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Csúcstalálkozók Peking nélkül? 

A 2021. október 30-án és 31-én tartott római G20-as találkozó volt az első olyan csúcstalálkozó a 

globális járvány kitörése óta, amelyen a gazdaságilag legjelentősebb országok vezetői személyesen 

találkoztak.1 Se  ezen, sem a néhány nappal később rendezett Glasgow-i klíma csúcstalálkozón nem 

vettek részt Kína és Oroszország legfelsőbb vezetői. A kérdés az, hogy Kína (és egyébként Oroszország) 

miért nem képviselte magát és ennek milyen akár tartós következményei lehetek?  

A G20-ak, amelyet 1999-ben alapították és kormányközi fórumként működik, adja a világ GDP-jének 

kb. 90 százalékát, a világkereskedelem 75-80 százalékát és a Föld népességének durván a felét. Éppen 

ezért az itt meghozott döntések globális jelentőséggel bírnak. Nyilvánvaló, hogy Kína és Oroszország 

távol maradása jelentős kérdéseket vet fel egyrészt a meghozott döntések végrehajthatósága 

kérdésében, másrészt pedig akár a fórum jelentőségének megmaradása tekintetében. Különösen 

érdekes kérdés ez, ha átfutjuk a meghozott kötelezettség vállalásokat, akkor láthatjuk, hogy ezek a 

kínai és orosz szerepvállalás nélkül nem sokat érnének, hiszen három érintett terület (klímaváltozás 

elleni küzdelem, a nemzetközi adórendszer, a globális járvány elleni küzdelem) mindegyik globális 

összefogást igényel. A kínai és orosz kötelezettségvállalás ugyan megvan a római nyilatkozat mögött, 

hiszen Kína és Oroszország is képviseltette magát video beszédek és alacsonyabb rangú politikusok 

révén személyesen is, de a találkozó lényege éppen a legfelsőbb vezetők személyes jelenléte. Az ún. 

COP-26 klímacsúcstalálkozón, amelyet az ENSZ égisze alatt szerveztek meg, szintén nem volt ott a két 

nagyhatalom elnöke, ugyanakkor delegációk képviselték az orosz és kínai érdekeket az ülésen.   

Elemzők rámutattak, hogy a kínai elnök 21 hónapja nem hagyta el Kínát, noha a járvány kitörése előtt 

Xi Jinping, kínai elnök átlagban több országot látogatott meg egy évben, mint az amerikai elnök. A 

távolmaradás mind a kínai, mind pedig az orosz elnök esetében a járvány, különösen Oroszország 

esetében indokolható ezzel, hiszen az elmúlt hetekben jelentősen megugrott a Covid-19-es 

megbetegedések száma és az ország a negyedik hullámot éli át. Kína esetében ugyan vannak 

sporadikusan jelentkező esetek, de a lakosság nagyságát is figyelembe véve nem tekinthető számot 

tevőnek, azaz ez nem lehet a teljes magyarázat.     

Az egyik lehetséges magyarázat a kínai elnök távolmaradására, hogy az elmúlt hónapokban jelentős 

diplomáciai tűz zúdult Kínára. Nem lenne meglepő, ha  Kína értelmezésében ezeken a találkozókon 

sem lett volna másképpen, ha Xi Jingping részt vesz rajta. Ezért mivel ebben a helyzetben sokat nem 

 
1 A tizenkilenc ország vezetői mellett (Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél-afrikai 

Köztársaság, Dél-Korea, Egyesült Királyság, Kanada, Kína, Franciaország, Németország, India, Indonézia, 

Olaszország, Japán, Mexikó, Oroszország, Szaúd-Arábia, Törökország) az Európai Unió is részt vesz a találkozón.  

https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-will-not-attend-rome-g20-summit-person-source-2021-10-26/
https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-will-not-attend-rome-g20-summit-person-source-2021-10-26/
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf
https://www.nytimes.com/2021/10/30/world/asia/china-xi-jinping-g20.html?
https://www.nytimes.com/2021/10/30/world/asia/china-xi-jinping-g20.html?
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nyerhet a kínai elnök a személyes jelenléttel, részvételének hiánya talán alkalmas lehet arra, hogy 

érzékeltesse a résztvevőkkel, hogy pl. Kína nélkül nem lehetséges a klímaváltozás ellen küzdeni. 

A másik, elsődlegesen nyugati médiában jellemző értelmezése a jelenségnek, hogy Kína befelé 

fordulásával egyre inkább ’ostromlott vár’ szindróma van kialakulóban Kínában, és ennek jele, hogy 

Kína nem képviseli magát ezeken az eseményeken a megfelelő szinten.    

A harmadik magyarázat, amelyet egyébként Kína részéről hangzott el, hogy a külföldre utazó kínai 

elnöknek is be kellene tartani a háromhetes karantént hazajövetele után. Ennek kikerülése nem 

járható út és csak a karantén általános feloldása segíthetne. Érdekes, hogy éppen ez mutatja, hogy a 

kínai külpolitika meghatározásában – ellentétben diktatúrákkal – számos szereplő vesz részt, és így 

lakossági visszajelzéseket, hangulatot közvetítő tartományi, regionális szervezetek hatékonyan adják 

át azokat félelmeket, amelyek az ország megnyitásához kapcsolódnak, hiszen az elszórtan előforduló 

esetek döntő többsége külföldről származik.  

Az első és harmadik magyarázat nem zárja ki egymást, hiszen e kettő esetében láthatunk a feltételezést 

megerősítő elemeket. A második magyarázat inkább csak egy fordított logikát követ, hiszen ’ostromlott 

vár’ szindróma nem Kína befele fordulása miatt jött létre, hanem a támadások miatt, amelyek kivédése 

helyet az ország sokkal inkább a létező belső problémák megoldására koncentrál.  

Mit várhatunk a közeljövőben Kínától a globális szerepvállalásokat illetően? Kína minden bizonnyal 

fenn fogja tartani globális szerepvállalásait, különösen azokat, amelyeket saját maga kezdeményezett, 

az Övezet és Út Kezdeményezést, a 16+1 kooperációs platformot, ugyanakkor nem lehetünk 

meglepődve azon, ha azok intenzitása – akár jelentősen is – csökkeni fog, és Kína közös prosperitás, 

kettős áramlás vagy kereszt-ciklikus gazdaságpolitika szavakkal leírható gazdasági fejlődésre fog 

koncentrálni. Ezzel szemben a bilaterális kapcsolatok erősítése előtérbe kerülhet azokkal az 

országokkal, amelyek hajlandónak mutatkoznak az együttműködésre.  

A 2021. november 15-én megtartott Biden-Xi virtuális találkozó egyfajta győzelemként értékelhető 

Kína számára. Nemcsak azért, mert Biden kérésére tartották meg, hanem azért is, mert Pekingnek 

lényegében a vitatott kérdések egyikében sem kellett előzetes kompromisszumot kötnie és így ülhetett 

le a tárgyalóasztalhoz, ahol a fókusz a kereskedelmi megoldása volt. Reményt ad a vitás kérdések békés 

megoldására az, hogy vannak olyan területek – lásd pl. a közös Glasgow-i klímakérdésekről szóló 

deklarációt – , ahol a két ország a feszültségek ellenére együtt tud működni.  

 
  

https://www.washingtonpost.com/world/2021/10/21/diplomatic-absences-cop26-g20/
https://www.chathamhouse.org/2021/11/who-decides-chinas-foreign-policy/summary
https://economaniablog.hu/2021/09/28/az-uj-big-thing-uj-szintezis-a-kinai-gazdasagpolitikaban/
https://economaniablog.hu/2021/09/28/az-uj-big-thing-uj-szintezis-a-kinai-gazdasagpolitikaban/
https://www.nytimes.com/live/2021/11/15/world/biden-xi-summit
https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/
https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/
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Kelet Ázsia 

13. „szinglik napja” Kínában 

China Daily, 2021. november 12. 

