közül választhattak. Az előző elnöki széket elfoglaló Shavkat 
Mirziyoyev (Üzbég Liberális Demokrata Párt, UzLiDep), Maksud Varisova (Üzbég Népi 
Demokrata Párt, PDPU), Bakhrom Abdukhalimov (Szociáldemokrata Párt, SDP Adolat), Alisher 
Kadyrov (Nemzeti Újjászületés Demokrata Párt, Milliy Tiklanish) és Narzullo Oblomurodov 
(Üzbég Öko Párt, OEP). 

A többi jelöltre leadott szavazatok a következőképpen oszlottak meg: 

⎯ Maksuda Varisova: 6,6%; 

⎯ Alisher Kadirov: 5,5%; 

⎯ Narzullo Oblomurodov: 4,1%; 

⎯ Bahrom Abdukhalimov: 3,4%. 

A választásokkal kapcsolatban érdekesség, hogy a most megrendezett elnökválasztáson 
induló öt párt közül Mirziyoev (UzLiDep) és a Nemzeti Újjászületés Demokrata Pártjának 
jelöltje, Alisher Kadirov volt a két legismertebb jelölt, meglepő módon mégis a Maksuda 
Vorisova, az Üzbegisztán Népi Demokrata Párt (a szovjet korszak kommunista pártja) 
képviselője végzett a második helyen a szavazatok 6,6%-val. Nem mellesleg ő volt az egyetlen 
női jelölt a választáson. 

A nyugati hatalmak Üzbegisztánnal szembeni emberjogi és demokratikus hiányosságok iránti 
megkérdőjelezése mindig beszédtéma. Azonban a jelenlegi választásokon több mint 50 ország 
és egy tucat nemzetközi szervezet (FÁK, SCO, EBESZ) megfigyelői jelenléte már egy más 
Üzbegisztánról tanúskodik. 

Zayniddin Nizamkhodjaev, az üzbég választási bizottság elnöke kijelentette, hogy a szavazás 
megfelelt a demokratikus normáknak. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 
(EBESZ) megfigyelői azonban azt mondták, hogy a politikai légkör nem eredményezett valóban 
pluralista környezetet. "Bár több jelölt is indult a választáson, nem volt érdemi kapcsolat sem 
egymással, sem a szavazókkal, és a jelöltek tartózkodtak attól, hogy kihívják vagy kritizálják a 
hivatalban lévő elnököt" – áll a megfigyelő misszió közleményében, amelyben az Európai 

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/20327/the-death-of-islam-karimov-and-the-unraveling-of-authority-in-uzbekistan
https://www.economist.com/asia/2016/12/10/uzbekistan-replaces-one-strongman-with-another
https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/25/event/
https://dunyo.info/ru/site/inner/zavtra_tsik_obayavit_ofitsialynie_itogi_viborov_prezidenta_uzbekistana-JK5?fbclid=IwAR2nczmW_EkR-vviBjMxJYaJP5HAgoNlQxWTJmtSd3lSTUOEL9rehQpO670
https://www.osce.org/odihr/elections/uzbekistan/502206
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Parlament képviselői is részt vettek, „jelentős eljárási szabálytalanságokat” is észlelt a 
választás napján. 

Az üzbég választások demokratikus megrendezésével kapcsolatban az Egyesült Államok 
hivatalos álláspontja, hogy egyetértenek az üzbég választási bizottság álláspontjával és az 
EBESZ-ODIHR megfigyelő misszió észrevételével, miszerint a szavazás békés volt, és magas 
részvételi arány jellemezte, ugyanakkor osztja az EBESZ-misszió aggályait, hogy a választások 
túlságosan korlátozó politikai környezetben zajlottak. Az USA ennek ellenére a választásokat 
érvényesnek és annak eredményeit elismeri, hasonlóképpen Oroszország, Kína, India és a 
nagyhatalmak sem kérdőjelezik meg az eredményeket. 

Mi várható? 

Mirziyoyev győzelme lehetővé teszi számára, hogy elmélyítse a 2016-ban megkezdett 
reformjait. Az előválasztási kampánya során körbejárta az országot, hogy megígérje, 
támogatja a helyi közösségeket, és áthidalja a gazdagok és szegények közötti szakadékot. 
Ennek folytatásaként ígéretet tett arra is, hogy gyors gazdasági növekedéssel csökkeni fog a 
szegénység és fokozatosan decentralizálja a döntéshozatalt azáltal, hogy bizonyos 
hatásköröket a vilajeti (kerületi) tanácsokra ruház. Mirziyoev nem sokkal elnökké válása után 
azt mondta, hogy a gazdaság lesz az egyik prioritás. Ennek lényege a gyapottermelés minőségi 
és mennyiségi növelése a növekvő világpiaciár és kereslet miatt. Folytatja a 2016-ban 
megkezdett monetáris politikáját és támogatja az elsősorban külföldről érkező 
működőtőkének az építkezésekbe, infrastrukturális beruházásokba (tehervasút és 
teherforgalmi utak, gyapot gyárak építése, napelem- és szélparki beruházások, melyek fedezik 
az ország gazdasági szükségleteit) történő befektetését. 

„Állam és vallás” 

Az elkövetkező öt évben a régi-új elnök előtt álló legnagyobb belpolitikai kihívás, hogy 
egyensúlyt találjon a vallás és az állam között. Mirziyoyev bírálta Karimov múltbeli túlkapásait, 
amelyek miatt több ezer mélyen hívő muszlim került börtönbe. Sok esetben egyszerűen azért, 
mert „jámborságuk” felkeltette a hatóságok gyanúját. Ezzel szemben Mirziyoev elrendelte a 
Karimov alatt vallási okok miatt bebörtönzöttek szabadon bocsátását. Büntetlenséget ígért 
azoknak az „eltévelyedetteknek”, akik Üzbegisztánon kívüli szélsőséges csoportokhoz 
csatlakoztak. Új vallási toleranciájának jeleként Mirziyoyev feloldott néhány korlátozást a 
vallási gyakorlatokra vonatkozóan (a hidzsáb nyilvános viselésének tilalmát) és jó 
kapcsolatokat épített ki a konzervatív, befolyásos muszlim vezetőkkel, akik cserébe 
támogatásukról biztosították a most megválasztott elnököt. A támogatásnak azonban ára volt, 
hiszen a muszlim vezetők, támogatásukért cserébe kijelentették, hogy az iszlámnak nagyobb 
szerepet kell játszania Üzbegisztán kormányzásában. Ezen vallási vezetők közül legnagyobb 
befolyással Abror Abduazimov rendelkezik, aki Abror Mukhtor Ali néven konzervatív blogot is 
ír. Posztjaiban felhívja a figyelmet arra, hogy a nyugat kultúrája „idegen” az üzbégektől. Ez 
pedig Mirziyoyevi nyitás külpolitika számára problémákat okozhat mivel az ország számára a 
nyugati és keleti befektetések egyaránt fontosak. 

Afganisztán 

Miután a tálibok elfoglalták Afganisztánt, a migráció és a radikális iszlám megjelenése bel- és 
biztonságpolitikai kérdéseket vet fel Üzbegisztán számára és erőpróbája lehet a Mirzijojev és 
a befolyásos muszlimvezetők közötti kapcsolatnak. 

https://www.state.gov/uzbekistan-presidential-election/
https://www.state.gov/uzbekistan-presidential-election/
https://uz.sputniknews.ru/20211027/mirziyoev-poruchil-peresmotret-finansirovanie-zagotovki-xlopka-21124994.html
https://uz.sputniknews.ru/20211027/mirziyoev-poruchil-peresmotret-finansirovanie-zagotovki-xlopka-21124994.html
https://uzreport.news/society/islom-sivilizatsiyasi-markazi-abror-abduazimovning-ijtimoiy-tarmoqlardagi-chiqishlarini-mu
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Amellett, hogy Mirziyoyev belekezdett a hazai reformokba, szeretné fenntartani és 
megerősíteni az újjáépített kereskedelmi kapcsolatait Oroszországgal, Nyugattal és Kínával. Az 
ország külkereskedelmi nyitása és liberalizációja a külföldi működőtőkebefektetések területén 
nem jelent politikai átalakulást, a jelek szerint az elnök meg akarja tartani az ország erősen 
centralizált politikai rendszerét. Azt hogy mennyire is gondolja komolyan ezen gazdasági 
kapcsolatok megerősítését jól bizonyítja, hogy a választásokat követő néhány napban azonnal 
napvilágot láttak olyan hírek, miszerint az új elnöki ciklusa alatt Üzbegisztán az Eurázsiai 
Gazdasági Unió teljes jogú tagjává válhat.  

