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Xi-Biden találkozó: előrelépés, vagy csak formaiság? 

Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság elnöke és Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke 
november 16-án online csúcstalálkozót tartottak. A szeptember 9-i telefonbeszélgetésüket 
követően döntött úgy a két vezető, hogy „személyesen” is szükséges megvitatniuk az Egyesült 
Államok és a Kínai Népköztársaság közötti verseny felelősségteljes kezelésének módjait, 
valamint a közös együttműködés mikéntjét. 

A majdnem három és fél órás virtuális megbeszélés után a felek által kiadott nyilatkozatok 
őszinte eszmecsereként minősítették a találkozót, Peking szerint pedig hatékonyan javította a 
kölcsönös megértést. A kínai elnök arra szólította fel Washingtont, hogy találják meg a 
megfelelő módot arra, hogy normalizálják kapcsolataikat és sürgette kollégáját, hogy állítsa 
vissza az Egyesült Államok Kínával kapcsolatos politikáját racionális pályára, majd hozzátette, 
hogy tetteiket a történelem fogja megítélni. Xi szerint elkerülhetetlen, hogy a két nemzet 
között nézeteltérések legyenek, de mindkettőnek lépéseket kell tennie ezek kezelésére és 
elkerülésére. Ennek elősegítése érdekében Kína hajlandó tárgyalásokat és együttműködést 
folytatni az Egyesült Államokkal a gazdasági fejlődés, az energia, a katonaság, az oktatás, a 
technológia, a kibertér és a környezetvédelem területein. 

Joe Biden elnök kijelentette, hogy az USA-Kína kapcsolat a legfontosabb kétoldalú kapcsolat a 
világon. Mint két nagy ország, az Egyesült Államok és Kína felelősséggel tartozik a világnak és 
népeik felé. A két félnek nyílt és őszinte párbeszédet kell folytatnia, hogy jobban megértse 
egymás szándékait, és megbizonyosodjon arról, hogy a két ország közötti verseny tisztességes 
és egészséges legyen, és ne fajuljon konfliktusba. Biden elnök megismételte Xi elnök azon 
megjegyzését, miszerint a történelem tisztességes bíró, és a kapcsolatokat működőképessé 
kell tenni, nem pedig elrontani. 

Mindkét fél tehát egyértelműen azt a félreértést akarta tisztázni, hogy a konfliktus szélén 
állnának, és meg akarta akadályozni a feszültségek további eszkalációját, amely lehetetlenné 
tehette volna a további párbeszédet a két ország között. Jake Sullivan, az Egyesült Államok 
nemzetbiztonsági tanácsadója a Brookings-nak adott nyilatkozatában elmondta, hogy Xi és 
Biden sok időt töltött Tajvan kérdésének megbeszélésével, de hozzátette, hogy az Egyesült 
Államok tartja magát az „Egy Kína” elvhez, valamint megjegyezte, hogy a csúcstalálkozó célja, 
hogy elkerüljék a „destabilizáló fellépéseket” mindkét oldal részéről, a „kockázatok kezelése 
és annak biztosítása, hogy a verseny ne fajuljon konfliktusba”, hogy elkerüljék a félreértésből 
adódó nem szándékos konfliktusokat. A Brookings Institutionnal folytatott megbeszélésen azt 
is megemlítette, hogy a két fél „meg akarja kezdeni a stratégiai stabilitásról szóló 
megbeszéléseket”, bár hozzátette, hogy ezek nem annyira strukturáltak és kiforrottak még, 
mint az amerikai-orosz tárgyalások e területen. 

A nemzetközi közösség elvárása a Xi-Biden virtuális találkozóval kapcsolatban alacsonyak 
voltak, ezek pedig teljesültek is. Azonban az a tény, hogy sor került a találkozóra, az 
önmagában véve is pozitívum, ami valószínűleg azt fogja eredményezni, hogy alacsonyabb 
szinteken a két ország tisztviselői konstruktívabban tudnak fellépni bizonyos kérdésekben. 
Biden és Xi találkozójának egyik konkrét eredménye az volt, hogy megállapodás született a két 
ország közötti újságírói vízumok visszaállításáról. Washington három hónapos vízum helyett 
ismét egyéves vízumot ad ki a kínai állami média munkatársai részére, Peking pedig lehetővé 
teszi, hogy a Wall Street Journal, a Washington Post és a New York Times újságírókat küldjön 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/09/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/16/readout-of-president-bidens-virtual-meeting-with-president-xi-jinping-of-the-peoples-republic-of-china/
http://en.people.cn/n3/2021/1117/c90000-9920642.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1919223.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1919223.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1919223.shtml
https://www.brookings.edu/events/readout-from-the-biden-xi-virtual-meeting-discussion-with-national-security-advisor-jake-sullivan/
https://www.brookings.edu/events/readout-from-the-biden-xi-virtual-meeting-discussion-with-national-security-advisor-jake-sullivan/
https://foreignpolicy.com/2021/11/17/xi-biden-summit-us-china-policy/
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Kínába, miután 2020-ban kiutasították alkalmazottaikat. Azonban az nem világos egyelőre, 
hogy a konkrét kiutasított tudósítókat engedik-e vissza vagy pedig újak mehetnek. 

Joe Biden amerikai elnök szemszögéből a virtuális csúcstalálkozó kevés áttörést hozott, csak a 
jövőbeli tárgyalások ígéretével kecsegtet. A párbeszéd minden bizonnyal arra jó volt, hogy 
segít elkerülni a potenciálisan katasztrofális félreértéseket, de a csak a tárgyalásokra való 
támaszkodás az Obama-kormányzat Kínához való hozzáállását idézi, amelyben a 
beharangozott találkozók és a feltételezett megállapodások szinte nulla eredményt hoztak. 
Úgy tűnik, hogy a Biden-adminisztrációnak továbbra sincs koherens Kína-politikája, eltekintve 
a hangzatos hívószavaktól. Mindeközben Kína az amerikai vállalatokon keresztül – amelyek 
hagyományosan nyitottak erre, mivel hozzá akarnak jutni a kínai piacokhoz – próbál nyomást 
gyakorolni a Fehér Házra. 