Immár 13 éve Kínát november 11-én óriási vásárlási láz járja körül a „szinglik napján”. A nagy 

e-kereskedelmi platformok által közzétett adatokból az derült ki, hogy az idei szinglik napja is 

megmutatta Kína belföldi keresletében rejlő lehetőségeket. A Tmall adatai szerint november 

12-én 0:00-kor a Tmall szinglik napján zajlott teljes tranzakciós volumene 540,3 milliárd jüan 

volt (körülbelül 84,54 milliárd USD); a JD hivatalos adatai szerint, amelyet a WeChat számlája 

alapján hozott nyilvánosságra, november 11-én 23:59-kor a JD szingli napi rendelési értéke 

meghaladta a 349,1 milliárd jüant (körülbelül 54,6 milliárd USD). A JD International teljes 

forgalma ezzel több mint 70%-kal nőtt éves szinten. 

Forrás: “双十一”的热闹与冷静 

Ki tudja zöldíteni Kína a „szinglik napját”? 

Tang Damin, The Diplomat, 2021. november 10. 

A szinglik napja, Kína éves vásárlási ünnepe, amelyre minden évben november 11-én kerül sor 

és mára éppolyan híres a pazarlásról, mint a kereskedelemről. A Taobao.com és a TMall 

tulajdonosa egy sor erőfeszítést tett a pazarlás csökkentésére, kezdve a csomagolás 

mesterséges intelligencia technológiával történő optimalizálásától és az újrahasznosító 

állomások létrehozásáig, azonban az Alibaba, amely olyan területekre is betört, mint a szállítás, 

a kerékpárkölcsönzés, a fintech, a kiskereskedelem és az élelmiszerboltok, még mindig nem 

mutatott be átfogó képet a tényleges környezeti lábnyomáról. Ennek eredményeként 

meglehetősen keveset tudunk Kína legnagyobb online piacterét üzemeltető vállalat tényleges 

lábnyomáról vagy fenntarthatóságáról. 

Forrás: Can China’s Singles’ Day Go Green? 

Kína biztosította világszerte a legtöbb koronavírus elleni vakcinát 

Xinhua, 2021. november 12. 

A kínai vakcinák segítségével Chilében és Kambodzsában a beoltottság elérte a 79%-ot, illetve 

a 77%-ot, amelyek magasabbak adatok, mint a fejlett országokban, például az Egyesült 

Államokban és Európában. Ezzel kapcsolatban Wang Wenbin, a külügyminisztérium szóvivője 

a november 12-én tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Kína eddig több mint 1,7 

milliárd adag oltóanyagot juttatott el a világ több mint 110 országának és nemzetközi 

szervezetének, és arra fog törekedni, hogy elérje ez a szám a 2 milliárdot. Több mint 30 

országgal kezdeményezte a "Belt and Road" vakcinapartnerségi kezdeményezést, és közös 

vakcinagyártásba kezdtek 19 fejlődő országgal. Jelenleg Kína lett az az ország, amely a világon 

a legtöbb új koronavírus elleni oltást biztosítja, és a fejlődő országok által eddig beszerzett 

vakcinák nagy része is Kínából származik. 

Forrás: 中国是对外提供新冠疫苗最多的国家 

http://caijing.chinadaily.com.cn/a/202111/12/WS618e2a56a3107be4979f7f4f.html
https://thediplomat.com/2021/11/can-chinas-singles-day-go-green/
http://www.news.cn/world/2021-11/12/c_1128058423.htm


 
 

 
 

6 

Karácsonyi tehervonat érkezik Kínából Európába 

China Daily, 2021. november 9. 

Egy különleges, karácsonyi árukat szállító Kína-Európa tehervonat indult útnak a németországi 

Duisburgba, ahonnan majd más európai országokba viszik a szállítmányt, köztük 

Lengyelországba, Belgiumba, Svédországba, Franciaországba és a Hollandiába. Az 50 TEU és 

20 millió jüan (mintegy 3,1 millió dollár) értékű áruval megrakott vonat november 5-én indult 

a dél-kínai Shenzhen városából, és várhatóan kb. 16 napot vesz igénybe az út. A főként 

Guangdong és Fujian tartományokban gyártott exportcikkekre nagy a kereslet az európai 

karácsonyi vásárlási szezonban, mint például a ruházatra, cipőkre, fitneszfelszerelésekre, 

elektromos kandallókra, LED-világításra és autóalkatrészekre. A vasúti szolgáltatás 30 

százalékkal csökkentheti a szállítási költségeket a tengeri útvonalakhoz képest, és a légi 

fuvarköltségnek csak körülbelül 20 százalékát teszi ki. A Kína-Európa tehervonat utak 2021 

eleje óta erőteljes növekedési lendületet mutatnak, az összesített szám éves szinten 32 

százalékkal nőtt, és augusztus végére eléri a 10 030-at - mutatták ki a China State Railway 

Group Co., Ltd. adatai. Ebben az időszakban a tehervonatok körülbelül 964 000 TEU 

konténernyi árut szállítottak, ami 40 százalékkal több, mint 2020 azonos időszakában. 

Forrás: China-Europe freight train facilitates smooth Christmas exports 

Dél-Korea átmenetileg csökkenti az üzemanyagadókat a megugró olajárak 

kezelése érdekében 

China Daily, 2021. október 12. 

Dél-Korea ideiglenesen csökkentette az üzemanyagadót november 12-én, hogy enyhítse a 

megugró olajárak hatását az országra és az emberek életére. A kormány illetékesei közölték, 

hogy a benzin, a gázolaj és az LPG adójának 20 százalékos csökkentése hat hónapig, jövő év 

április végéig maradnak érvényben. A lépés értelmében a benzin üzemanyagadója literenként 

656 vonra (0,55 dollár) csökken 820 vonról, a gázolajé pedig 582 vonról 466 vonra. Az adók a 

hazai benzinárak mintegy 40 százalékát teszik ki. Az iparági megfigyelők szerint valószínűleg 

néhány hétbe telik, amíg a helyi benzinkutak áraikba beépítik a csökkentett adókat. Október 

végén a kormánypárt megállapodott az üzemanyagadók csökkentéséről, mivel a nemzetközi 

olajárak közel hároméves csúcsra ugrottak a világgazdaság világjárványból való kilábalása 

közepette. A dél-koreai irányadó dubai nyersolaj hordónkénti ára október 18-án elérte a 83,89 

dollárt, szemben a szeptemberi 72,63 dolláros átlaggal, Ázsia negyedik legnagyobb gazdasága 

pedig szinte teljes energiaszükségletét az importból biztosítja. 

Forrás: Korea temporarily cuts fuel taxes to tackle soaring oil prices 

  

http://www.news.cn/english/2021-11/09/c_1310300818.htm
https://www.koreatimes.co.kr/www/biz/2021/11/488_318649.html
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Fenntarthatóság és túlélés: Észak-Korea küzdelme az éghajlatváltozással 

Gabriela Rernal, The Diplomat, 2021. november 1. 