Az Afganisztánnal határos Üzbegisztánt továbbra is régiós kulcsszereplőnek tartják, kiváltképp 
most, hogy a menekülthelyzet és a radikalizmus ismét teret nyerhet a térségben. A 
kulcsszerepet megerősíti Mirziyoyev elnök újbóli megválasztása. Reformjai és külpolitikája 
által, amelyek célja az ország gazdasági megnyitása és a külföldi tőke bevonzása az országba, 
Moszkva, Peking és az USA számára is a legfontosabb régiós szereplővé lépett elő. Üzbegisztán 
jó európai gazdasági kapcsolatai (Egyesült Királyság, Lengyelország, Magyarország, Dánia) és 
termékei több euróai uniós ország számára is kedvező kereskedelmi kapcsolatot jelent. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 

  

https://uz.sputniknews.ru/20211025/uzbekistan-mojet-stat-polnotsennym-chlenom-eaes-vo-vremya-vtorogo-sroka-mirzieeva--mnenie-21085656.html
https://uz.sputniknews.ru/20211025/uzbekistan-mojet-stat-polnotsennym-chlenom-eaes-vo-vremya-vtorogo-sroka-mirzieeva--mnenie-21085656.html
https://kun.uz/en/news/2021/03/29/uzbekistan-hungary-to-strengthen-bilateral-relations-economic-ties
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Kelet Ázsia 

A kínai külügyminiszter igyekszik visszanyerni Európát 

Shannin Tiezzi, The Diplomat, 2021. október 29. 

Wang Yi kínai külügyminiszter ezen a héten Európában tartózkodik, remélve, hogy 

megállíthatja a Kína-Európa kapcsolatok hanyatlását. Útját Görögországban kezdte, és 

október 27-e és 29-e között Szerbiába, Albániába és Olaszországba látogat, útját éppen a 

római G-20 csúcstalálkozó előtt fejezi be. Október 27-én Wang találkozott Kyriakos Mitsotakis 

görög miniszterelnökkel és Nikosz Dendias görög külügyminiszterrel. Ugyanezen a napon 

Wang Belgrádba utazott, ahol találkozott Ana Brnabic szerb miniszterelnökkel. A kínai vezetés 

három dolgot remél az európai körúttal, először is a pekingi téli olimpia zavartalan lefolyását, 

másodszor a BRI eredményes folytatását, harmadszor pedig a civilizációk közötti perbeszéd 

elősegítésére. Habár az EU szeretné elkerülni, hogy egy „Kína-ellenes” blokkba kerüljön, 

komoly aggodalmakat támasztanak a kínai kormány belföldi és külföldi intézkedései miatt. 

Forrás: China’s Foreign Minister Tries Again to Win Europe Back 

Wang Yi kínai külügyminiszter látogatása Görögországban 

Xinhua, 2021. október 28. 

Jelenleg különösen fontos kivédeni és megakadályozni egyes országok azon próbálkozásait, 

hogy megtámadják az egy Kína elvet, és aláássák a Kína és Európa közötti kölcsönös politikai 

bizalmat – mondta Wang Yi kínai külügyminiszter európai körútjának alkalmával. Majd 

hozzátette görög kollégájának Nikos Dendiasnak, hogy Görögország fontos partner a Belt and 

Road Initiative (BRI) kiépítésében, és Kína folytatni szeretné azon erőfeszítéseit 

Görögországgal, hogy egy mindenki számára előnyökkel járó Övezet és Út épülhessen. Wang 

Yi európai látogatásának első állomása Görögország volt, ami azt mutatja, hogy Kína nagy 

jelentőséget tulajdonít a kínai-görög kapcsolatoknak. Dendias elmondta, hogy Görögország 

kulcsfontosságú együttműködési projekteket igyekszik végrehajtani a BRI keretében, és 

várakozással tekint a Kínával való gazdasági, kereskedelmi, energetikai, tengeri és hajóépítési 

együttműködés további bővítésére. 

Forrás: China willing to continue efforts with Greece to build high-quality BRI: FM 

  

https://thediplomat.com/2021/10/chinas-foreign-minister-tries-again-to-win-europe-back/
http://www.news.cn/english/2021-10/28/c_1310273756.htm
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Kínában nőtt a zöld járművek száma az utakon 

Li Fusheng, China Daily, 2021. október 28. 

Kína várhatóan 40 százalékra növeli az országban eladott nem fosszilis tüzelésű járművek 

arányát 2030-ra az idei első három negyedévi 11 százalékról, ami elősegítené a gyorsan 

növekvő NEV (new energy vehicle) szektort az országban. Kína csökkenti a benzin- és 

dízelmotoros járművek arányát teljes gyártásában és értékesítésében, bevezeti az elektromos 

járműveket a közszolgálati flottáiba, és népszerűsíti az elektromos, hidrogén- és 

cseppfolyósított földgázzal hajtott teherautókat a kínai vezetés terve szerint. A Kínai 

Autógyártók Szövetsége (CAAM) becslése szerint Kínában a teljes járműeladás 2025-ben eléri 

majd a 30 milliót. A szeptemberi eladások szerint 357 000 darab elektromos járművet adtak 

el, ami azt jelenti, hogy a hónapban átadott 10 járműből majdnem kettő elektromos vagy plug-

in hibrid volt. A CAAM szerint az első három negyedév összesített értékesítése elérte a 2,16 

millió darabot, ami az időszak összes járműeladásának 11,6 százalékát tette ki. 

Forrás: More non-fossil fuel vehicles to hit road 

AIIB: a tiszta energia finanszírozása felé fordul 

Jiang Xueqing, China Daily, 2021. október 28. 

Különböző országoknak tovább kell növelniük az új és megújuló energiákba való 

befektetéseiket, ami az egyik leghatékonyabb intézkedés az energiahiány leküzdésére – 

mondta szerdán az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank vezető tisztségviselője. A bank 

kedden bejelentette, hogy 2023. július 1-jéig összhangba hozza működését a Párizsi 

Megállapodás céljaival. Becslései szerint kumulált klímafinanszírozási jóváhagyásai 2030-ra 

elérik az 50 milliárd dollárt, ami az éves klímafinanszírozási kötelezettségvállalások 

négyszeresét jelenti az AIIB indulása óta. Szintén szerdán az AIIB bejelentette, hogy jóváhagyta 

Nigéria csatlakozási kérelmét a bankhoz, így a jóváhagyott tagok száma világszerte 104-re nőtt. 

Afrikában a bank jelenleg 11 taggal és kilenc lehetséges taggal rendelkezik. 

Forrás: AIIB: Clean energy funding can tackle shortages 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/28/WS6179f81aa310cdd39bc71c59.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/28/WS6179d699a310cdd39bc71b57.html
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Xi Jinping megerősítette a Kína-Afrika kapcsolatokat 

Mo Jingxi, China Daily, 2021. október 28. 

Xi Jingpin kínai elnök szerdán egy telefonbeszélgetésben, amelyet Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo egyenlítői-guineai elnökkel folytatott kijelentette, hogy Kínának és Afrikának meg 

kell erősítenie a szolidaritást, és szorosan együtt kell működnie és támogatnia kell egymást a 

fejlődő országok közös érdekeinek megőrzésében. Kína üdvözli Egyenlítői-Guineát, hogy 

csatlakozzon a Globális Fejlesztési Kezdeményezéshez, és készen áll arra, hogy minden afrikai 

országgal együttműködjön a fejlődő országok fenntartható és közös előrehaladásának elérése 

érdekében. A kezdeményezést Xi Jinping a múlt hónapban, az ENSZ Közgyűlése 76. 

ülésszakának általános vitáján vetett fel, ezt a közjó és együttműködési platformot Kína annak 

érdekében javasolta, hogy biztosítsa a világnak, és közösen tudják kezelni a globális 

fenyegetéseket és kihívásokat. 

Forrás: Xi: Strengthen China-Africa ties, solidarity 

A Huawei új európai technológiai központot avatott fel Madridban 

Xinhua, 2021. október 28. 