Biden eleve korábbra akarta ütemezni a csúcstalálkozót, azonban nem kedveztek neki az 
események – a kaotikus kivonulás Afganisztánból, az Oroszországgal fennálló konfliktus 
Ukrajna és a NATO kapcsán, mind Biden népszerűségének csökkenését eredményezte, 
valamint az amerikai szövetségesek félelmét növelte azzal kapcsolatban, hogy Joe Biden is 
csak egy egy-ciklusos elnök lesz. Mindeközben pedig az Egyesült Államokban nő az infláció, 
ráadásul Janet Yellen pénzügyminiszter nyilvánosan elismerte, hogy a kiszabott vámok a 
Kínából származó árukra hozzájárultak az árak meredek emelkedéséhez. A Biden-
adminisztráció magabiztosan azt állította az áprilisban tartott alaszkai találkozó után, hogy az 
Egyesült Államok erős pozícióból fog tárgyalni Kínával a későbbiekben, azonban a novemberi 
csúcstalálkozó előtt ez egyáltalán nem látszott, amiben nagyban közrejátszottak az említett 
külpolitikai kudarcok, mind pedig a belpolitikai támogatottság csökkenése is, – az USA Today 
közvélemény-kutatása ebben a hónapban 38% alá tette Biden támogatottságát. 

Xi Jinping kínai elnök esetében viszont éppen ellenkező a helyzet. Kína volt az egyetlen olyan 
nagy gazdaság, amely a koronavírus járványa ellenére is gazdasági növekedést tudott 
produkálni 2020-ban, felelősségteljes nagyhatalomként próbál jelen lenni a világpolitikában: 
összefogásra szólít fel a klímaváltozás kezelésében és a fenntartható fejlődés támogatásában, 
ezzel együtt pedig a fejlődő országok egyik legnagyobb támogatója (technológiatranszfer, 
vakcina export). A belpolitikát tekintve is jobban áll, mint Joe Biden, ugyanis Xi Jinping kínai 
elnöknek és pártfőtitkárnak nagyobb a támogatottsága, mint valaha, amely a november 8-11. 
között megrendezett 19. Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának hatodik ülésén is 
kiderült. Egyrészt nem került kinevezésre utód, ami pedig azt sejteti, hogy a 2022-es 
Kongresszuson újabb öt éves hatalmi ciklusra készülhet. Másrészt a négy napos ülésezés alatt 
megszavazásra került a Kínai Kommunista Párt alapítása óta eltelt száz év eredményeit és 
tapasztalatait összegző dokumentum is. Hasonló határozatot eddig két alkalommal adtak ki a 
Kínai Kommunista Párt történetében. Az első a Kínai Népköztársaságot 1949-ben megalapító 
Mao Cetung hatalmát szilárdította meg 1945-ben, a második pedig a reform és nyitás 
atyjaként is ismert Deng Xiaopingét 1981-ben. Ezzel a mostani dokumentummal pedig Xi 
Jinping szimbolikusan e két, Kínában nagy tiszteletnek örvendő vezető közé emelkedett. 

Önmagában tehát a két nagyhatalom között létrejött találkozó pozitívum, mellyel elsősorban 
a két ország közötti párbeszédet igyekeznek fenntartani és a végzetes konfliktusokat elkerülni. 
Azonban ezen a két vezető más-más kül-és belpolitikai támogatással a háta mögött vett részt. 
A jövő nagy kérdései, hogy az amerikai adminisztráció képes lesz-e egy működő Kína-politikát 
elfogadni, a másik pedig az, hogy általánosságban eddig Xi Jinpingnek a hatalma 
megszilárdításához, konstruktív USA-Kína kapcsolatokra volt szüksége, azonban a legutóbbi 
Központi Bizottsági ülésen komolyan meg tudta szilárdítani hatalmát és az általánosan osztott 

https://foreignpolicy.com/2021/11/17/xi-biden-summit-us-china-policy/
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2021/11/07/biden-approval-falls-38-midterms-loom-usa-today-suffolk-poll/6320098001/
https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2021/11/07/biden-approval-falls-38-midterms-loom-usa-today-suffolk-poll/6320098001/
https://global.chinadaily.com.cn/a/202111/12/WS618da386a310cdd39bc74dcd.html
https://global.chinadaily.com.cn/a/202111/12/WS618da386a310cdd39bc74dcd.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202111/16/WS6193a693a310cdd39bc75b43.html
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vélemény a párton belül az az, hogy az Egyesült Államok hanyatlóban van, ami pedig kihatással 
lehet Kína Egyesült Államokhoz való viszonyulásában. Továbbá kérdés az is, hogy az USA – az 
eddig tervei szerint – diplomáciai bojkottot rendel-e el a Pekingi Téli Olimpiára, és ha igen, az 
hogyan fogja befolyásolni az USA-Kína együttműködést. 

Az elemzést készítette: Zoltai Alexandra 
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Kelet Ázsia 

Biden és Xi visszaléptek egy lépést a konfrontációtól 

Daniel Sneider, Asia Times, 2021. november 19. 

Joe Biden amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök három és fél órás online csúcstalálkozója 

nem tudta, és igazából nem is akarta megoldani azokat az alapvető problémákat, amelyek a 

két nagyhatalmat között feszülnek. Mindkét fél egyértelműen azt a félreértést akarta tisztázni, 

hogy valóban a konfliktus szélén állnak-e, és meg akarta akadályozni a feszültségek további 

eszkalációját, amely lehetetlenné tehette volna a további párbeszédet. Jake Sullivan, az 

Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója szerint Xi és Biden sok időt töltött Tajvan 

kérdésének megbeszélésével. Sullivan azonban elmondta, hogy az Egyesült Államok 

ragaszkodik az „Egy Kína” elvhez, valamint hozzátette, hogy a csúcstalálkozó célja, hogy 

elkerüljék a „destabilizáló fellépéseket” mindkét oldal részéről, a „kockázatok kezelése és 

annak biztosítása, hogy a verseny ne fajuljon konfliktusba”, hogy elkerüljék a félreértésből 

adódó nem szándékos konfliktusokat. 

Forrás: Biden and Xi move back from the brink 

Kína és Oroszország műholdhálózati együttműködése 

Emily Young Carr, The Diplomat, 2021. november 18. 