Észak-Koreát egyre jobban érintik az éghajlatváltozás miatti természeti katasztrófák, de 

gyenge gazdasága hátráltatja a környezetvédelmi intézkedések bevezetésében, így Észak-

Korea válaszút előtt áll. Az amúgy is gyenge gazdaság továbbra is szenved a folyamatban lévő 

világjárvány miatt, emellett pedig a természeti katasztrófák az egész országban pusztítást 

okoznak. Az elmúlt év heves esőzései és áradásai arra kényszerítették Phenjant, hogy 

határozottabban lépjen fel az éghajlatváltozással kapcsolatban, és számos környezetvédelmi 

politikát fogadjon el az ország jövője érdekében. Jóllehet ez egy lépés a helyes irányba, 

azonban kérdéses, hogy az észak-koreai kormány be tudja-e váltani a zöldebb jövőre 

vonatkozó ígéreteit. 

Forrás: Sustainability and Survival: North Korea’s Struggle With Climate Change 

USA és Európa gazdasága a kínai importtól függ 

David P. Goldman, Asia Times, 2021. november 8. 

Az Egyesült Államokba és az Európai Unióba irányuló kínai export a feldolgozóipari GDP közel 

30%-át teszi ki, miután az idei évben példátlanul megugrott a szállítás. A Kínából érkező 

amerikai behozatal 30%-kal haladja meg a Covid-19 világjárvány előtti adatokat, az európai 

import pedig 50%-kal. Ezek a növekedési ráták fontos makrogazdasági hatással bírnak. Kína 

exportnövelő képessége nagyobb teret ad az ipari nemzeteknek a monetáris és fiskális 

ösztönzők számára. Európa esetében a Kínából érkező behozatal 50%-os növekedése az elmúlt 

két évben a teljes GDP mintegy 2%-át, a feldolgozóipari GDP mintegy 14%-át teszi ki. Kína 

rugalmassága a kínálat növelésében pedig lehetővé teszi Európának a kereslet növelését. Az 

Egyesült Államokban a Kínából érkező nagyobb import 250 milliárd dolláros kínálatnövekedést 

jelent, amikor a fogyasztói elektronikai cikkek és egyéb fogyasztási cikkek iránti kereslet a 

fiskális és monetáris ösztönzőkkel együtt megugrott. 

Forrás: US and EU economies hang on Chinese imports 

  

https://thediplomat.com/2021/11/sustainability-and-survival-north-koreas-struggle-with-climate-change/
https://asiatimes.com/2021/11/chinese-exports-support-global-supply-chains/
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Dél-Ázsia 

A BRI Bangladesben: win-win vagy adósságcsapda? 

Shaikh Abdur Rahman, The Diplomat, 2021. november 09. 

Banglades 2016-ban vált a BRI részévé, és az elmúlt években exponenciálisan nőttek a 

Pekinggel fenntartott kapcsolatai, különösen azóta, hogy Xi Jinping kínai elnök 2016 

októberében ellátogatott Dhakába. Kína jelenleg Banglades legnagyobb kereskedelmi 

partnere, és Banglades a kétoldalú partnerség keretében több mint 40 milliárd dollárnyi kínai 

beruházást fog kapni. A Dhaka Tribune szerint 2009 és 2019 között Kína, becslések szerint 9,75 

milliárd dollárt fektetett be bangladesi közlekedési projektekbe. A külső adósság arányának 

összehasonlító elemzése más BRI-tagországokkal, amelyek az úgynevezett "adósságcsapdába" 

esnek, azt sugallja, hogy Banglades jó helyzetben van külső adósságának kezelése terén, 

összehasonlítva társaival. Srí Lanka és Pakisztán esetében például a nominális GDP-hez 

viszonyított adóssághányad 104 százalék, illetve 41 százalék. Banglades esetében a 2020-21-

es pénzügyi évben a külföldi adósságállomány mintegy 78,04 milliárd dollár volt, ami az ország 

GDP-jének mintegy 22 százaléka. A kínai adósságkérdés tehát nem jelent aggodalmat 

Banglades számára, mivel már bebizonyította, hogy körültekintően kezeli a külső adósságot. 

A jelenlegi tendenciák alapján kicsi a valószínűsége annak, hogy Banglades Pakisztánhoz 

hasonlóan az úgynevezett adósságcsapdába kerül; a BRI keretében inkább az ország gazdasági 

fejlődésének felgyorsítására nyílik lehetőség.  

Forrás: The BRI in Bangladesh: ‘Win-Win’ or a ‘Debt Trap’? 

Doval szerint India menetel, az egyik vezető nemzet lesz, amikor eléri a 100 

évet 

Shishir Gupta, Hindustan Times, 2021. november 12. 

India a függetlenség 100. évfordulója felé haladva új korszakot fog nyitni, és a világ egyik 

vezető nemzeteként "sok-sok vívmányáról és eredményéről" lesz ismert – mondta Ajit Doval 

indiai nemzetbiztonsági tanácsadó pénteken. A politikus a rendőrakadémián beszélt arról, 

hogy a háborúk már nem hatékony eszközök, mivel politikai és katonai céljukat nem érhetik 

el, mivel megfizethetetlenek, bizonytalan a kimenetelük – a jelentette ki, hozzátéve, hogy a 

civil társadalom az, amelyet fel lehet ásni, meg lehet osztani és manipulálni lehet "a nemzet 

érdekeinek sérelmére" Ezzel szemben "Ha a belső biztonság kudarcot vall, egyetlen ország 

sem lehet nagyszerű. Ha az emberek nincsenek biztonságban, nem tudnak felnőni a 

lehetőségeikhez, és valószínűleg az ország soha nem fog növekedni" – tette hozzá. 

Forrás: India is on a march, will be one of the leading nations when it turns 100: Doval 

  

https://thediplomat.com/2021/11/the-bri-in-bangladesh-win-win-or-a-debt-trap/
https://www.hindustantimes.com/india-news/india-is-on-a-march-will-be-one-of-the-leading-nations-when-it-turns-100-doval-101636704913953.html
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Az Amazon és a Future Group vitatkozik a Reliance-szel kötött üzletről 

K S Kumar, Asia Times, 2021. november 08. 

Ismét kiéleződött a harc az Amazon és a Future Group között az utóbbi azon lépése miatt, 

hogy eladja eszközeinek nagy részét a Reliance Groupnak. A legújabb összecsapás azzal 

kezdődött, hogy a Future Retail független igazgatói vasárnap levélben fordultak az Indiai 

Versenyhivatalhoz, kérve az Amazon számára a Future Couponsban való részesedés 

megvásárlásához adott korábbi jóváhagyás visszavonását. Az igazgatók azt állították, hogy az 

amerikai e-kereskedelmi óriásvállalat megsértette a közvetlen külföldi befektetésekre 

vonatkozó normákat, amikor 49%-os részesedést szerzett a Future Couponsban, és elhallgatta 

a tényeket, amikor a versenyfelügyelet jóváhagyását kérte. Eközben az Amazon ellenlépésként 

levélben fordult a tőzsdefelügyelethez és a vállalati ügyek minisztériumához, amelyben kérte, 

hogy vonják vissza a Future Retailnek adott engedélyeket és hozzájárulásokat a Reliance 

Group egyik egységével, a Reliance Retailnel kötött 3,4 milliárd dolláros fúziós 

megállapodással kapcsolatban. Az Amazon korábban megtámadta a Future Retail és a 

Reliance Retail egyesülését, azt állítva, hogy a tranzakció sérti az indiai kiskereskedővel kötött 

megállapodást. Az Amazon a Future Group-pal kötött versenytilalmi megállapodásra és arra a 

követelményre hivatkozott, hogy a vitás ügyeket a Szingapúri Nemzetközi Választottbírósági 

Központ szabályai szerint kell eldönteni. 

Forrás: Amazon, Future Group spar over deal with Reliance 

India több együttműködést sürget a régióban az afganisztáni helyzet kapcsán 

Nirmala Ganapathy, The Straits Times, 2021. november 10. 