A Huawei kínai multinacionális távközlési vállalat szerdán Madridban felavatta új európai 

technológiai támogatási és szolgáltató központját, amellyel tíz európai ország fő távközlési 

partnereinek nyújt műszaki támogatást. Madridot nemcsak "egyedülálló előnyei" miatt 

választották, hanem a Spanyolország által nyújtott széles körű támogatás miatt is - mondta Li 

Peng, a Huawei Europe elnöke. Isabel Diaz Ayuso, a Madridi Autonóm Közösség elnöke azt 

mondta, hogy az ilyen projektek több mint 200 magasan képzett munkahely létrehozásához 

vezetnek, és lökést adnak régiónknak. A Huawei jelenleg több mint 10 000 alkalmazottat 

foglalkoztat Európában, és szinte minden európai országban megtalálható. 

Forrás: Huawei inaugurates new European technological hub in Madrid 

A 4. CIIE eredményei 

Xinhua, 2021. október 28. 

A negyedik Kínai Nemzetközi Import Expo sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint idén 58 

ország és 3 nemzetközi szervezet vett részt az országos kiállításon. Az expon 3000 cég 

képviseltette magát, ezáltal pedig az országok és cégek száma meghaladta a korábbit. Az 

országos kiállítás idén először kerül megrendezésre online is. Sun Chenghai a Kínai Nemzetközi 

Import Expo Iroda igazgatóhelyettese elmondta, hogy 15 ország most először debütál az 

országos kiállításon, köztük Kongó (Brazzaville), Kiribati, Mauritius, a Salamon-szigetek és 

Palesztina is. Az olyan új technikai eszközökön keresztül, mint a háromdimenziós modellezés, 

a látogatók megismerkedhetnek a résztvevő országok fejlesztési eredményeivel, 

versenyképes iparágaival, kulturális turizmusával és egyéb tartalmaival a magával ragadó 

digitális kiállítóteremben. 

Forrás: 第四届进博会吸引 127个国家和地区的近 3000家参展商亮相 

http://www.chinadaily.com.cn/a/202110/28/WS6179da07a310cdd39bc71b5f.html
http://www.news.cn/english/2021-10/28/c_1310273748.htm
http://www.news.cn/fortune/2021-10/28/c_1128007128.htm
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Szeptemberben nőtt a termelés és a fogyasztás is a vírusos esetszámok 

növekedése ellenére is 

Yonhap, The Korea Herald, 2021. október 29. 

A Koreai Statisztikai Hivatal adatai szerint Dél-Korea ipari termelése és kiskereskedelmi 

eladásai fellendültek szeptemberben, a világjárvány negyedik hulláma ellenére is. Az adatok 

szerint az ipari termelés 1,3 százalékkal nőtt szeptemberben az előző hónaphoz képest, az 

augusztusi 0,2 százalékos csökkenést követően. Az egy évvel korábbihoz képest az ipari 

termelés 1,4 százalékkal nőtt. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom 2,5 százalékkal nőtt 

az augusztusi 0,8 százalékos havi visszaeséshez képest. Június óta először nőtt az ország ipari 

termelése és kiskereskedelmi forgalom. A dél-koreai gazdaság fellendülési pályán van a chipek 

és az autók erőteljes exportjának köszönhetően. Ázsia negyedik legnagyobb gazdasága a 

harmadik negyedévben 0,3 százalékkal nőtt a három hónappal korábbihoz képest, ami 

lassulást jelent a második negyedévi 0,8 százalékos növekedéshez képest a jegybanki adatok 

szerint. 

Forrás: Production, consumption rebound in Sept. despite resurgence in virus cases 

Kishida megfogadta, hogy megerősíti kapcsolatait az ASEAN-nal 

Japan Today, 2021. október 28. 

Fumio Kishida japán miniszterelnök szerdán megfogadta, hogy megerősíti az együttműködést 

a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségével egy szabad és nyitott indo-csendes-óceáni térség 

megvalósítása érdekében, válaszul Kína területi követeléseire és katonai fellépésére. A japán-

ASEAN csúcstalálkozó, volt az első alkalom Kishida számára, hogy részt vegyen egy ASEAN 

összejövetelen, miután a hónap elején leváltotta Yoshihide Sugát a miniszterelnöki poszton. A 

2012 és 2017 közötti külügyminiszteri hivatali ideje alatt Japánnak az ASEAN-nal való 

kapcsolatainak erősítése érdekében tett korábbi erőfeszítések nyomán Kishida kijelentette, 

hogy továbbra is nagyra értékeli a 10 tagú tömbhöz fűződő viszonyt. Azt is elmondta, hogy 

Japán folyamatosan előmozdítja az együttműködést az ASEAN-nal az indo-csendes-óceáni 

kilátásokkal kapcsolatban, amely kezdeményezés célja a béke, a szabadság és a jólét 

fenntartása a régióban, mivel ugyanazokat az értékeket képviseli, mint Japán. 

Forrás: Kishida vows to strengthen ties with ASEAN 

 

  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211029000107
https://japantoday.com/category/politics/japan-pm-kishida-vows-to-strengthen-ties-with-asean-amid-china's-rise
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Dél-Ázsia 

India technológiai ipara életben tartja az indiai álmot 

Indra Bagchi, The Times of India, 2021. október 26. 

A Freshworks, India első technológiai unikornisa a múlt hónapban került a Nasdaqra, 10,3 

milliárd dolláros értékeléssel. Ezzel a vállalat több mint 500 dolgozója lett hirtelen milliomos. 

Valójában a Freshworks sikere egy nagyobb jelenséget szimbolizál: az informatikai vállalatok 

megnövekedett szerepét India növekedési történetében. Az indiai gazdaság valószínűleg 

továbbra is a szolgáltatási szektor által vezérelt gazdaság marad, és az olyan vállalatok, mint a 

Freshworks, új utakat mutathatnak az ágazat számára, például az informatikai és üzleti 

folyamatok kiszervezésén túl a vállalati felhőhálózatok és a szoftverszolgáltatások (Saas) felé. 

A Zoho példáját követve a Freshworks manapság a SaaS világának úttörőjeként és 

vezetőjeként pozícionálja Indiát. A Modi kormányzat az elmúlt években a technológiai szektort 

komoly támogatásban részesítette lehetővé téve annak sajátos „indiai módon” való 

érvényesülését. 

Forrás: India’s Tech Industry is Keeping the Indian Dream Alive 

India elutasítja a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátási célt, mivel fontosabbnak 

tartja az útvonalat 

Reuters, The Indian Express, 2021. október 28. 

India szerdán elutasította a nulla nettó szén-dioxid-kibocsátási cél bejelentésére irányuló 

felhívásokat, és kijelentette, hogy a világ számára fontosabb, hogy a kibocsátás csökkentésére 

és a globális hőmérséklet emelkedésének megakadályozására irányuló útvonalat kijelölje. 

Indiára, amely Kína és az Egyesült Államok után a világ harmadik legnagyobb üvegházhatású 

gáz kibocsátója, nagy nyomás nehezedik, hogy a jövő heti glasgow-i klímakonferencián 

bejelentse terveit arra vonatkozóan, hogy az évszázad közepére szén-dioxid-semlegessé 

váljon. R. P. Gupta környezetvédelmi miniszter szerint azonban a nettó nulla kibocsátás 

dátumának bejelentése nem megoldás, sokkal fontosabb, hogy ezelőtt mennyi szén-dioxidot 

juttatunk a levegőbe. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az EU 2050-re tűzte ki a nettó 

nulla kibocsátás elérésének céldátumát, vagyis amikorra csak annyi üvegházhatású gázt 

bocsátanak ki, amennyit az erdők, a növények, a talaj és a még embriószerű "szén-dioxid-

leválasztó technológia" képes lesz elnyelni. 

Forrás: India rejects net zero carbon emissions target, says pathway more important 

  

https://thediplomat.com/2021/10/indias-tech-industry-is-keeping-the-indian-dream-alive-and-well/
https://indianexpress.com/article/india/india-rejects-net-zero-carbon-emissions-target-says-pathway-more-important-7595568/
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Afganisztán szomszédai megtartották a 2. találkozót, és az inkluzív kormányt 

tartják az "egyetlen megoldásnak” 

Catherine Putz, The Diplomat, 2021. október 28. 