Kína és Oroszország műholdhálózatai közötti integráció jelentős hatással lesz az Egyesült 

Államokra. Szeptember 17-én Oroszország legnagyobb állami hírügynöksége, a TASS arról 

számolt be, hogy a Roscosmos állami űrvállalat még ebben az évben műholdas földi 

megfigyelőállomást telepít Sanghajba. További jelentések utaltak rá, hogy Kína egyenértékű 

állomásokat helyez el Oroszországban. Ez lenne az első alkalom, hogy akár Kína, akár 

Oroszország megengedi, hogy egy másik ország megfigyelőállomásokat helyezzen el területén. 

A földi állomások telepítése a legújabb megállapodások a Kína és Oroszország között mélyülő 

űrbeli együttműködésében. A két ország 2014 óta folytatja műholdrendszereik integrációját, 

és együttműködik más, az Egyesült Államok befolyásának ellensúlyozását célzó projektekben 

is, beleértve a tervezett holdbázist és rakéta korai figyelmeztető rendszert, amik komoly 

kihívói lehetnek az Egyesült Államoknak.  

Forrás: China and Russia Cooperate on Rival to GPS 

  

https://asiatimes.com/2021/11/biden-and-xi-move-back-from-the-brink/
https://thediplomat.com/2021/11/china-and-russia-cooperate-on-rival-to-gps/
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Mit jelenthet a dél-koreai elnökválasztás a japán kapcsolatok számára? 

Mitch Shin, The Diplomat, 2021. november 18. 

Az Észak-Koreával kapcsolatos eltérő politikájuk mellett a két jelölt Japánnal kapcsolatban is 

eltérő álláspontot képvisel. Moon Jae-in 2017-es hivatalba lepésé óta készségét fejezte ki a 

Japánnal fenntartott kapcsolatok javítására, és azt javasolta, hogy a két ország „kétlépcsős” 

megközelítést alkalmazzon a történelmi viták és a kapcsolatokat erősítő közös érdekek közötti 

együttműködés elkülönítésére. Lee Jae-myung, a kormányzó Demokrata Párt elnökjelöltje 

egyszer azt mondta, hogy ő nem „japánellenes” politikus, végső soron Japánnal kapcsolatos 

álláspontja nem különbözik Moon álláspontjától. Lee világossá tette, hogy a Japánnal 

fenntartott kapcsolatok javítására törekszik, de rámutatott, hogy ilyen javulásra csak akkor 

kerülhet sor, ha Japán másként viszonyul a történelmi kérdésekhez. Lee különösen sürgette 

Japánt, hogy változtassa meg álláspontját a Dokdóval kapcsolatos területi vitával kapcsolatban, 

amelyet Tokió Takeshimának nevez. Yoon Seok-youl, a konzervatív Népi Erőpárt elnökjelöltje 

azonban más perspektívát mutatott Japánnal kapcsolatban. Yoon egyszer azt mondta 

újságíróknak, hogy ideje javítani a Japánnal fenntartott kapcsolatokat „jövő-orientált” 

perspektíván keresztül, hozzátéve, hogy Moon teljesen tönkretette a Japán-Dél-Korea 

kapcsolatokat. 

Forrás: What Will South Korea’s Presidential Election Mean for Japan Ties? 

Japán amivalens AUKUS válasza 

Tsuruoka Michito, The Diplomat, 2021. november 16. 

Miközben a tokiói szakértők heves vitát folytatnak az AUKUS-ról, az Egyesült Államok, az 

Egyesült Királyság és Ausztrália új biztonsági partnerségéről, Japán válasza, bár inkább 

pozitívnak mondható, ezzel együtt meglehetősen ambivalensnek tűnik. Az AUKUS egyrészt azt 

mutatja, hogy az Egyesült Államok fokozza erőfeszítéseit, hogy versenyezzen Kína növekvő 

haditengerészeti képességével. Az új keret célja továbbá, hogy fokozza Ausztrália 

elkötelezettségét az indo-csendes-óceáni térség békéje és biztonsága iránt, amit Tokió szívből 

üdvözöl. Ausztrál nukleáris tengeralattjárók – valószínűleg az Egyesült Államokkal erősen 

integrált módon – járőröznek majd a Dél-kínai-tengeren, segítve az Egyesült Államokat Kínával 

szemben a tenger alatti erőegyensúly fenntartásában. Ez több lehetőséget teremt Tokiónak 

az Ausztráliával való együttműködésre. Motegi Toshimitsu japán külügyminiszter egy 

sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormány üdvözli az AUKUS elindítását, annak értelmében, 

hogy erősíti a résztvevő országoknak a szerepvállalását az indo-csendes-óceáni térségben. Ez 

arra utal, hogy Tokió üdvözlésének célja arra korlátozódik, hogy az Egyesült Államok, az 

Egyesült Királyság és Ausztrália megerősíti szerepvállalását a régióban, anélkül, hogy az 

kiterjedne az atomtengeralattjárókra, ugyanis ebben rejlik Tokió nyugtalansága és 

kényelmetlensége az AUKUS-t illetően. 

Forrás: Japan’s Ambivalent AUKUS Response 

  

https://thediplomat.com/2021/11/what-will-south-koreas-presidential-election-mean-for-japan-ties/
https://thediplomat.com/2021/11/japans-ambivalent-aukus-response/
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Kína kétszámjegyes növekedést vár a 2021-es FDI terén 

Xinhua, 2021. november 18. 

Kína hatalmas piaca egyre vonzóbbá vált a külföldi befektetők számára, és az országgal 

kapcsolatos várakozásaik és bizalmuk stabilak maradtak – közölte a Kínai Kereskedelmi 

Minisztérium tisztviselője. Elmondása szerint Kína gazdaságának gyorsa talpra állása, és annak 

a ténye, hogy továbbra is átfogó támogatást élveznek a legfontosabb iparágak, az 

infrastruktúra, a humán erőforrás és a megfelelő üzleti környezet megteremtése, ez pedig az 

országba irányuló közvetlen külföldi befektetéseken (FDI) is meglátszik és várhatóan 

kétszámjegyű növekedést tudnak regisztrálni 2021-ben, és az ország így képes teljesíteni az 

FDI stabilizálására vonatkozó célt is. A Kínai Kereskedelmi Minisztérium adatai szerint a 

tényleges felhasználású FDI éves szinten 17,8 százalékkal 943,15 milliárd jüanra, azaz 142,01 

milliárd dollárra nőtt az év első 10 hónapjában. 