India a közép-ázsiai államok, Irán és Oroszország biztonságáról szóló regionális konferencián 

nagyobb együttműködésre és kölcsönös párbeszédre szólított fel Afganisztánnal kapcsolatban, 

hogy segítsen kidolgozni egy stratégiát a tálibok és a növekvő humanitárius válság kezelésére. 

"Mindannyian élénken figyeltük az ottani fejleményeket. Ezek nemcsak az afgán népre, hanem 

a szomszédokra és a régióra is fontos következményekkel járnak" – jelentette ki Ajit Doval, 

India nemzetbiztonsági tanácsadója a konferenciát megnyitó beszédében. India, amely fontos 

szerepet játszott Afganisztánban, több mint 3 milliárd dollárt fektetett be az amerikai katonai 

jelenlét égisze alatt az országban, de a tálib hatalomátvétel után háttérbe szorult az országban. 

Az afganisztáni fejlemények destabilizálhatják a régiót, és Újdelhi aggódik amiatt, hogy ez 

milyen hatással lehet Kasmírra, amely az India és Pakisztán között régóta húzódó vita 

középpontjában áll. A konferencián Pakisztán és Kína nem vett részt, de a közép-ázsiai 

országokkal és Oroszországgal Indiának sikerült közös álláspontot kialakítania. 

Forrás: India calls for more cooperation in the region on Afghanistan situation 

  

https://asiatimes.com/2021/11/amazon-future-group-spar-over-deal-with-reliance/
https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/india-calls-for-more-cooperation-in-the-region-on-afghanistan
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Délkelet-Ázsia 

Malajzia arra számít, hogy a Szingapúrral közös Beoltott utazási folyosó 

fellendíti a légiközlekedési ágazatot 

Ram Anand, The Straits Times, 2021. november 09. 

Malajzia arra számít, hogy a Szingapúrral közös Beoltott utazási folyosó (VTL) rendszer 

lendületet ad majd a megtépázott légiközlekedési ágazatának. Ugyanakkor az utazásszervezők 

és a Szingapúrban élő malajziai munkavállalók szerint, egyelőre nem valószínű, hogy ez 

jelentős hatással lesz a gazdaságra vagy személyesen rájuk. Wee Ka Siong malajziai 

közlekedési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy a VTL-rendszer – amely csak a légi 

közlekedésre korlátozódik – üdvözlendő könnyebbséget jelent majd a légiközlekedési 

ágazatban dolgozó malajziaiak, köztük a légitársaságok személyzete és a repülőtéri személyzet 

számára. A jelenleg Szingapúrban élő malajziai munkavállalók és az idegenforgalmi ágazat 

szereplői szerint azonban a korlátozások további enyhítésére van szükség ahhoz, hogy a VTL 

jelentős hatást gyakoroljon az emberek mozgására és a gazdaságra egyaránt. 

Forrás: Malaysia expects Vaccinated Travel Lane with Singapore to boost aviation sector 

Az ASEAN és Kína ellátási láncának kapcsolatai és a szétválasztás veszélyei 

Ken Heydon, East Asia Forum, 2021. október 10. 

Kína és az ASEAN közötti globális értéklánc (GVC) kapcsolatai kevésbé dominánsak, 

ugyanakkor előnyösebbek, mint ahogyan az első pillantásra látszik. Az ASEAN előtt azonban 

komoly kihívások állnak. Mivel az ASEAN közvéleménye inkább az Egyesült Államokhoz, és 

kevésbé Kínához való igazodásra törekszik, a tagállamok Kínától való GVC-függősége 

aggodalomra adhat okot. Az ASEAN-államoknak három közös GVC-kihívással kell 

szembenézniük: a kereskedelemhez képest a befelé irányuló befektetések jelentőségének 

növekedése, a dinamikus partnerországok belső keresletének fokozottabb előtérbe helyezése, 

valamint a GVC-k zavarokkal szembeni sérülékenységének fennmaradása. E hatalmas 

kihívások ellenére az ASEAN-nak nem szabad arra törekednie, hogy leváljon az ellátási láncról. 

Az OECD modellezése szerint az ASEAN szétválasztása – az upstream ellátási sokkoknak való 

kitettség csökkentése révén – némileg javítaná az ASEAN gazdasági stabilitását (a GDP 0,02 

százalékával), de jelentősen csökkentené a növekedést (a GDP több mint 10 százalékával).  

Forrás: ASEAN supply chain links with China and the perils of decoupling 

  

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-expects-vtl-with-singapore-to-boost-aviation-sector
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-expects-vtl-with-singapore-to-boost-aviation-sector
https://www.eastasiaforum.org/2021/11/10/asean-supply-chain-links-with-china-and-the-perils-of-decoupling/
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A jelentés szerint a délkelet-ázsiai internetes gazdaság elérheti az 1 billió 

dollárt 2030-ra 

Reuters, Bangkok Post, 2021. november 10. 

Egy szerdán közzétett iparági jelentés szerint Délkelet-Ázsia internetes gazdasága 2030-ra az 

előrejelzések szerint eléri az 1 billió dollárt, annak köszönhetően, hogy több tízmillió ember 

kezd el online vásárolni és élelmiszert szállítani. Az Alphabet's Google, a Temasek Holdings 

szingapúri állami befektető és a Bain & Company globális üzleti tanácsadó cég által készített 

jelentés szerint a régió 60 millió új internethasználóval bővült a koronavírus-járvány kezdete 

óta, elérve a 440 millió főt. A 11 országból álló régió a világ egyik leggyorsabban növekvő 

internetes piaca, ami a fiatal népességnek, a gyors okostelefon-használatnak és 

urbanizációnak, valamint a növekvő középosztálynak köszönhető. A délkelet-ázsiai online 

iparág a becslések szerint a bruttó árumennyiség (GMV) tekintetében a 2021 végére becsült 

174 milliárd dollárról 2025-re 360 milliárd dollárra, 2030-ra pedig 1 billió dollárra nő, 

elsősorban az e-kereskedelem és az élelmiszer-szállítás növekedésének köszönhetően, mivel 

az otthon maradt fogyasztók többnyire az interneten keresztül intézik a bevásárlást. 

Forrás: Southeast Asian internet economy to hit $1trln by 2030, report says 

Erdőirtás: Amikor a "nem" minden mást jelent, csak azt nem, hogy… 

Editorial Board, The Jakarta Post, 2021. november 11. 

Alighogy Joko "Jokowi" Widodo elnök az ENSZ éghajlat-változási konferenciáján (COP26) részt 

vevő több mint 100 másik vezetővel együtt november 2-án aláírta az "erdőirtás 

megszüntetéséről" szóló, 2030-ig szóló, mérföldkőnek számító megállapodást, Siti Nurbaya 

Bakar környezetvédelmi és erdészeti miniszter máris tett egy megjegyzést, miszerint 

Indonézia számára ez nem jelenti az erdőirtás teljes leállítását. Ezt igazából úgy lehet 

értelmezni, hogy egyfelől Indonézia csatlakozik a világhoz, amely az erdőirtás leállítására szólít 

fel, másfelől viszont azt üzeni a nemzetnek, hogy a kormány semmiképpen sem fogja 

feláldozni Jokowi "hatalmas fejlesztési programjait" a "nulla erdőirtás" és a "nulla szén-dioxid-

kibocsátás" nevében. Az, hogy a kormány ezt az álláspontot képviseli, nem meglepő, de mégis 

kiábrándító. A kormány évek óta figyelmen kívül hagyja az erdőirtás lassítására tett ígéretét a 

gazdasági fejlődés nevében, de e programok valódi haszonélvezői nem annyira az 

erdőterületeken élő emberek, ahogy a kormány állítja, hanem inkább a nagyvállalatok, 

amelyek nagy erdőterületeket alakítanak át elsősorban pálmaolaj-ültetvényekké.  