Az Afganisztán szomszédjainak és Oroszországnak az október 27-i iráni találkozóján az 

afganisztáni problémák "egyetlen megoldásának" az inkluzív kormányt nevezték meg a 

résztvevők. Ez volt Afganisztán szomszédjainak második külügyminiszteri találkozója, 

amelyhez újonnan csatlakozott Oroszország, amely nem határos Afganisztánnal. Az első 

találkozóra szeptember elején került sor videón keresztül, amelyen Kína, Irán, Pakisztán, 

Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán külügyminiszterei vettek részt. A harmadik 

találkozót 2022-re tervezik Kínában. Valójában a szomszédos országok közös aggodalmakkal 

tekintenek Afganisztán stabilitására, miközben a zárónyilatkozatból kiderül, hogy alapvetően 

a Nyugatot tekintik felelősnek a kialakult helyzet miatt. Ennek ellenére a részvevők hasonló 

elvárásokat fogalmaztak meg az afgán probléma megoldásával kapcsolatban, mint a nyugati 

országok, ráadásul Oroszország és Pakisztán múltbéli tevékenysége szintén elősegítette a 

tálibok megerősödését. 

Forrás: Afghanistan’s Neighbors Hold 2nd Meeting, Call Inclusive Government the ‘Only 

Solution’ 

  

https://thediplomat.com/2021/10/afghanistans-neighbors-hold-2nd-meeting-call-inclusive-government-the-only-solution/
https://thediplomat.com/2021/10/afghanistans-neighbors-hold-2nd-meeting-call-inclusive-government-the-only-solution/
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Délkelet-Ázsia 

A magasan átoltott Szingapúr aggasztó példát mutat 

Nile Bowie, Asia Times, 2021. október 22. 

Mivel a szingapúriak 84%-át már beoltották a Covid-19 ellen sokan azt várták, hogy a 

hatóságok mostanra enyhíteni fogják a társadalmi távolságtartást és más, a fertőzést gátló 

korlátozásokat, nem pedig fenntartani. A hatóságok azonban pontosan ezt teszik, ugyanis a 

szingapúri Egészségügyi Minisztérium október 20-án bejelentette, hogy a szeptember végén 

az egészségügyi rendszer terheinek minimalizálása érdekében bevezetett úgynevezett 

"stabilizációs szakasz" részeként a szigorúbb korlátozásokat további egy hónappal 

meghosszabbítják, mivel a napi esetek minden eddiginél magasabbra emelkedtek. Október 

19-én a napi új fertőzöttek száma 3994 volt, ami rekordnak számít. Miközben más nemzetek 

már az újranyitási stratégiákat fontolgatják, Szingapúr tapasztalataira most sokan kijózanító 

esettanulmányként tekintenek, különösen azok az államok, amelyek eddig szigorú 

intézkedésekre támaszkodva alacsonyan tartották az esetszámokat, viszont egyre nagyobb 

nyomás nehezedik az egészségügyi rendszerükre. 

Forrás: Highly vaccinated Singapore sets a worrying example 

A Keleti parti egyesített pályaudvar, a világ első többszintes vasúti pályaudvara, 

2025-ben nyílik meg Changiban 

Christopher Tan, The Straits Times, 2021. október 25. 

Szingapúr legnagyobb vonat- és buszpályaudvara Changiban fog megépülni, amely 2025-re 

elkészülve három különböző vonalról 200 vonatot és 760 autóbuszt fog fogadni. A 

háromszintes Keleti parti egyesített pályaudvar egy 36 hektáros területet foglal el az Upper 

Changi Road East-en, a meglévő 25 hektáros, egyszintes Changi pályaudvar mellett, ahol a 

kelet-nyugati MRT-vonal vonatai közlekednek. A Szárazföldi Építési Hatóság a készültség 

állapotát nem kommentálta, így csak annyi tudható, hogy a 2 milliárd dolláros projekt az 

eredetileg tervezett 2024 helyett egy évvel később fejeződik be a koronavírus járvány miatt. 

A Keleti parti egyesített pályaudvar várhatóan nemcsak a városállam, de a világ első 

többszintes vasúti pályaudvara lesz. 

Forrás: East Coast Integrated Depot, world's first multi-level train depot, to open in Changi in 

2025 

  

https://asiatimes.com/2021/10/highly-vaccinated-singapore-sets-a-worrying-example/
https://asiatimes.com/2021/10/highly-vaccinated-singapore-sets-a-worrying-example/
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/largest-depot-for-trains-and-buses-due-for-completion-in-2025-in-changi
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/largest-depot-for-trains-and-buses-due-for-completion-in-2025-in-changi
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A haladás látszata: Szingapúr válasza az éghajlatváltozásra 

Maggie Allegar, The Diplomat, 2021. október 27. 

Ahogy azt korábban a szingapúri miniszterelnök Lee Hsien Loong megfogalmazta, a 

klímaváltozás „élet és halál kérdése”. A tengerszint emelkedése és a szélsőséges időjárás a 

városállam jövőjét is komolyan érinti, ráadásul gazdag országról lévén szó, Szingapúr 

megfelelő pozícióban van ahhoz, hogy ez ellen hatékonyan fellépjen. A kormányzat azonban 

eddig a gazdasági érdekeket helyezte előtérbe a környezeti fenntarthatósággal szemben, és 

az ország ellenállóképességének megerősítésére összpontosított az éghajlatváltozás jövőbeli 

hatásaival szemben, ahelyett, hogy megpróbálta volna megelőzni azokat. Szingapúr még ma 

is alapvetően függ az olaj és gázipartól, a szektor összértéke eléri a 80 milliárd dollárt, a 

kormány pedig nem szeretné a petrokémiai vállalatok távozását, ezért a 2030-as károsanyag 

kibocsátásról szóló felajánlások terén sem mert sokat vállalni. 

Forrás: A Facade of Progress: Singapore’s Response to Climate Change 

Szingapúr arra való törekvése, hogy oktatási és tudásközpont legyen 

Ravinder Sidhu, East Asia Forum, 2021. október 23. 

Az emberi erőforrások fejlesztése terén Szingapúr a múltban jelentős eredményeket volt 

képes felmutatni és a városállam elkötelezte magát amellett, hogy valódi oktatási és 

tudásközponttá váljon. A felsőoktatás globalizációja során a világhírű külföldi egyetemek 

szingapúri kampuszainak megalapítása hosszú távon nem minden esetben bizonyult 

kifizetődőnek, legutóbb a Yale University jelentette be, hogy 2025 után kivonul Szingapúrból. 

Ugyanakkor az amerikai-kínai rivalizálás kiéleződése miatt a külföldi hallgatók várhatóan 

továbbra is szívesen választják Szingapúrt, még ha a Covid-19 okozta korlátozások nem is 

teszik lehetővé a külföldiek személyes jelenlétét az intézményekben. Összességében az 

egyetemek tudományos színvonala, a kutatási és fejlesztési tevékenységek erős állami 

támogatása azt sugallja, hogy Szingapúr tovább fogja erősíteni hírnevét, mint oktatási és 

tudásközpont. 

Forrás: Singapore’s aspirations to become an education and knowledge hub 

  

https://thediplomat.com/2021/10/a-facade-of-progress-singapores-response-to-climate-change/
https://www.eastasiaforum.org/2021/10/23/singapores-aspirations-to-become-an-education-and-knowledge-hub/
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A tervek szerint az ország a „kender központja lesz”. 

Lamonphet Apisitniran, Bangkok Post, 2021. október 28. 

Az Ipari Minisztérium azt tervezi, hogy Thaiföldet a kenderrel foglalkozó vállalkozások 

központjává teszi, hogy új termékeket állítson elő az orvosi ágazatban és támogassa a 

turizmust. A tisztviselők jelenleg egy költségvetési terven dolgoznak, és kérni fogják a 

kabinetet, hogy különítsen el pénzt a kenderipari vállalkozások fejlesztésére, közölte Suriya 

Jungrungreangkit ipari miniszter. A kender- és kannabisztermékek fejlesztése a világpiacon 

tapasztalható erős kereslet miatt jelentős üzleti potenciállal bír. A szakértők megállapították, 

hogy a kender gazdag kannabidiolban, amely számos betegség kezelésére használható. A Thai 

Ipari Kender Kereskedelmi Szövetség várakozásai szerint a thaiföldi kenderpiac évente 25%-

kal nő, és a következő három évben a piac értéke a jelenlegi 800 milliárd bahtról várhatóan 3 

billió bahtra emelkedik. 