Forrás: China to see double-digit growth in FDI in 2021 

11.11. 

Luo Wangshu, China Daily, 2021. november 18. 

A kínai szinglik napi vásárlási időszakában, ami november 1. és 16. között zajlik a Kínai Állami 

Postahivatal megfigyelési adatai alapján a postai és gyorspostai cégek országszerte 6,8 milliárd 

expressz csomagot gyűjtöttek össze, ez éves szinten 18,2%-os növekedést jelent, és összesen 

6,3 milliárd expressz csomagot kézbesítettek, ami 16,2%-os növekedést jelent az előző év 

azonos időszakához képest. Az e-kereskedelmi platformok a járvány miatt idén új promóciós 

módokat vezettek be ebben az évben, ami kettős csúcsot eredményezett a koábbiakhoz 

képest. Közülük az első csúcs november 1-jén volt, amikor az országba 569 millió expressz 

csomag szállítása történt meg, a második a csúcs november 11-én volt, aznap országszerte 

összesen 696 millió expressz csomagot gyűjtöttek össze, ami új rekordot is jelentett. 

Forrás: “双 11”期间全国快递业务量达 68 亿件 

  

http://www.news.cn/english/2021-11/18/c_1310319010.htm
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202111/18/WS61960742a3107be4979f8d60.html
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A BRI fokozza az innovációt, a fenntarthatóságot, és elősegíti a globális 

fellendülést 

Xinhua, 2021. november 18. 

A Belt and Road Initiative (BRI) a részt vevő országok gazdasági növekedésének motorjává vált, 

nagyobb hangsúlyt fektetve az innovációra és a fenntarthatóságra, és az égetően szükséges 

lendületet adja a globális fellendülésnek. Han Wenxiu, a Pénzügyi és Gazdasági Ügyek 

Központi Bizottságának vezető tisztviselője szerint a Kína által nyolc évvel ezelőtt javasolt BRI 

egyre inkább az innovatív és fenntartható növekedés elérésére irányul. Az adósság 

fenntarthatóságának biztosítása érdekében Kína elindított egy Adósság Fenntarthatósági 

Keretrendszert a részt vevő országok számára, hogy optimalizálja a kockázatmegelőzés és -

ellenőrzés szakpolitikai rendszerét, valamint javítsa a befektetések minőségét és 

hatékonyságát. Jin Liqun, az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank elnöke azt is megjegyezte, 

hogy az új energiaszektorba irányuló befektetések fokozódtak, és tovább erősödött a Kína és 

a BRI-országok közötti együttműködés. A Világbank legutóbbi jelentése, amely a BRI folyosói 

mentén földrajzilag elhelyezkedő 71 gazdaságra összpontosít, megjegyezte, hogy a BRI-

projektek 7,6 millió embert segíthetnek kiemelni a mélyszegénységből és 32 millió embert a 

mérsékelt szegénységből világszerte. 

Forrás: BRI enhances innovation, sustainability, bolsters global recovery 

  

http://www.news.cn/english/2021-11/18/c_1310319062.htm
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Dél-Ázsia 

Kriptovaluták: India óvatosan lépked 

K. S. Kumar, Asia Times, 2021. november 15. 

Az indiai kormány óvatos álláspontra helyezkedett a kriptovalutákkal kapcsolatban, miközben 

úgy döntött, hogy továbbra is együttműködik az ágazat szakértőivel és más érdekelt felekkel. 

A kriptopénzekről szóló törvényjavaslatot várhatóan a költségvetési ülésszakon terjesztik be a 

parlament elé. A Narendra Modi miniszterelnök által vezetett szombati ülésen a központi bank, 

valamint a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium tisztviselői megvitatták a 

kriptovalutákra vonatkozó szabályozást. A kormány azt tervezi, hogy globális partnerségeket 

hoz létre, hogy megfelelő stratégiákat dolgozzon ki a magán, szabályozatlan kriptovaluták 

jelentette kihívás kezelésére, mivel azok nem válhatnak a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozásának területévé. A központi bank vezetője Shaktikanta Das szerint „a 

kriptovaluták makrogazdasági és pénzügyi stabilitási szempontból komoly aggodalomra adnak 

okot…  jegybankárként komoly aggályaink vannak ezzel kapcsolatban, amit már többször is 

jeleztünk." 

Forrás: Cryptocurrencies: India treading with caution 

India és Kína megállapodott a Kelet-Ladakh-i katonai patthelyzet enyhítéséről 

Sutirtho Patranobis, Hindustan Times, 2021. november 18. 

India és Kína csütörtökön megállapodott abban, hogy enyhítik a Ladakh keleti részén húzódó 

tényleges ellenőrzési vonal (LAC) mentén fennálló katonai patthelyzetet, a kínai 

külügyminisztérium közleménye szerint. A két fél megegyezett, hogy "konszolidálják" az 

eredményeket azokon a területeken, ahol a csapatkivonás megtörtént, egyúttal hamarosan 

előkészítik és megtartják a katonai tárgyalások 14. fordulóját. A kínai forrás nem említette a 

csapatok kivonását az olyan vitatott területekről, mint például Depsang és Hot Springs, ahol a 

két fél már több mint 18 hónapja néz farkaszemet egymással, miközben a kétoldalú 

kapcsolatok a mélypontra zuhantak. Az India és Kína közötti katonai tárgyalások legutóbbi, 

októberi fordulója megrekedt, miután Peking szerint Újdelhi "ésszerűtlen és irreális 

követeléseket" támasztott. India következetesen visszautasította Kína azon állításait, 

miszerint indiai csapatok léptek át a LAC kínai oldalára Ladakh keleti részén, és azt állította, 

hogy Újdelhi mindig is felelősségteljes megközelítést alkalmazott a béke és nyugalom 

fenntartása terén a határ menti területeken. 