Forrás: Deforestation: When ‘no’ means anything but 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2213063/southeast-asian-internet-economy-to-hit-1trln-by-2030-report-says
https://www.thejakartapost.com/academia/2021/11/10/deforestation-when-no-means-anything-but.html
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A gazdasági fellendülés első zöld hajtásai a Fülöp-szigeteken 

Richard Javad Heydarian, Asia Times, 2021. november 10. 

A szigorú Covid-19-zárlatok újbóli bevezetése és a vakcinázási program elhúzódása ellenére a 

Fülöp-szigeteken a harmadik negyedévben a vártnál jobb növekedési ütemet sikerült elérni. 

Kedden a Fülöp-szigeteki Statisztikai Hatóság 7,1%-os bruttó hazai termék (GDP) növekedést 

jelentett az év harmadik negyedévéről, amivel az ország jó úton halad a 4-5%-os idei GDP-

növekedési cél elérése felé. Bár a legutóbbi növekedési számok alacsonyabbak voltak a 

második negyedévben mért 12%-os növekedésnél, mégis jelentősen meghaladták az iparági 

elemzők előrejelzéseit, akik 4% alatti növekedési ütemre számítottak a Covid-19-es 

megbetegedések megugrása és a nagyobb gazdasági csomópontokban újra bevezetett 

megerősített közösségi karantén (ECQ) miatt. A gazdasági fellendülés ezen jelei ellenére 

viszont a Fülöp-szigetek továbbra is a régió lemaradó országai közé tartozik az általános 

gazdasági fellendülés tekintetében, ami nagyrészt a visszafogott költségvetési válasznak és az 

országon belüli rendkívül egyenlőtlen oltási arányoknak tudható be. A Covid-19 járványból 

való teljes kilábalás, amely tavaly óta öt negyedéven át tartó gazdasági visszaesést okozott, 

csak a jövő év végén és az új kormányzat alatt következhet be. 

Forrás: First green shoots of economic recovery in Philippines 

Mit csinált Thaiföld a COP26 csúcstalálkozón? 

Tita Sanglee, The Diplomat, 2021. november 11. 

Prayut Chan-o-cha thaiföldi miniszterelnök a hónap elején részt vett az ENSZ 26. éghajlat-

változási konferenciáján (COP26) Glasgow-ban. A világ vezetőinek csúcstalálkozóján a thai 

miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozás "élet-halál kérdése", és Thaiföld 

eltökélt szándéka, hogy 2065-re elérje a nettó nulla kibocsátási célt. Annak ellenére azonban, 

hogy a klímaváltozás súlyosan érinti Thaiföldet a régiós országokkal összehasonlítva Thaiföld 

klímastratégiája nem tartalmaz ambiciózus célokat. Az ország Glasgow-ban sem írta alá a 

legfontosabb megállapodásokat, mint pl. az erdőírtásokat szüntetné be 2030-ig. Végső soron 

Thaiföld COP26-os szereplése inkább PR- és stratégiai célokat szolgált. Prayut nemcsak azért 

igyekezett nemzetközi elismerést szerezni a COP26-on, hogy előkészítse az utat Thaiföld 

számára az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) 2022-es 

csúcstalálkozójának megrendezéséhez, hanem azért is, hogy növelje hazai tekintélyét, mivel a 

közelgő választások előtt, egyre több kritikát kapott az utóbbi időben. 

Forrás: What Was Thailand Doing at the COP26 Summit? 

  

https://asiatimes.com/2021/11/first-green-shoots-of-economic-recovery-in-philippines/
https://thediplomat.com/2021/11/what-was-thailand-doing-at-the-cop26-summit/


 
 

 
 

13 

Közel-Kelet 

Dubaj azt tervezi, hogy magán- és családi cégeket ösztönözzön a tőzsdére való 

belépésre 

 .Al Arabiya, 2021. november 07 ,العربية

Dubaj vezetése a múlt szombaton egyesítette gazdasági és turisztikai szektorait, és az új 

entitás egyik fő feladata, hogy a magán- és családi cégeket ösztönözze a dubaji pénzügyi piacra 

történő belépésre. A múlt héten az emirátus számos lépést hajtott végre azzal a céllal, hogy 

motiválja a nagyobb tőzsdei részvételt, aminek következtében könnyebben lépést tudnak 

majd tartani a regionális riválisokkal. Ez magában foglalta a helyi tőzsde igazgatóságának 

megreformálását, valamint az állami tulajdonban lévő Dubaj Villamosenergia- és Vízügyi 

Hatóság (DEWA) tőzsdére történő bevezetését. A jól ismert dubaji magán- és családi cégek 

közé tartozik a Majid Al Futtaim Holding, a közel-keleti Carrefour üzletek üzemeltetője, és az 

Al Khaleej Sugar Company, amely a Bloomberg szerint a világ legnagyobb cukorfinomítójának 

tulajdonosa. 

Forrás:  كات الخاصة والعائلية عىل دخول البورصة  دب    تخطط لتشجيع الشر

Az iraki miniszterelnök, al-Kazemi ellen "sikertelen" merényletet követtek el 

العراق صوت , Sotaliraq, 2021. november 07. 

Vasárnap az iraki hadsereg szóvivője bejelentette, hogy Musztafa Al-Kazemi miniszterelnök 

ellen sikertelen merényletet követtek el. Az iraki hadsereg közleményben tudatta, hogy 

"robbanóanyaggal megrakott drón vette célba az iraki miniszterelnök otthonát a fővárosban, 

Bagdadban". Biztonsági források közölték, hogy a miniszterelnök jó egészségnek örvend, és 

nem sérült meg a támadásban, viszont személyi testőrei közül többen is életüket veszthették, 

vagy súlyosabban sérültek. Figyelemre méltó, hogy nem ez az első eset, hogy az iraki 

miniszterelnök ellen merényletet követnek el, ugyanis korábban három sikertelen próbálkozás 

is történt Irak vezetőjének a kiiktatására. Egyesek szerint a mostani merényletet az Irán-barát 

milíciák hajthatták végre, de ezzel kapcsolatban konkrét információ még nem került 

napvilágra. 

Forrás: يعلن تعرض الكاظم   لمحاولة اغتيال “فاشلة   
 ”اإلعالم األمن 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2021/11/07/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9
https://www.sotaliraq.com/2021/11/07/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7/
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Bennett háromoldalú találkozót tervez Görögország és Ciprus vezetőivel 

Times of Israel, 2021. november 06. 

A hírek szerint Naftali Bennett izraeli miniszterelnök hamarosan háromoldalú megbeszélést 

tart Görögország és Ciprus vezetőivel. A tervek szerint a találkozót ebben a hónapban tartották 

volna meg, de szervezési okok miatt elhalasztották. A jelentés szerint a megbeszéléseken 

regionális, gazdasági és biztonsági kérdéseket fognak megtárgyalni, de további részleteket 

nem közöltek. Izrael, Görögország és Ciprus regionális szövetségesek, és fokozottan 

együttműködnek gazdasági értelemben, beleértve az olyan területeket, mint a 

villamosenergia és a gáz is. Osztoznak a Törökországgal kapcsolatos ellenérzéseket tekintve, 

mivel utóbbi a Földközi-tenger keleti részén próbálja kiterjeszteni jelenlétét. A három ország 

haditengerészeti hadgyakorlatot tartott az év elején, jelezve, hogy katonai kapcsolataik is 

elmélyülnek. 