Forrás: Plans see country as a 'hemp hub' 

Az ASEAN csúcstalálkozók a Covid-19 utáni helyreállításra és a 

közösségépítésre fókuszálva értek véget  

Xinhua, The Straits Times, 2021. október 28. 

A 38-39. ASEAN Summit és a kapcsolódó csúcstalálkozók október 28-án értek véget, melyek 

során a résztvevők kötelezettséget vállaltak a Covid-19 utáni helyreállítás és a regionális 

közösségépítés támogatására. Az ASEAN fokozta erőfeszítéseit a Covid-19-re való reagálásra 

és az abból való felépülésre, beleértve a lakosság segítését a védőoltások biztosításával és 

jólétük előmozdításával. A zárónyilatkozat szerint az ASEAN vezetői megerősítették 

elkötelezettségüket a piacok nyitva tartása, a kereskedelem és a beruházások folyamatos 

áramlásának biztosítása, az ellátási láncok összekapcsolhatósága, valamint egy erős és 

ellenálló, a Covid-19 utáni gazdaság megteremtése érdekében. Tekintve, hogy a turizmus az 

egyik legsúlyosabban érintett ágazat a Covid-19 járvány idején, az ASEAN vezetői 

hangsúlyozták a regionális és nemzetközi együttműködés megerősítésének fontosságát a 

régió turisztikai iparának biztonságos újraindítása és újjáépítése érdekében. Az ASEAN vezetői 

elkötelezték magukat az ASEAN központi szerepének és egységének további erősítése mellett, 

hogy a közös kihívások kezelésében, valamint a Covid-19 világjárványból való átfogó kilábalás 

előmozdításában sikerrel vegyenek részt. 

Forrás: Asean summits conclude with focus on recovery from Covid-19, community building 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2205435/plans-see-country-as-a-hemp-hub
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/asean-summits-conclude-with-focus-on-recovery-from-covid-19-community-building
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Az ipar látja a geotermikus energiában rejlő potenciált 

Jordene B. Lagare, The Manila Times, 2021. október 28. 

Sherwin Gatchalian szenátor a szenátus energetikai bizottságának elnöke szerint a megújuló 

energiáról szóló 2008-as törvény teljeskörű alkalmazása a jövőben vonzóbbá teheti a 

geotermikus energiát a befektetők számára. A politikus a 2. fülöp-szigeteki nemzetközi 

geotermikus konferencián beszélt a lehetőségekről és a kihívásokról, melynek során 

elsősorban a bürokratikus akadályok leküzdését tartotta a legfontosabbnak. A kormánynak 

végre kell hajtania, a Zöld Energia Opciós Programot is, ami egy olyan mechanizmus, amely 

lehetőséget biztosít a végfelhasználóknak, hogy megújuló-forrásokat válasszanak. Gatchalian 

szerint az önellátás olyasvalami, amit napirendre kell tűzni, a geotermikus energia pedig az 

egyik lehetséges módja az energetikai önellátás elérésének. Jelenleg a Fülöp-szigetek számít a 

világ harmadik legnagyobb geotermikus energia előállítójának az USA és Indonézia után. 

Forrás: Industry sees potential for geothermal energy 

  

https://www.manilatimes.net/2021/10/28/business/top-business/industry-sees-potential-for-geothermal-energy/1819996
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Közel-Kelet 

Mohammed bin Szalmán elindított egy 700 milliárd riál értékű 

környezetvédelmi kezdeményezést 

 .Al Arabiya, 2021. október 23 ,العربية

A koronaherceg bejelentette, hogy a szaúdi zöld kezdeményezés részeként évi 270 millió 

tonnával csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, és ez több mint 700 milliárd riál (186,63 milliárd 

dollár) befektetést jelent. Szaúd-Arábia célja, hogy 2060-ra karbonsemleges legyen. A 

Királyság emellett csatlakozik a Global Methane Pledge-hez, hogy hozzájáruljon a globális 

metánkibocsátás 30 százalékos csökkentéséhez 2030-ig, a tisztább, zöldebb jövő 

megteremtése melletti elkötelezettsége zálogaként. A nulla nettó szén-dioxid-kibocsátásra 

való átállást úgy hajtják végre, hogy az éves szén-dioxid-kibocsátás csökkentési rátát 

megkétszerezik, miközben megőrzik a Királyság vezető szerepét a globális energiapiacon. A 

szárazföldi, tengeri és tengerparti környezet védelmének további fokozása érdekében a 

koronaherceg bejelentette, hogy Szaúd-Arábia csatlakozik a Globális Óceánszövetséghez, 

létrehozza az Óceánkutatási Alapítványt, és számos más kezdeményezést is elindítanak, 

köztük egy Globális Turisztikai Fenntarthatósági Központot. 

Forrás:  محمد بن  سلمان يطلق أوىل حزم  المبادرات البيئية بـ 700 مليار ريال 

Erdoğan 10 nagykövetet nyilvánított nem kívánatos személynek 

االناضول ةوكال , Anadolu Agency, 2021. október 23. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök bejelentette, hogy utasította külügyminiszterét, hogy a 

lehető leghamarabb nyilvánítson persona non gratává tíz nagykövetet. Ez egy beszédében 

hangzott el az északnyugat-törökországi Eskişehir városában. A tíz említett nagykövet, mint 

például az amerikai, német vagy francia a négy éve fogva tartott Osman Kavala üzletember 

fogvatartása miatt bírálták a hét elején a török igazságszolgáltatást, és a férfi azonnali 

szabadon engedésére szólították fel Ankarát. A nagykövetek számára a legnagyobb problémát 

az jelenti, hogy Kavala négy éve úgy ül börtönben, hogy törvényesen még senki sem ítélte el. 

Erdoğant leginkább az bosszantotta fel az eset kapcsán, hogy a tíz nagykövet utasító 

hangnemű üzenetet küldött a török külügyminisztériumnak, amit a török elnök az ország 

belügyeibe való beleavatkozásnak tekint. Mindezektől függetlenül a múlt hónapban az 

Európai Tanács is felszólította Törökországot, hogy az emberi jogok tiszteletben tartásával 

járjanak el Kavala ügyében, mert ellenkező esetben kötelezettségszegési eljárást fognak 

kezdeményezni velük szemben. 

Forrás: أردوغان يطلب  إعالن السفراء الـ10 "أشخاصا غي   مرغوب فيهم" 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/23/3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8010-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%85-/2400902


 
 

 
 

17 

Bennett Oroszországba látogatott 

Times of Israel, 2021. október 24. 

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök szombat este telefonon 

beszélt, miután előbbi Szocsiban töltötte a sabbatot, ahol megbeszéléseket folytattak. A 

Miniszterelnöki Hivatal közlése szerint Putyin a sabbat befejeztét követően telefonált 

Bennettnek, hogy megköszönje a pénteki „jó találkozót”. A miniszterelnök köszönetet 

mondott Putyinnak a vendéglátásért, és azt mondta, hogy megbeszéléseik hozzájárulnak az 

országok közötti kapcsolatok megerősítéséhez – áll Bennett irodájának közleményében. A 

Miniszterelnöki Hivatal szerint Putyin meghívta Bennettet és feleségét, Gilatot is – aki nem 

kísérte el Szocsiba –, hogy egy későbbi időpontban látogassanak el Szentpétervárra. 

"Oroszország nagyon fontos szereplő a térségünkben, egyfajta szomszédunk északon” – 

mondta Bennett a megbeszélések után, utalva Oroszország jelentős katonai jelenlétére 

Szíriában. "Oroszországgal való kapcsolatunk stratégiai, de napi szintű, és ezt a közvetlen és 

bensőséges diskurzust fenn kell tartanunk” – írta Facebook-bejegyzésében. "...Putyinnal 

sokféle kérdésről beszéltünk, a zsidó néppel való különleges kapcsolatától kezdve az iszlám 

fundamentalizmus kezelésének mikéntjéig." 