Forrás: India, China agree to ease military standoff in eastern Ladakh 

  

https://asiatimes.com/2021/11/cryptocurrencies-india-treading-with-caution/
https://www.hindustantimes.com/world-news/india-china-agree-to-ease-military-standoff-in-eastern-ladakh-101637236923349.html
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Az 5G bevezetésének rögös útja Indiában 

V. Sridhar, The Straits Times, 2021. november 16. 

Indiában az 5G hálózat bevezetése számos előnnyel járna az ország fejlődésére nézve, de 

ennek a megoldása egyáltalán nem tűnik egyszerű feladatnak, hiszen akadályként számos 

probléma felmerült. Egyrészt a rádióspektrum lehetővé teszi a mobilkészülékek és a hálózatok 

közötti kommunikációt, és a szolgáltatók számára a kommunikációs szolgáltatások 

nyújtásához elengedhetetlenül fontos erőforrás, de Indiában az 5G-szolgáltatások 

nyújtásához szükséges rádióspektrum kiosztásának ütemterve továbbra sem világos. Az 

engedélyezett frekvenciasávokban működő mobil szélessávú hálózatoknak az újonnan 

megjelenő, WiFi hálózatokkal való kiegészítése is probléma, amelyek nem engedélyezett 

frekvenciasávokban működnek. Az is kérdéseket vet fel, hogy bizonyos készülékgyártók, mint 

például a Huawei, biztonsági okokból nem vehetnek részt az 5G-kísérletekben Indiában.  

Forrás: The bumpy road to 5G rollout in India 

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/11/16/the-bumpy-road-to-5g-rollout-in-india/
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Délkelet-Ázsia 

Délkelet-Ázsia-szerte az országok újra megnyitják a határokat az ünnepek 

idejére 

Alifah Zainuddin, The Diplomat, 2021. november 16. 

Délkelet-Ázsia országai az év végi ünnepekre készülve óvatos lépéseket tesznek határaik újbóli 

megnyitására, melynek értelmében a COVID-19 elleni védőoltást igazoló turisták 

csatlakozhatnak a régióba érkező diákok, üzleti utazók és visszatérő csoportjaihoz. Az utazási 

buborékok kialakítására tett korábbi kísérleteket elvetették, miután júliusban a Delta-

változatból eredő koronavírus-fertőzések megugrása az egészségügyi ellátórendszereket az 

összeomlás szélére sodorta, a határokat pedig ismét le kellett zárni, hogy megakadályozzák a 

halálos vírus terjedését. Mivel az országok az elmúlt hónapokban az oltásoknak köszönhetően 

alacsonyabb esetszámokról számoltak be, a kormányok Jakartától Hanoi-ig szinte egyidejűleg, 

de óvatosan enyhítik a zárlatra vonatkozó szabályokat. Sokan a karanténmentes, vakcinázott 

utazási sávokban bíznak, remélve, hogy a COVID által megtépázott gazdaságuk újjáéled. A 

járvány előtt Délkelet-Ázsia GDP-jének 12%-át a turizmus adta, a korlátozások miatt azonban 

2021-ben megközelítően 8,4%-kal csökkent a régió bruttó hazai terméke. 

Forrás: Across Southeast Asia, Countries Reopen Borders In Time For Holidays 

Pfizer vagy Moderna emlékeztető – melyik a hatékonyabb? Ezt mutatja egy 

MOH-tanulmány 

Clara Chong, The Straits Times, 2021. október 16. 

A szigapúri Egészségügyi Minisztérium nemrégiben tanulmányt készített a Pfizer és a Moderna 

vakcinák relatív hatékonyságáról a fertőzésveszély csökkentése szempontjából, 

összehasonlítva a két kombinációt. Az eredményeket Ong Ye Kung egészségügyi miniszter 

tárta a nyilvánosság elé hétfői sajtótájékoztatóján. Ennek értelmében a Pfizer-BioNTech vagy 

a Moderna Covid-19 oltóanyaggal történő emlékeztető oltás beadása tovább csökkenti a 

fertőzés kockázatát, több mint 60 százalékkal. Azoknál, akik a Pfizer-BioNTech két adag Pfizer-

oltás után Moderna emlékeztető oltást kaptak, a fertőzés kockázata tovább csökkent, 72 

százalékkal, míg azoknál, akik a Pfizer-oltás két oltása után Pfizer emlékeztető oltást kaptak, 

62 százalékos csökkenést tapasztaltak. A tárcavezető azt is kiemelte, hogy ha a beoltottak 

arányát a jogosult népesség alapján számoljuk, akkor 94 százalék körüli az átoltottság, ami az 

egyik legmagasabb a világon. 

Forrás: Pfizer or Moderna booster - which is more effective? Here's what an MOH study shows 

  

https://thediplomat.com/2021/11/across-southeast-asia-countries-reopen-borders-in-time-for-holidays/
https://thediplomat.com/2021/11/across-southeast-asia-countries-reopen-borders-in-time-for-holidays/
https://www.straitstimes.com/singapore/72-reduction-in-covid-19-infection-risk-for-moderna-booster-shot-after-pfizer-jabs-62
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Indonézia részvétele a 2021-es G-20 csúcstalálkozón: A legfontosabb 

tudnivalók 

Noto Suoneto, The Diplomat, 2021. november 17. 

Október végén Olaszország adott otthont a G20-ak csúcstalálkozójának egy újabb pandémiás 

év közepette. Indonézia számára az esemény kivételes jelentőségét az adta, hogy Jakarta 

átvette a szervezet 2022-es elnökségét. Az érintettek megállapodtak abban, hogy erősebb 

világjárványra való felkészülési stratégiát alakítanak ki, beleértve az államok közötti 

egészségügyi protokollok létrehozását, valamint a WHO-n kívüli irányítást a betegségekkel 

szembeni védekezés és a finanszírozás terén. Indonézia egyik legfőbb gondjaként Joko Widodo 

(Jokowi) elnök sürgette a G20-országokat, hogy mozdítsák elő a pénzügyi integrációt, 

különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a banki szolgáltatások által nem elérhető 

emberek számára. Indonézia többször felszólított a globális pénzügyi reformra, többek között 

a globális pénzügyi biztonsági háló létrehozására tett javaslatával, amely a szegény és fejletlen 

országoknak segítene túlélni a pénzügyi válság és a magas adósságteher közepette. A G20-ak 

által tárgyalt két olyan téma, amely a leginkább kapcsolódik Indonéziához, az infrastrukturális 

beruházások és a digitális gazdaság. A G20-ak vezetői elkötelezték magukat amellett, hogy 

további együttműködést alakítanak ki az állami és magánberuházások mobilizálása érdekében 

az infrastruktúra fejlesztése terén. Felismerve a technológia alapvető szerepét a globális 

gazdasági fellendülésben, a G20-országok megállapodtak abban is, hogy megerősítik a digitális 

átalakulásra és befogadásra irányuló nemzetközi együttműködést. Emellett megemlíthetőek 

az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra irányuló fenntartható 

finanszírozás biztosítását célzó erőfeszítések is. 