Forrás: Bennett planning tripartite meeting with leaders of Greece, Cyprus 

Az egyiptomi elnök találkozott a német nagykövettel és a Siemens 

illetékeseivel a közlekedési kiállítás megnyitóján 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. november 08. 

Abdel-Fattah El-Sisi egyiptomi elnök megtekintette a "TransMEA2021" konferencián és 

kiállításon bemutatott eszközöket, berendezéseket és pavilonokat. El-Sisi elnök a Siemens 

pavilonját is meglátogatta, ahol Tarek Hassan, a Siemens egyiptomi elnöke üdvözölte, de a 

pavilonban jelen volt Frank Hartmann kairói német nagykövet is, továbbá a Siemens 

vezérigazgatója és számos vállalati tisztségviselő. Tarek Hassan hangsúlyozta, hogy a Siemens 

120 éve dolgozik Egyiptomban, a közlekedés, az ipar és az energia szektorokban. Bassam Rady 

nagykövet, a köztársasági elnökség hivatalos szóvivője kijelentette, hogy az „Út 2030-ig” 

szlogen fémjelezte kiállítás jelenlegi ülésszakán a korszerű tömegközlekedés, a vasutak, az 

alagutak és kikötők területére szakosodott legnagyobb nemzetközi cégek vesznek részt. A 

kiállítás fontos esemény Egyiptomban és platformként szolgál a közlekedési ágazatban 

szerzett szaktudás és modern tapasztalatok cseréjére. 

Forrás: كة سيمن    بافتتاح معرض النقل   السفن   األلماب   ومسئوىل شر
 الرئيس  السيس   يلتق 

  

https://www.timesofisrael.com/bennett-planning-tripartite-meeting-with-leaders-of-greece-cyprus/
https://m.youm7.com/story/2021/11/7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD/5525714
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Erdoğan felavatta az Ilısu gátat Törökország délkeleti részén 

Hürriyet Daily News, 2021. november 07. 

A török elnök november 6-án avatta fel az ország délkeleti Mardin tartományában található 

Ilısu gátat. A teljes víztározó térfogata 11 milliárd köbméter, és 1200 megawatt vízenergiát 

képes előállítani. A megnyitó ünnepségen Recep Tayyip Erdoğan elnök elmondta, hogy a 

projektet az akadályok, köztük a finanszírozási problémák és a terrortámadások ellenére 

befejezték. "Ez a munka a legjobb válasz Törökország esküdt ellenségei és azok számára, akik 

saját országukkal és nemzetükkel szembemennek" - mondta Erdoğan. Hozzátette, hogy ez a 

legnagyobb gát a Tigris folyón és a negyedik legnagyobb török vízerőmű Törökországban. A 

projekt 20 milliárd török lírába (2 milliárd dollárba) került, és az előzetes becslések szerint 

körülbelül évi 3 milliárd török lírával (309 millió dollárral) járul hozzá a török gazdasághoz. 

Forrás: Erdoğan inaugurates Ilısu Dam in southeastern Turkey 

Abu Dzabi két angol-arab nyelvű családi bíróságot hoz létre nem muszlimok 

számára 

Al Arabiya English, 2021. november 08. 

Kétnyelvű bíróságot hoztak létre Abu-Dzabi emírségében a nem muszlimok családi ügyeinek 

intézésére – jelentette be az ország elnöke a WAM hivatalos hírügynökség vasárnapi 

közleményében. Továbbá új törvényt fogadtak el az emírségben élő nem muszlimok személyi 

státuszának szabályozására – lehetővé téve az elvált szülők közös felügyeleti jogát gyermekeik 

felett. A közlemény szerint ezentúl a nem muszlimok is köthetnek polgári házasságot Abu-

Dzabiban, valamint módosították az öröklési és tartásdíjakat is. Az Egyesült Arab 

Emírségekben a jogi eljárások általában arabul zajlanak, és a válást kérő külföldieknek 

korábban az iszlám jog szerint kellett lefolytatniuk az eljárást. A 2020 novemberében 

elfogadott átfogó jogi reformok azonban lehetővé teszik, hogy az Egyesült Arab Emírségekben 

élő emigránsok annak az országnak a törvényei szerint kérhessék a válást, amelyben 

házasságot kötöttek. 

Forrás: Abu Dhabi sets up dual English-Arabic language family court for non-Muslims 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/erdogan-inaugurates-ilisu-dam-in-southeastern-turkey-169169
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/11/07/Abu-Dhabi-sets-up-dual-English-Arabic-language-family-court-for-non-Muslims
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Katar nem kíván jövedelemadót kivetni 

 .Al Jazeera, 2021. november 08 ,الجزيرة

A katari általános adóhatóság vezetője, Ahmed bin Issa Al-Mohannadi megerősítette, hogy a 

hatóságnak nem áll szándékában jövedelemadót kivetni, de a közelmúltban széles körben 

elterjedt általános forgalmi adó továbbra is törvényi szabályozás alatt áll. Al-Mohannadi a 

katari Al-Sharq lapnak adott interjújában azt mondta, hogy az adó az egyik legfontosabb 

eszköz az ország bevételi forrásainak diverzifikálására, és ez jogi szempontból és a törvényi 

előírásokkal összhangban van. Al-Mohannadi úgy vélte, hogy az adók a világ minden 

országában jelentős bevételi forrást képeznek, különösen a fejlett országokban, amelyek a 

katarinál jóval magasabb adókulcsok ellenére is fenntartható gazdasági növekedést érnek el. 

A katari adók a befektetési környezet ösztönzése érdekében a legalacsonyabb adókulcsok 

közé tartoznak a világon. 

Forrás:  ي    ع يبة عىل الدخل ..والقيمة المضافة قيد التشر م فرض ض   قطر ال تعن  

Lehetővé válik a külföldiek számára, hogy ingatlanokba fektessenek be 

Mekkában és Medinában 

االوسط قالشر  , Asharq Al Awsat, 2021. november 09. 

A szaúdi pénzügyi hatóságok engedélyezték a külföldiek részvételét a két Szent Mecset 

határain belüli ingatlanbefektetési alapokban. Emellett Szaúd-Arábia Sura Tanácsa 

hangsúlyozta, hogy foglalkozni kell a belföldi repülőjegyek magas áraival, és a Légiközlekedési 

Főhatóság azon fog dolgozni, hogy befejezze az akadozó repülőtéri projekteket, figyelembe 

véve a Királyság "2030-as víziójának" légiközlekedési stratégiára vonatkozó követelményeit. A 

Tanács az ülésén felszólította a Polgári Légiközlekedési Főhatóságot, hogy az illetékes 

hatóságokkal együttműködve biztosítson versenyképes, befektetőket vonzó működési 

környezetet, alakítson ki privatizációs folyamatokat, támogassa a műszaki innovációt az 

utazók élményének javítása érdekében. 

Forrás:  مكة المكرمة والمدينة المنورة   
 السماح لألجانب باالستثمار العقاري ف 

Szaúd-Arábia gazdasága közel egy évtizede a leggyorsabb ütemben nő 

Al Jazeera, 2021. november 10. 

Szaúd-Arábia gazdasága az elmúlt közel egy évtizedet tekintve a leggyorsabb ütemben nőtt a 

harmadik negyedévben, köszönhetően a magasabb olajáraknak, - derült ki a kormány előzetes 

becsléseiből. A Királyságban 2020 azonos negyedévéhez képest 6,8 százalékkal nőtt a bruttó 

hazai termék - közölte a Statisztikai Hivatal kedden, ami a leggyorsabb ütemnek számít 2012 

óta. Az olajszektor 9%-kal nőtt éves összevetésben, míg az ezen kívüli gazdaság 6,2%-kal 

bővült. Az ország nem olajipari tevékenysége már túllépte a pandémia előtti csúcsát, és az 

előrejelzések szerint valószínűleg szilárd alapokon zárja majd az évet. 