Forrás: Bennett wraps up Russia trip, gets invite from Putin to visit again 

Al-Ghurair: Az „Expo 2020” pozitív hatása a gazdaságra 9 évig fennmarad 

 .Al Khaleej, 2021. október 24 ,الخليج

Abdulaziz al-Ghurair, az Emirates Banks Association elnöke arra számít, hogy az „Expo 2020 

Dubai” esemény pozitív hatásai az Egyesült Arab Emírségek gazdaságára nézve hosszú ideig, 

akár 9 évig is fennmaradhatnak. A szakember a Dubajban tartott sajtótájékoztatón azt 

mondta: "Ma kijelenthetjük, hogy sikeresen túljutottunk a COVID-19 járvány kitörése okozta 

gazdasági válságon." Al-Ghurair arra számít, hogy az Egyesült Arab Emírségek 

bankszektorának tőkéje 8 százalékkal fog növekedni jövőre. Kifejtette azt is, hogy a 

bankszektor jól kezelte a világjárvány során tapasztalt kihívásokat, mivel inkább a digitalizáció 

felé fordult, ami egyértelműen a javára vált. 

Forrás:  الغرير :تأثي   »إكسبو 2020 «اإليجاب    عىل االقتصاد  يستمر 9 سنوات 

  

https://www.timesofisrael.com/bennett-wraps-up-russia-trip-gets-invite-from-putin-to-visit-again/
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-24/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Szaúd-Arábia a legnagyobb hidrogénszállító akar lenni 

Al Arabiya News, 2021. október 24. 

Szaúd-Arábia a legnagyobb hidrogénszállító akar lenni - jelentette ki vasárnap Abdulaziz bin 

Szalmán Al Szaúd herceg, az ország energiaügyi minisztere. A világ legnagyobb olajexportőre 

2030-ig mintegy 4 millió tonna hidrogént kíván kitermelni és exportálni – tette hozzá a 

miniszter. Az Aramco vezérigazgatója, Amin Nasser az év elején elmondta, hogy a szaúd-

arábiai állami olajtermelő hidrogén-átvételi megállapodások lehetőségét keresi 

kulcsfontosságú piacain, és bővíteni kívánja kitermelését, továbbá az igazgató elmondta, hogy 

erős növekedési potenciált lát a szektorban. Egyre több nemzetközi felhívás hangzik el a 

fosszilis tüzelőanyag-befektetések csökkentésére vonatkozóan, és arra, hogy a hangsúlyt a 

megújuló energiaforrásokra helyezzék. A miniszter azt is elmondta, hogy a Királyság 

elektromos autógyártási projektje jó úton halad. 

Forrás: Saudi Arabia Wants to Be Top Supplier of Hydrogen, Says Energy Minister 

Erdoğan megerősítette, hogy a török gazdaság bekerül a top 10-be 

 .Al Jazeera, 2021. október 25 ,الجزيرة

Recep Tayyip Erdoğan török elnök nyilatkozatában megerősítette, hogy országa előbb-utóbb 

eléri célját, hogy bekerüljön a világ 10 legnagyobb gazdasága közé. Az elnök elmondta, hogy 

ennek elérése érdekében ugyanolyan ütemben fogják folytatni a munkát, anélkül, hogy 

lassítanának. Hozzátette: "...itthon és külföldön arra törekszünk, hogy a beruházások, a 

termelés, az export és a munkahelyteremtés pillérein a török gazdaság felfrissüljön." Erdoğan 

kijelentette, hogy mindenki, aki befektet Törökországba és bízik annak jövőjében, továbbra is 

nyereséget fog elérni. Hangsúlyozta, hogy kormánya csalódást okoz azoknak az embereknek, 

akik azt remélik, hogy Törökország meginog, jelezve, hogy senki sem ronthatja el az ország 

stabilitásának és bizalmának légkörét. A Nemzetközi Valutaalap által kiadott Világgazdasági 

kilátások jelentés szerint a török gazdaság idén 9%-kal fog növekedni, miután az előző 

előrejelzés 5,8% volt. 

Forrás:  ة  الكبار ك   سيدخل خانة العشر
 أردو غان يؤكد أن االقتصاد الير

  

https://english.aawsat.com/home/article/3263881/saudi-arabia-wants-be-top-supplier-hydrogen-says-energy-minister
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/10/24/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84
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A török elnök a harmadik azerbajdzsáni látogatásra készül Karabah 

felszabadítása óta 

Hürriyet Daily News, 2021. október 25. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök október 26-án indul Azerbajdzsánba, ami a harmadik 

látogatása a karabahi régió tavaly novemberi felszabadítása óta. Erdoğan találkozik 

kollégájával, Ilham Alijevvel, és részt vesz a fuzuli nemzetközi repülőtér felavatásán. A török 

vezető legutóbb júniusban járt Azerbajdzsánban, amikor Shusába, az ország kulturális 

fővárosába látogatott el, amelyet a hivatalos török álláspont szerit 28 évig Örményország 

megszállás alatt tartott. Erdoğan és Aliyev ekkor írták alá a Shusha Nyilatkozatot, amely a 

védelmi együttműködésre és az új szállítási útvonalak kialakítására összpontosított. A török 

elnök az utóbbi időben többször is megerősítette, hogy Törökország és Azerbajdzsán együtt 

fog működni bármilyen külső fenyegetéssel szemben, valamint, hogy Ankara töretlenül 

támogatja Baku biztonsági és fejlesztési céljait, és megígérte, hogy a két ország „virágzó, fejlett 

és élhetőbb hellyé teszi a régiót." 

Forrás: Turkish president set for 3rd Azerbaijan visit since Karabakh liberation 

A "Future Investment Initiative" országok és vállalatok vezetőit egyesíti 

Rijádban 

 .Al Arabiya, 2021. október 26 ,العربية

Ezen a héten kerül megrendezésre Rijádban a Future Investment Initiative ötödik állomása 

"Investing in Humanity" címmel, számos vezető, befektető és globális döntéshozó 

részvételével. A Szaúd-Arábiai Állami Beruházási Alap is részt vesz a kezdeményezésben, és a 

fókusz az emberiség számára legnagyobb hasznot hozó befektetések bemutatásán lesz, mivel 

a világjárvány utáni korszakban számos szektor gazdasági reneszánszát éli. A 2021. október 

26-28 között megrendezett háromnapos kezdeményezés keretein belül interaktív 

konferenciákat tartanak az oktatásba való befektetésről, a metaverzumokról, valamint a 

környezeti, társadalmi és intézményi irányítási szabványokról. A Future Investment Initiative 

partnerei 5 területen támogatják a globális non-profit szervezetet: mesterséges intelligencia, 

robotika, oktatás, egészségügy és fenntarthatóság. 

Forrás: الرياض   
كات ف   اليوم" ..مبادرة  مستقبل االستثمار "تجمع قادة  دول  وشر

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkish-president-set-for-3rd-azerbaijan-visit-since-karabakh-liberation-168870
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/10/26/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-
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Görög miniszterelnök: Az Öbölhöz fűződő kapcsolatunk stratégiai 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. október 27. 

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök hangsúlyozta, hogy országa kapcsolatai Szaúd-

Arábiával és az Öböl országaival stratégiai jelentőségű, mivel Görögország ugyanabban a 

szomszédságban él, és ugyanazokkal a geopolitikai kihívásokkal küzd, jelezve, hogy 

kormányának külpolitikai prioritása az Öböl országaival való szoros kapcsolatok kialakítása. 

Micotákisz kitért a Görögország, Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok között kötött 

megállapodásokra, valamint az arra irányuló erőfeszítésekre, hogy Görögországon keresztül 

olajat és gázt szállítsanak Európának. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy vannak különböző 

elképzelések, mint például, hogy vezetéken keresztül vagy közvetlenül Izraelből Egyiptomon 

és Cipruson keresztül történne mindez. 

Forrás: اتيجية  رئيس وزراء اليونان :عالقتنا مع الخليج اسير

A Sura Tanács ülésének megnyitója. A katari emír dicsérte a választásokat 

 .Al Jazeera, 2021. október 28 ,الجزيرة

Katar emírje, Tamim bin Hamad Al Thani sejk méltatta azt a választási folyamatot, amely az 

országában lezajlott, és történelmi pillanatnak minősítette azt. Az emír az újonnan 

megválasztott katari Sura Tanács első ülésén mondott beszédében kitért arra, hogy ez egész 

Katar sikere. Az ország vezetése nagy horderejű változásként kommentálta a választásokat, 

amelyre nem sokkal korábban került sor. 