Forrás: Indonesia’s Participation at the 2021 G-20 Summit: Key Takeaways 

A nemzet digitális jövőjének felvázolása 

Komsan Tortermvasana – Suchit Leesa-Nguansuk, The Bangkok Post, 2021. 

november 17. 

A thai kormány közlése szerint Az 5G, a felhőalapú számítástechnika és a mesterséges 

intelligencia (AI) mind kulcsfontosságú elemei lesznek az ország digitális gazdaságának és 

infrastruktúrájának a jövőben. A miniszterelnök-helyettes, Prawit Wongsuwon szerint ezek a 

technológiák fontos szerepet játszanak Thaiföld fejlődésében, különösen most, amikor az 

ország gazdasága a Covid-19 után a kilábalásra készül. A Bangkok Post, a Huawei Technologies 

Co. és az Asean Foundation által közösen szervezett Powering Digital Thailand 2022 

rendezvényen Thaiwut Thanakamanusorn, a digitális gazdaságért és társadalomért (DES) 

felelős miniszter elmondta, hogy a minisztérium azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra a digitális 

vállalkozások az ország bruttó hazai termékének (GDP) 30%-át adják. "Az internetpenetráció 

mára elérte az ország lakosságának 80%-át, miközben Thaiföld az ASEAN-ban elsőként vezette 

be az 5G vezeték nélküli szélessávú internetet" – emlékeztetett a miniszter. A Nemzeti Digitális 

Gazdaság és Társadalom Bizottság Hivatalának, a Time Consultingnak és a Huawei-nek a közös 

előrejelzése szerint 2035-re Thaiföld 5G-vel ellátott gazdasága elérheti a 2,3 billió bahtot. 

Forrás: Charting nation's digital future 

https://thediplomat.com/2021/11/indonesias-participation-at-the-2021-g-20-summit-key-takeaways/
https://www.bangkokpost.com/business/2217163/charting-nations-digital-future
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Az UTCC a 2021-es növekedést 1,5%-ra jósolja 

Post Reporters, Bangkok Post, 2021. november 19. 

A Thaiföldi Kereskedelmi Kamara Egyetemének (UTCC) legfrissebb előrejelzése szerint a 

gazdaság idén várhatóan 1,5%-kal, jövőre pedig 4,2%-kal fog növekedni, amit a Covid 

korlátozó intézkedések enyhítése és az ország újbóli megnyitása is elősegít. Thanavath 

Phonvichai, az UTCC elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy az ország újranyitása 

vélhetően mintegy 200 000 nemzetközi turistát fog vonzani, és az év hátralévő hónapjaiban 

növelni fogja az általános fogyasztói kiadásokat, ami 0,83 százalékponttal fogja emelni a GDP-

t. A turizmus megélénkülése esetén még a nagyobb GDP növekedést is elképzelhetőnek tartja. 

Az előrejelzések szerint az export az idén 16,5%-kal fog növekedni, miközben az infláció 1,2%-

on marad, jövőre viszont az export 5,4%-os növekedésére lehet számítani. 

Forrás: UTCC puts 2021 growth at 1.5% 

Indonézia a KKV-k helyzetbe hozását és az éghajlatváltozás kezelését 

hangsúlyozta az ázsiai és csendes-óceáni térségben 

Adv Account, Jakarta Post, 2021. november 15. 

November 11-én az online formában megtartott APEC csúcsértekezleten Joko Widodo 

indonéz elnök felkérte a régió valamennyi országát, hogy fűzzék szorosabbra az 

együttműködést a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) inkluzív megerősítése és az 

éghajlatváltozás hatásainak fenntartható kezelése érdekében. Indonézia tanúja volt annak, 

hogy a KKV-k felemelkedése hozzájárult a gazdasági fellendüléshez és az emberek 

szerepvállalásának erősítéséhez. Ugyanakkor több együttműködésre lenne szükség az 

éghajlatváltozás kezelésében, hogy az a társadalmi-gazdasági fellendülés programjaival 

párhuzamosan valósulhasson meg. Indonéziában a KKV-k bizonyítottan jelentős szerepet 

játszanak az emberek számára inkluzív munkalehetőségek megteremtésében. Ez abból a 

tényből is látszik, hogy a KKV-k szereplőinek 64 százaléka nő. A klímaváltozás viszonylatában 

Indonézia projektprioritásai többek között a zöld ipari régiófejlesztésből, az akkumulátorok 

ellátási láncának az elektronikus járműipar (EV) számára történő fejlesztéséből, valamint a 

hatalmas potenciállal rendelkező szén-dioxid-kereskedelemből állnak.  

Forrás: Indonesia echoes MSMEs empowerment, climate change handling in Asia Pacific 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2217943/utcc-puts-2021-growth-at-1-5-
https://www.thejakartapost.com/adv/2021/11/15/indonesia-echoes-msmes-empowerment-climate-change-handling-in-asia-pacific.html
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Az USA ázsiai jelenléte nagyobb mozgásteret biztosít az országoknak a kínai 

tárgyalásokon a Bloomberg fórum résztvevői szerint 

Tam Yuen-C, The Straits Times, 2021. november 19. 