Forrás: Saudi Arabia’s economy grows at fastest rate in nearly a decade 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/11/8/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://aawsat.com/home/article/3293376/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%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%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.com/economy/2021/11/9/bbsaudi-arabias-economy-grows-at-fastest-rate-in-nearly-a-decade
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Török környezetvédelmi miniszter: Eltökélten folytatjuk erőfeszítéseinket az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. november 10. 

Murat Kurum török környezetvédelmi miniszter megerősítette, hogy országa határozottan 

folytatja az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. Kurum megjegyezte, hogy Törökország nem 

marad egyetlen globális probléma szemlélője sem, és határozottan folytatja erőfeszítéseit az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem terén a világ jövője és a jövő nemzedékei érdekében. 

Hangsúlyozta azt is, hogy azoknak az országoknak, amelyek történelmi felelősséget viselnek a 

klímaváltozáshoz vezető problémák megjelenésében, ugyanolyan lendülettel kell teljesíteniük 

a klímaváltozás elleni küzdelemben vállalt kötelezettségeiket. Kurum beszélt Ankarának a 

párizsi klímaegyezményhez való csatlakozásáról, valamint Recep Tayyip Erdoğan elnök 

bejelentését is felelevenítette, miszerint Törökország azt a célt tűzte ki, hogy 2053-ra elérje a 

nettó nulla kibocsátást. 

Forrás:  ك   :سنواصل جهودنا  لمكافحة تغن   المناخ بكل عزيمة
 وزير  البيئة الن 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A8%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9/2416441
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Zsaparov megbeszélést folytatott Magyarország külügyminiszterével 

Centralasia News, 2021. november 5. 

A Kirgiz Köztársaság elnöke, Szadir Zsaparov megbeszélést folytatott Magyarország 

Külkereskedelmi és Külügyminisztériumának vezetőjével, Szijjártó Péterrel, aki nagyra 

értékelte az első „Közép-Ázsia – EU” nemzetközi gazdasági fórum Biskekben való 

megrendezését. Zsaparov pedig köszönetet mondott a magyar külügyminisztériumnak, hogy 

támogatta Kirgizisztán budapesti diplomáciai képviseletének megnyitását. A megbeszélésen 

kiemelt figyelmet fordítottak a Magyar-Kirgiz Fejlesztési Alap Kirgizisztánban történő 

elindítására és a tanács első ülésének megtartására. A közép-ázsiai ország vezetője reményét 

fejezte ki, hogy az intézmény tőkéje a közös projektek keretében hamarosan eléri az 50 millió 

dollárt, ami lehetővé teszi majd a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok további 

fejlesztését. Szijjártó kiemelte, hogy a magyar hatóságok elismerik a kirgiz állampolgárok oltási 

igazolását. Emellett bejelentette, hogy 2022-ben közvetlen járatot indítanak Budapest-Biskek 

között. 

Forrás: Жапаров провёл переговоры с министром иностранных дел Венгрии 

A kirgiz elnök gazdasági szempontból vonzónak tartja Közép-Ázsiát 

Krasnaja Vesna, 2021. november 5. 

A közép-ázsiai országok gazdasági és pénzügyi szempontból évről évre egyre ígéretesebb 

területekké válnak. Jelentette ki a Biskekben zajló első nemzetközi „Európai Unió – Közép-

Ázsia” gazdasági fórumon Szadir Zsaparov, kirgiz elnök. A Világbank adatai szerint 1993-ban a 

közép-ázsiai országok GDP-je elérte a 45 milliárd dollárt. Ez 2019-ben nyolcszorosára 347 

milliárd dollárra nőtt, mondta a kirgiz állam vezetője. Szerinte ez az összeg 2030-ra várhatóan 

megduplázódik. Ez pedig jól mutatja a régióban rejlő gazdasági potenciálokat. Zsaparov 

felhívta a figyelmet arra is, hogy a közép-ázsiai országoknak kifejezetten jó kapcsolatai vannak 

az Európai Unió országaival, elsősorban a közép-európai uniós országokkal. Az elnök 

beszédében hozzátette, hogy Kirgizisztán jelentős erőfeszítéseket tesz az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. 

Forrás: Президент Киргизии назвал Центральную Азию привлекательной по экономике 

  

https://centralasia.news/12139-zhaparov-provel-peregovory-s-ministrom-inostrannyh-del-vengrii.html
https://rossaprimavera.ru/news/cb9c53e6?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Üzbegisztán és az Európai Bizottság pénzügyi és technikai együttműködésről 

tárgyalt 

Centralasia News, 2021. november 5. 

Üzbegisztán fővárosa adott otthont az Üzbegisztán-EU fejlesztési együttműködési albizottság 

negyedik ülésének. A megbeszélésen bejelentettek egy együttműködési tervet, mely szerint a 

2021-2024 közötti időszakban az EU 83 millió eurós céltámogatást biztosít Üzbegisztánnak, 

valamint pénzügyi és technikai együttműködést alakít ki Üzbegisztán és az európai uniós 

országok között az Aral-tó térségének fejlesztése érdekében. A találkozó fő napirendi pontjai 

az Európai Bizottsággal való további kétoldalú együttműködés lehetőségei és irányai voltak a 

2021-2027-es új programciklusban. 

Forrás: Узбекистан и Еврокомиссия обсудили финансово-техническое сотрудничество 

Az „Európai Unió – Közép-Ázsia” fórum résztvevői közös nyilatkozatot tettek 

SNG Today, 2021. november 6.  

Kirgizisztán fővárosában véget ért az „Európai Unió – Közép-Ázsia” I. Nemzetközi Gazdasági 

Fórum. A kongresszus keretében résztvevői kiemelt figyelmet fordítottak a zöld gazdaság 

fejlesztésére, a digitalizációra és az egészséges üzleti környezet kialakítására. Adta hírül a kirgiz 

kormány sajtószolgálata. A fórum résztvevői közös nyilatkozatot tettek, amelyben felvázolták 

a megbeszélések főbb irányait. A tanácskozáson a hangsúlyt arra helyezték, hogy a közép-

ázsiai országoknak át kell állniuk a zöld, fenntartható, éghajlattal rendelkező gazdaságra. 

Ennek keretében figyelmet fordítottak a klímaváltozás elleni küzdelemre, a megújuló 

energiaforrások használatára és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére. A 

kongresszus résztvevői a digitalizáció témakörét érintve kiemelt figyelmet fordítottak az 

internet minőségének javítására Közép-Ázsia országaiban, a falusiak hálózathoz való 

hozzáférésének biztosítására, valamint a digitális oktatási rendszer kialakítására. A 

megbeszélések kulcsfontosságú eleme az egészséges üzleti környezet megteremtése volt. 

Ebben az irányban a közép-ázsiai országok és az Európai Unió közötti kereskedelmi 

együttműködés erősítésére, a vámeljárások egyszerűsítésére, a bürokrácia csökkentésére, 

valamint a közép-ázsiai államok nemzetközi kereskedelmi rendszerbe történő integrálására 

helyezték a hangsúlyt. 

Forrás: По итогам форума «Евросоюз – Центральная Азия» сделано совместное 

заявление 

  

https://centralasia.news/12124-uzbekistan-i-evrokomissija-obsudili-finansovo-tehnicheskoe-sotrudnichestvo.html
https://sng.today/bishkek/19736-po-itogam-foruma-evrosojuz-centralnaja-azija-sdelano-sovmestnoe-zajavlenie.html
https://sng.today/bishkek/19736-po-itogam-foruma-evrosojuz-centralnaja-azija-sdelano-sovmestnoe-zajavlenie.html
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Mirziyoyev Üzbegisztán külpolitikájának fontos irányának nevezte az 

Oroszországgal való kapcsolatok elmélyítését 

Tass, 2021. november 6. 

Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök, aki szombaton tette le hivatali esküjét és lépett be második 

elnöki ciklusába, kijelentette, hogy továbbra is Taskent külpolitikájának fontos irányvonala 

marad az Oroszországgal, Kínával, az Egyesült Államokkal, Törökországgal és az európai 

országokkal fenntartott kapcsolatok fejlesztése. Hozzátette, hogy Taskent pragmatikus és 

kiegyensúlyozott külpolitikában gondolkodik. Szerinte továbbra is a fő feladat a partnerség 

erősítése a közép-ázsiai országokkal. Az üzbég vezető beszédében kiemelt figyelmet szentelt 

az afganisztáni helyzetnek, hozzátéve, hogy a térségben kialakult nehéz és riasztó helyzetben 

elsődleges feladat az ország fegyveres erejének további növelése. Mirziyoyev szerint 

Üzbegisztán "új gyakorlati tartalommal tölti meg" kapcsolatait az ENSZ-szel és az 

Interparlamentáris Unióval, a nemzetközi pénzintézetekkel és regionális szervezetekkel, a 

Sanghaji Együttműködési Szervezettel, az Iszlám Együttműködési Szervezettel, a Türk 

Tanáccsal és az Eurázsiai Gazdasági Unióval. 

Forrás: Мирзиёев назвал углубление отношений с РФ важным направлением внешней 

политики Узбекистана 

Az EDB vezetője egyetlen "zöld" szabvány létrehozását javasolta az eurázsiai 

térben 

Tass, 2021. november 9. 

Nikolaj Podguzov, az Eurázsiai Fejlesztési Bank (EDB) igazgatótanácsának elnöke egységes 

szabályozási szabvány létrehozását javasolta a "zöld" finanszírozás területén az egész eurázsiai 

térben. Az EDB vezetője a javaslatot a VEB.RF és a Sberbank által szervezett Zöld Finanszírozás 

Napján jelentett be. Podguzov hozzátette, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) minden 

országának megvannak a saját fejlesztései a "zöld" finanszírozás tekintetében. Szerinte az 

EAEU-országok és Tádzsikisztán nemzeti cselekvési terveinek 2030-ig történő 

megvalósításához több mint 550 milliárd dollárt kell a dekarbonizációba fektetni, ami éves 

szinten 69 milliárd dollárt emészt fel. A fenntartható (beleértve a "zöld") finanszírozás nemzeti 

taxonómiáját az orosz kormány 2021 szeptemberében egy rendelettel hivatalosan is 

elfogadta.  

Forrás: Глава ЕАБР предложил создать единый "зеленый" стандарт в Евразийском 

пространстве 

  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12854233
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12854233
https://tass.ru/ekonomika/12872781
https://tass.ru/ekonomika/12872781
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A Türk Tanács magyarországi képviselete Chingiz Aitmatovról szóló könyvet 

mutatott be 

Akipress, 2021. november 10. 

Az Alykul Osmonovról elnevezett Nemzeti Könyvtárban tartották a „Tisztelet adása 

Magyarországnak Aitmatovnak” című könyv bemutatóját. Ez a könyv a Türk Tanács 

magyarországi képviseletének első munkája. A könyv magyar és kirgiz szerzők cikkeinek és 

interjúinak gyűjteménye, amelyek feltárják az író munkásságát. A könyv ismertetésével 

kapcsolatban Dorogi Sándor kirgizisztáni magyar nagykövet elmondta, hogy Aimatov 

nagyszerű író, akinek művei révén a magyarok megismerték a kirgiz népet, annak történetét, 

életét. Ez a könyv pedig közelebb hozza egymáshoz a két népet. A bemutatón felszólalt Askar 

Aitmatov, a Nemzetközi Isszik-kul Fórum vezetője is. Beszédében felidézte édesapja 

benyomásait Magyarországról. 

Forrás: Представительство Тюркского совета в Венгрии презентовало книгу о Чынгызе 

Айтматове 

Oroszország a Tádzsikisztánnal való együttműködés mértékéről beszélt 

Sputnik, 2021. november 10. 

A héten rendezték meg Moszkvában a VII. Oroszország-Tádzsikisztán Interparlamentáris 

Fórumot, amely a két ország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elsődleges 

platformja. Több mint 80 orosz régió működik együtt Tádzsikisztánnal. Erről Andrej Kutyepov, 

az Orosz Szövetségi Tanács Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke beszélt a két ország közötti 

kereskedelmi és gazdasági együttműködés fejlesztésének és javításának kerekasztal 

megbeszélésén. Kutyepov kifejtette, hogy a találkozó résztvevői megvitatják a tádzsikisztáni 

nemzeti fizetési kártyarendszerek és fizetési infrastruktúra fejlesztésének kérdéseit az 

Oroszországgal való hatékony együttműködés érdekében. 

Forrás: В России рассказали о масштабах сотрудничества с Таджикистаном 

Kazahsztán Fehéroroszországgal együtt kíván belépni a kínai piacra 

Sputnik, 2021. november 11. 

A Kazahsztán és Fehéroroszország közötti együttműködés stratégiai jellegű, mondta Erbol 

Karashukeev kazah mezőgazdasági miniszter. Szerinte az agrárszektorban folyamatosan nő a 

kölcsönös kereskedelem a két ország között. Karashukeev felhívta a figyelmet arra, hogy 

Kazahsztán nagy érdeklődést mutat a fehérorosz tejfeldolgozási technológiákra és 

tapasztalatokra. A kazah mezőgazdasági miniszter megjegyzete, hogy a közelben lévő óriási 

kínai tejpiacra Kazahsztánnak és Fehéroroszországnak közösen kell belépnie vegyes vállaltok 

létrehozásával, aminek az alapjait már sikeresen letették és egy-két éven belül ez a lehetőség 

már a gyakorlatban is működni fog. 

Forrás: Казахстан хочет вместе с Беларусью выходить на рынок Китая 

  

https://culture.akipress.org/news:1742430
https://culture.akipress.org/news:1742430
https://tj.sputniknews.ru/20211110/russia-tajikistan-sotrudnichestvo-masshtaby-1043453319.html
https://sputnik.by/20211111/kazakhstan-khochet-vmeste-s-belarusyu-vykhodit-na-rynok-kitaya-1057858321.html
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A Türk Tanács csúcstalálkozóját tartják Isztambulban 

Kazinform, 2021. november 11. 

Isztambul ad otthont a Türk Tanács államfőinek VIII. csúcstalálkozójának. A „Zöld technológiák 

és intelligens városok a digitális korban” témának szentelt találkozón Kazahsztán, 

Azerbajdzsán, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Türkmenisztán elnöke, valamint Magyarország 

miniszterelnöke és államtitkára is részt vesznek. Az államfők a szervezet közép- és hosszú távú 

terveivel kapcsolatos kérdésekről is tárgyalnak. A tervezett napirend pontok mellett az 

országok vezetői megbeszélést folytatnak az aktuális regionális és nemzetközi politikai és 

gazdasági eseményekről. A tervek szerint a csúcstalálkozó, végén a Türk Tanács résztvevői 

aláírják az Isztambuli nyilatkozatot. 

Forrás: В Стамбуле пройдет Саммит Тюркского совета 

https://www.inform.kz/ru/v-stambule-proydet-sammit-tyurkskogo-soveta_a3860937