Forrás:  شهدتها بالده   
   عىل  العملية االنتخابية التر

 افتتاح دورة مجلس الشورى ..أمي   قطر يثت 

  

https://aawsat.com/home/article/3268751/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/videos/2021/10/26/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AB%D9%86%D9%8A
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Oroszország és a posztszovjet térség 

A Gazprom és Mongólia megállapodott a „Szojuz Vosztok” gázvezeték tervéről 

Ria Novosti, 2021. október 22. 

A Gazprom és Mongólia megállapodott a „Szojuz Vosztok” (Keleti Unió) gázvezeték Mongólián 

keresztül Kína irányába haladó gázvezeték útvonaláról. A tárgyaláson részt vett Vitalij 

Markelov, a Gazprom Irányítóbizottságának elnökhelyettese és Sainbuyangiin Amarsaykhan, 

Mongólia miniszterelnök helyettese is. A megbeszélésen döntés született a gázvezeték 

mongol útvonaláról és pontos irányáról és az érintett területek állami célú felhasználásáról 

valamint az építkezés megkezdéséhez szükséges munkaerő biztosításáról. 

Forrás: Газпром и Монголия согласовали схему газопровода "Союз Восток" 

Oroszország és Üzbegisztán 9 milliárd dollár értékben írt alá megállapodásokat 

a közös projektek végrehajtásáról 

Sputnik, 2021. október 24. 

Az orosz-üzbég projektiroda 9 milliárd dollár értékben dolgozott ki együttműködési 

megállapodásokat, amelyeket az üzbég köztársasági elnök moszkvai látogatásakor írnak majd 

alá, nyilatkozta Sardor Umurzakov, az Üzbegisztán miniszterelnök helyettese. A beruházási 

projektek megvalósítását kölcsönösen mindkét országban tervezik. A megállapodások részét 

képezik a szeptember végén Üzbegisztán és Oroszország által bejelentett, a két ország között 

2026-ig tartó kereskedelmi, gazdasági, befektetési és együttműködési programnak.  

Forrás: Россия и Узбекистан подпишут документы о реализации совместных проектов на 

$9 млрд 

Üzbegisztán az EAEU teljes jogú tagja lehet Mirziyoyev második ciklusa alatt 

Sputnik, 2021. október 25. 

Üzbegisztán az Eurázsiai Gazdasági Unió teljes jogú tagjává válhat Shavkat Mirziyoyev 

következő elnöki ciklusa alatt, mondta Bakhtiyor Ergashev, a Mano Research Initiatives Center 

igazgatója. Szerinte komoly előrelépés lehet abban a kérdésben, hogy Üzbegisztán elnyerje az 

EAEU teljes jogú tagjának státuszát, miután a megválasztott elnök hivatalosan is leteszi az 

esküt. Ezt alátámasztják az elnök választási kampányban foglalt tervei is. Korábban 2020 

decemberének elején Üzbegisztán megfigyelő ország státuszt kapott az EAEU-ban. 2021 

áprilisában Kazanyban, az Eurázsiai Kormányközi Tanács kibővített ülésén pedig 

együttműködési megállapodást írt alá az Eurázsiai Gazdasági Bizottság és Üzbegisztán. 

Forrás: Узбекистан может стать полноценным членом ЕАЭС во время второго срока 

Мирзиёева – мнение 

  

https://ria.ru/20211022/gaz-1755881404.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/rossiya-i-uzbekistan--podpishut-dokumenty-o-realizatsii-sovmestnyx-proektov-na-9-mlrd-21060414.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/rossiya-i-uzbekistan--podpishut-dokumenty-o-realizatsii-sovmestnyx-proektov-na-9-mlrd-21060414.html
https://uz.sputniknews.ru/20211025/uzbekistan-mojet-stat-polnotsennym-chlenom-eaes-vo-vremya-vtorogo-sroka-mirzieeva--mnenie-21085656.html
https://uz.sputniknews.ru/20211025/uzbekistan-mojet-stat-polnotsennym-chlenom-eaes-vo-vremya-vtorogo-sroka-mirzieeva--mnenie-21085656.html
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Shavkat Mirziyoyevet a szavazatok 80,1%-val újraválasztották 

Gazeta, 2021. október 25. 

Shavkat Mirziyoyev a szavazatok 80,1%-át megszerezve nyerte meg az üzbég elnökválasztást, 

mondta Zainiddin Nizamhodjaev, az üzbég választási bizottság vezetője. Kijelentette, hogy a 

választások a jelöltek közötti valódi verseny feltételei között zajlottak a nemzetközi 

normáknak megfelelően.Arról is tájékoztatott, a választásokon 16 212 343 állampolgár vett 

részt, ami a regisztrált választópolgárok 80,4%-a (választásra jogosultak száma 20 158 907). A 

Központi Választási Bizottság jelenleg vizsgálja a kerületi választási bizottságok által benyújtott 

jegyzőkönyveket és egyéb dokumentumokat és ezt követően hoz döntést az elnökválasztás 

eredményéről. 

Forrás: Шавкат Мирзиёев переизбран с 80,1% голосов 

Tádzsikisztán és az EBRD a Rogun Erőműbe történő beruházásokról tárgyal 

Sputnik, 2021. október 26.  

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) és a tádzsik kormány megbízott képviselői a 

roguni vízierőmű megépítésébe történő beruházásokkal kapcsolatban folytattak 

tárgyalásokat, adta hírül a tádzsik Gazdaságfejlesztési Minisztérium sajtószolgálata. A 

tárgyalások keretében Zavki Zavkizoda Tádzsikisztán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi 

minisztere találkozott az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közép-ázsiai ügyvezető 

igazgatójával, Hargitai Zsuzsannával. A megbeszélésen szót ejtettek a Tádzsikisztánban már 

meglévő, az EBRD által támogatott állami beruházási projektek megvalósításáról is. Ezen kívül 

szóba került a tádzsik „zöld gazdaság” megvalósítását célzó cselekvési terv kidolgozásához 

nyújtott technikai segítségnyújtás kérdése is, amely a megújuló energiaforrásokból történő 

villamosenergia termelésre koncentrál. Korábban az EBRD 35 millió eurót különített el a 

tádzsikisztáni energiaszektor fenntarthatóságának és hatékonyságának javítására. 

Forrás: Таджикистан и ЕБРР обсудили инвестиции в Рогунскую ГЭС 

Megbeszélést tartottak Azerbajdzsán és Türkmenisztán tengeri kikötőinek 

képviselői 

Report, 2021. október 26. 

Türkmenisztán és Azerbajdzsán nemzetközi kikötői továbbra is kétoldalú tengeri kapcsolatok 

kiépítésében érdekeltek. Ezért az azerbajdzsáni türkmén nagykövetség közvetítésével a 

Türkmenbashi Nemzetközi Tengeri Kikötő (Türkmenbashi Nemzetközi Tengeri Kikötő) és a 

CJSC Baku Nemzetközi Tengeri Kikötő (Baku International Sea Trade Port) képviselői 

tárgyalásokat folytattak a teherszállítás további bővítésével kapcsolatban. A tárgyaláson a 

tengeri tevékenységek általános összehangolásának szükségessége, a türkmenisztáni és 

azerbajdzsáni konténerszállítmányok bővítése és a Türkmenbashi-Baku-Poti tengeri 

teherforgalmi útvonal kérdései voltak napirenden. 

Forrás: Состоялась встреча представителей морских портов Азербайджана и 

Туркменистана 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/10/25/results/
https://tj.sputniknews.ru/20211026/tajikistan-ebrd-investitsii-rogunskay-ges-1043101939.html
https://report.az/ru/infrastruktura/sostoyalas-vstrecha-predstavitelej-morskih-portov-azerbajdzhana-i-turkmenistana/
https://report.az/ru/infrastruktura/sostoyalas-vstrecha-predstavitelej-morskih-portov-azerbajdzhana-i-turkmenistana/
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Kazahsztán a bankszektorban bővíti együttműködését Magyarországgal 

SNG Today, 2021. október 26. 

Kazahsztán kifejezte azon szándékát, hogy a bankszektorban bővíti együttműködését 

Magyarországgal, jelentette be Askar Mamin kazah kormányfő, aki megbeszélést folytatott a 

Kazahsztánba hivatalos látogatásra érkezett Varga Mihály magyar miniszterelnök helyettessel. 