A Bloomberg New Economy Forum résztvevői szerint az Egyesült Államok azon lépései, hogy 

megszilárdítsa vezető szerepét és növelje katonai jelenlétét Ázsiában, nagyobb mozgásteret 

biztosít a régió országainak Pekinggel szemben, ami létfontosságú a stratégiai egyensúly 

szempontjából. A korábbi ausztrál miniszterelnök Kevin Rudd úgy vélte, hogy az új AUKUS 

stratégiai védelmi szövetség, valamint az USA, Ausztrália, India és Japán közötti megerősített 

négyes partnerség valószínűleg még mindig stabilizáló hatással lesz a térségre, még ha a 

lépések provokálták is Kínát és más országokat. Bilahari Kausikan úr, a Szingapúri Nemzeti 

Egyetem Közel-Keleti Intézetének elnöke szerint az ASEAN-országok körében egyre jobban 

megértik, hogy "mindenkinek jó kapcsolatra van szüksége Pekinggel, de ennek 

elengedhetetlen feltétele az amerikaiak jelenléte". Merit Janow, a Columbia Egyetem 

Nemzetközi és Közügyek Karának dékánja arra hívta fel a figyelmet, hogy a kialakult helyzetből 

adódóan még így is lesz feszültség, és az ASEAN-országok nehéz és kellemetlen helyzetbe 

kerülnek, ha az USA olyan politikai lépéseket tesz, amelyek választásra kényszerítik őket. 

Forrás: US presence in Asia gives countries more room to move in China dealings: Bloomberg 

forum panellists 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/politics/us-presence-in-asia-will-give-countries-more-room-to-manoeuvre-in-dealing-with
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/us-presence-in-asia-will-give-countries-more-room-to-manoeuvre-in-dealing-with
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Közel-Kelet 

Irak külső adóssága 20 milliárd dollárra csökkent 

 .Al Arabiya, 2021. november 13 ,العربية

Mazhar Muhammad Salih, az iraki miniszterelnök pénzügyi ügyekért felelős tanácsadója azt 

közölte, hogy az ország külső államadóssága 20 milliárd dollárra csökkent. Nyilatkozatában azt 

is hangsúlyozta, hogy a 2022-es év egyaránt mentes lesz a pénzügyi nehézségektől és a 

finanszírozási megszorításoktól. A tanácsadótól azt is megtudhattuk, hogy napi 400 000 

hordónyi összeggel növelik az iraki olajtermelésből származó bevételeket. Hozzátette, hogy 

először lesz olyan költségvetés, amely hitelfelvétel nélkül ér el pénzügyi többletet, amivel 

szakítanak az elmúlt években megszokott tendenciákkal, valamint Irak bizakodva tekint a 

jövőbe. 

Forrás:  اجع إىل 20 مليار دوالر  الدين الخارج    للعراق يتر

Mohammed bin Rashid: Az „Expo” egy csodálatos esemény, amely hozzájárul 

országunk fejlődéséhez 

 .Al Khaleej, 2021. november 14 ,الخليج

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, az Egyesült Arab Emírségek alelnöke és miniszterelnöke, 

valamint Dubaj uralkodója tegnap találkozott Brazília elnökével, Jair Bolsonaroval, és 

megvitatta vele a kétoldalú kapcsolatokat, valamint meglátogatta a Jordán Hasimita Királyság 

és Szingapúr pavilonját az Expo 2020 Dubaj kiállításon, majd azt mondta: „A dubaji 

világkiállítás egy elképesztő esemény, amely hosszantartó hatással lesz az Egyesült Arab 

Emírségek fejlődési folyamatára.” Ezen felül az elnök Twitter bejegyzéséből megtudhattuk azt 

is, hogy egy sor gazdasági megállapodást írtak alá Brazíliával. Emellett Dubaj uralkodója 

találkozott Jordánia elnökével is, és azt nyilatkozta: "Üdvözöljük Jordánia kultúráját, 

történelmét és az Egyesült Arab Emírségekben élő polgárait... a testvéri kapcsolat folyamatos 

fejlődésben marad." 

Forrás: بالدنا   
 محمد بن  راشد» :إكسبو «اجتماع مذهل للتنمية ف 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/11/13/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%89-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.alkhaleej.ae/2021-11-14/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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A Pfizer új vírusellenes COVID-tabletta szállításáról egyezett meg Izraellel 

Times of Israel, 2021. november 14. 

Egy szombati televíziós riport szerint a Pfizer ígéretet tett a kísérleti vírusellenes COVID-19 

tablettájának szállítmányozására Izraelnek, egy héttel azután, hogy az amerikai 

gyógyszergyártó közölte, hogy „folyamatos megbeszéléseket” folytat 90 országgal a 

koronavírus elleni gyógyszerről. Naftali Bennett miniszterelnök és Nitzan Horowitz 

egészségügyi miniszter több tízezer adagról állapodott meg a gyógyszercéggel – számolt be a 

12-es csatorna híradója. A szállítmányt azonnal útnak indítják, amint a Pfizer megkapja az FDA 

jóváhagyását a tablettára – áll a tévériportban. Izrael sikeres koronavírus elleni oltási 

kampánya nagyrészt annak köszönhető, hogy tavaly év végén megkötötték az első 

szerződéseket a Pfizer-BioNTech-el az oltások tömeges szállítására. Izrael magas beoltottsági 

aránya miatt azonban továbbra sem világos, hogy mennyire sürgető az új COVID-gyógyszer 

beszerzése. A múlt héten a Pfizer nyilvánosságra hozta a 775 felnőtt bevonásával végzett 

tablettavizsgálat előzetes eredményeit. Azoknál a betegeknél, akik a cég gyógyszerét egy 

másik vírusellenes szerrel együtt szedték, 89%-kal csökkent a kórházi kezelések vagy 

halálozások aránya egy hónap elteltével, összehasonlítva a placebo adagot szedő betegekkel. 

A gyógyszert szedő betegek kevesebb mint 1%-át kellett kórházba szállítani, és senki sem halt 

meg. 

Forrás: Pfizer pledges shipment of new antiviral COVID pill to Israel 

Erdoğan: A Çanakkale híd 6 percre lerövidíti a szoroson való átkelés idejét 

ناضولاال  وكالة , Anadolu Agency, 2021. november 15. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök azt mondta, hogy a Çanakkale híd 6 percre rövidíti le a 

Dardanellák-szoroson való átkelés idejét. Erdoğan hozzátette: "A Çanakkale hidat legkésőbb 

március 18-án, a Çanakkale Bahriya csatában aratott győzelem évfordulójával egy időben 

avatjuk fel." A török elnök jelezte, hogy még aznap felavat egy 101 km-es autópályát is. 