A tárgyaláson a felek megvitatták a magyar-kazah kapcsolatok jelenlegi helyzetét és 

lehetőségeit Mamin véleménye szerint mindkét államban óriási lehetőségek rejlenek a 

kereskedelmi, gazdasági és befektetési együttműködések fejlesztésében. Ezek pedig 

Kazahsztán és Magyarország gazdaságának a koronavírus-járvány negatív következményeiből 

való kilábalás mozgatórugói lehetnek. A kazah-magyar üzleti fórumon a résztvevők 

megállapodásra jutottak a gyógyturizmus, az agrárium, a megújuló energiaforrások, a 

közlekedés és a pénzügyek területén megvalósuló közös beruházási projektek 

megvalósításáról. Az MFC "Astana" komoly partnerségi terület Kazahsztán és Magyarország 

között. Jelenleg a társaságnak van egy magyarországi bankintézet (EXIM) képviselete. Ezzel 

összefüggésben pedig a két ország képviselője megállapodott, hogy Kazahsztán meg kívánja 

erősíteni partnerségét más magyarországi pénzügyi és banki társaságokkal is.  

Forrás: Казахстан выразил намерение расширить сотрудничество с Венгрией в 

банковской сфере 

Türkmenisztán és Irán miniszterei az energiaügyi együttműködés fejlesztéséről 

tárgyaltak 

Yerzemin, 2021. október 26. 

A türkmenisztáni külügyminisztérium vezetője, Rashid Meredov hivatalos munkalátogatást 

tett az Iránba, ahol találkozott az iráni Dzsavad Ovji olajügyi és energetikai miniszterrel. A 

találkozó fő témája a két ország közötti energetikai együttműködés további bővítésének 

lehetősége volt. A tisztviselők felhívták a figyelmet Türkmenisztánban és Iránban rejlő óriási 

energetikai potenciálra Az energiaszektorra vonatkozóan pedig együttműködési 

megállapodást írtak alá. Ezek mellett Rashid Meredov részt vett a türkmén-iráni kormányközi 

bizottság 16. ülésén. 

Forrás: Министры Туркменистана и Ирана обсудили развитие сотрудничества в сфере 

энергетики 

  

https://sng.today/astana/19530-kazahstan-vyrazil-namerenie-rasshirit-sotrudnichestvo-s-vengriej-v-bankovskoj-sfere.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sng.today/astana/19530-kazahstan-vyrazil-namerenie-rasshirit-sotrudnichestvo-s-vengriej-v-bankovskoj-sfere.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.yerzemin.com/display/ministry-turkmenistana-i-irana-obsudili-razvitie-sotrudnichestva-v-sfere-energetiki/151210
https://www.yerzemin.com/display/ministry-turkmenistana-i-irana-obsudili-razvitie-sotrudnichestva-v-sfere-energetiki/151210
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Kirgizisztán közös gazdasági projektek megvalósítását javasolta Iránnak 

Centralasia News, 2021. október 26. 

Turdakun Sadykov, Kirgizisztán rendkívüli és meghatalmazott iráni nagykövete átadta 

megbízólevelét Ibrahim Raisi iráni elnöknek. A protokorális eseményt követően a felek 

tárgyalóasztalhoz ültek, amely során a két ország közötti kereskedelmi, gazdasági és 

befektetési együttműködés prioritásáról tárgyaltak. Raisi kiemelte a Kirgizisztánnal 

fenntartott kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének gazdaságban játszott fontosságát. Sadykov 

pedig hangsúlyozta a két ország tranzit és közlekedési potenciáljának kihasználásában rejlő 

lehetőségeket, valamint a közös projektek megvalósítását nevezte meg az országok közötti 

legfőbb fejlesztési területeként. Mind Raisi iráni elnök, mind Turdakun Sadykov kirgiz iráni 

nagykövet kétoldalú gazdasági és együttműködési projektek létrehozását javasolta. 

Forrás: Кыргызстан рекомендовал Ирану реализовать совместные экономические 

проекты 

Jereván bejelentette, hogy a vasutak feloldási térképét illetően közel áll a 

konszenzus Bakuval  

Tass, 2021. október 27. 

Még januárban Oroszország, Örményország és Azerbajdzsán vezetőinek megbízásából 

háromoldalú miniszterelnök-helyettesi csoportot hoztak létre, amelynek többek között a 

regionális ellentétek feloldása és a Hegyi-Karabah körüli kialakult helyzet rendezése a feladata. 

Ennek keretében a munkacsoportnak sikerült egyetértésre jutnia a régió tehervasúti 

útvonalakkal kapcsolatos kérdésekben. Ezt Mher Grigorjan örmény miniszterelnök-helyettes 

jelentette be. Elmondása szerint még folytatják az egyeztetéseket az autópálya útvonalak újra 

rajzolásával kapcsolatban is. Ez azért is jelentős előrelépés, mivel a Kaukázus a szárazföldi és 

a vasúti útvonalak rendezése által részt tud venni az Ázsiából Európába és Törökországba 

irányuló kereskedelmi útvonalak rendszerében. 

Forrás: Ереван заявил о близости консенсуса с Баку по карте разблокировки железных 

дорог 

  

https://centralasia.news/11961-kyrgyzstan-rekomendoval-iranu-realizovat-sovmestnye-jekonomicheskie-proekty.html
https://centralasia.news/11961-kyrgyzstan-rekomendoval-iranu-realizovat-sovmestnye-jekonomicheskie-proekty.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12780487
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12780487
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A kirgiz nagykövet a kereskedelem bővítésének lehetőségeiről tárgyalt dán 

tisztviselőkkel 

SNG Today, 2021. október 27. 

Erlan Abdyldaev, a Kirgiz Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete átadta 

megbízólevelét II. Margaréta dán királynőnek. Az ünnepség után a diplomáciai szolgálat 

vezetője találkozott a dán fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárral és a dán 

külügyminisztérium Eurázsiai Szomszédsági Főosztályának vezetőjével, akikkel a kétoldalú 

kapcsolatok helyzetéről tárgyalt. A találkozón megvitatták a Kirgizisztán és Dánia közötti két- 

és többoldalú együttműködés megerősítésének és fejlesztésének kérdéseit. A kölcsönös 

kereskedelem volumenének növelését és a dán befektetések bővítésének lehetőségét, 

amelyek a közép-ázsiai országba irányulnak. A tárgyalópartnerek egyöntetűen vélekedtek 

arról, hogy a kirgiz-dán kapcsolatok fejlesztése érdekében fokozni kell a gazdasági 

kapcsolatokat. 

Forrás: Посол Киргизии обсудил с чиновниками Дании увеличение взаимной торговли 

между странами 

Üzbegisztán és Korea partnerségi kérdésekről tárgyalt 

Atavatan Turkmenistan, 2021. október 28. 

Sardor Umurzakov, Üzbegisztán miniszterelnöke videokonferencia keretében tárgyalt a Dél-

Koreai Köztársaság miniszterelnök helyettesével, Hong Nam Ki-vel. Az online esemény célja a 

két ország között partnerségi viszony szorosabbra fűzése volt. Umurzakov megköszönete a 

koreai kormánynak Covid-19 járvány leküzdésében nyújtott támogatását, aki 5 millió dollár 

összegű támogatásban részesítette Üzbegisztánt. A videóhívás keretében történő tárgyaláson 

megvitatták a két ország közötti további befektetési és partnerségi fejlesztéseknek 

lehetőségeit. Bejelentették, hogy terveket vannak a koreai Exim Bankkal, a Gazdaságfejlesztési 

Alappal (EDCF) és a Koreai Nemzetközi Együttműködési Ügynökséggel (KOICA) közösen 

végrehajtott projektek megerősítésére. Végül pedig megállapodtak egy, az országok közötti 

szabadkereskedelmi egyezmény megszervezésére irányuló dokumentum aláírásáról. 

Forrás: Узбекистан и Корея обсудили вопросы партнёрства 

https://sng.today/bishkek/19557-posol-kirgizii-obsudil-s-chinovnikami-danii-uvelichenie-vzaimnoj-torgovli-mezhdu-stranami.html
https://sng.today/bishkek/19557-posol-kirgizii-obsudil-s-chinovnikami-danii-uvelichenie-vzaimnoj-torgovli-mezhdu-stranami.html
https://www.atavatan-turkmenistan.com/ru/%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BF/