Elmondta, hogy a híd- és autópálya-projekt 2,5 milliárd eurós beruházása 2017-ben indult el. 

Erdoğan elmondása szerint 670 mérnök, több mint 5000 munkás és 740 jármű vett részt a híd 

és az autópálya építésében. Hangsúlyozta, hogy a híd, az ország egyik legfontosabb jelképévé 

fog válni, és kijelentette, hogy: "[e két projekt] bizonyítja, hogy egy újabb lépéssel közeledünk 

azon célunk felé, hogy egy nagy és erős Törökországot építsünk." 

Forrás:  أردوغان :جس  "جناق قلعة "يختص  عبور المضيق  إىل 6 دقائق 

  

https://www.timesofisrael.com/pfizer-pledges-shipment-of-new-antiviral-covid-pill-to-israel-report/
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-%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-6-%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-/2419938
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Rijádi Autó Show: A Közel-Kelet legnagyobb autókiállítása 

Al Arabiya English, 2021. november 15. 

A Közel-Kelet legnagyobb autókiállítása november 18-án kezdődik Szaúd-Arábia fővárosában, 

Rijádban, ahol olyan autókat mutatnak be, melyeknek összértéke meghaladja a 2 milliárd riált 

(533 268 900 dollár). A „Riyadh Car Show” lesz „az egyik legszebb autókiállítás, amelyet 

meglátogatok" - írta a szaúd-arábiai General Entertainment Authority (GEA) elnöke, Turki al-

Sheikh a Twitteren. A Ferrari Fesztivált is november 26-tól 27-ig tartják meg, mely esemény az 

autóbemutató része lesz. A november 28-ig Rijádban megrendezésre kerülő bemutatón 

világméretű autóipari cégek vesznek részt. A Riyadh Season szerint a látogatók a valaha volt 

legritkább, legfényűzőbb és leggyorsabb autókat láthatják majd. 

Forrás: Riyadh Car Show: Largest car show in MidEast to kick off in Saudi Arabia 

Törökország fegyveres drónjait tesztelték Magyarországon 

Hürriyet Daily News, 2021. november 15. 

Törökország fegyveres drónjait, vagyis pilóta nélküli légijárműveket (UAV) tesztelt a magyar 

hadsereg – közölte a Magyar Nemzet november 12-én. A hír szerint a Vestel Defense által 

fejlesztett KARAYEL-SU fegyveres drónt szárazföldön és levegőben is lefényképezték a Magyar 

Honvédség Pápai Repülőbázisán. Recep Tayyip Erdoğan elnök szerint Törökország a világ első 

három helyére került a harci dróntechnológiában, és a török védelmi cégek által gyártott 

összes drónra világszerte nagy a kereslet. Török drónokat használtak olyan nagy intenzitású 

konfliktusok helyszínein, mint Szíria, Líbia és Hegyi-Karabakh. 

Forrás: Turkey’s armed drones put to test in Hungary: Report 

138 milliárd dirham értékben kötöttek üzleteket a Dubaj Airshow első napján 

 .Al Khaleej, 2021. november 15 ,الخليج

A Dubaj Airshow első napja nagy sikert aratott, és számos magán- és állami vállalat jelentett 

be fontos tranzakciókat a kereskedelmi és katonai szektorban. Az első napon megkötött 

ügyletek összértéke közel 138 milliárd dirhamot tett ki, beleértve a szerződéseket és a katonai 

repülőgépeket is, ezen kívül 255 Airbus repülőgépre és 100 helikopterre adtak le 

megrendelést. A kiállítás katonai szervezőbizottságának bejelentése szerint az Egyesült Arab 

Emírségek védelmi minisztériuma által megkötött ügyletek a kiállítás első napján 5,24 milliárd 

dirhamot tettek ki. A JAL, az Edge Group leányvállalata exkluzív teljesítményalapú logisztikai 

szerződést nyert el, hogy karbantartási, javítási és speciális támogatási szolgáltatásokat 

nyújtson az Egyesült Arab Emírségek légierejének és légvédelmi szolgálatának. A vállalat 

történetében először a 11 milliárd dirham értékű hároméves teljesítményalapú logisztikai 

szerződés értelmében a JAL támogatja a légierő és a légvédelem hadműveleti felkészültségét, 

miközben átfogó biztonságot és rugalmasságot biztosít. A megállapodás hozzájárul a cég 

pozíciójának megerősítéséhez, mint a Közel-Kelet egyik vezető karbantartási és javítási 

szolgáltatója a légiközlekedési szektorban. 

Forrás: 138 ان   مليار درهم صفقات اليوم األول من  معرض دب    للطتر

https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/11/14/Riyadh-Car-Show-Largest-car-show-in-MidEast-to-kick-off-in-Saudi-Arabia
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkeys-armed-drones-put-to-test-in-hungary-report-169342
https://www.alkhaleej.ae/2021-11-14/138-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%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
https://www.alkhaleej.ae/2021-11-14/138-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%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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A szaúdi koronaherceg elindította a világ első nonprofit városát 

قا االوسط لسر , Asharq Al Awsat, 2021. november 16. 

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz herceg bejelentette a nonprofit "Prince Mohammed bin 

Salman City" projekt elindítását, ami a világ első nonprofit városa, és ami tervei szerint 

inspiráló modellként járul hozzá a nonprofit szektor globális fejlesztéséhez, és inkubátorként 

fog szolgálni számos helyi és nemzetközi nonprofit szervezet számára. A szaúdi koronaherceg 

által kiadott közleményben az olvasható: „Az első ilyen jellegű nonprofit város hozzájárul a 

Mohammed bin Salman Alapítvány céljainak eléréséhez az innováció és a vállalkozói szellem 

támogatása terén. A területen konferenciaközpontot, tudományos múzeumot és kulturális 

rendezvények lebonyolítására alkalmas épületeket is kialakítanak majd. A cél, hogy a központ 

olyan tér legyen, ahol megvalósíthatják a tudomány és technológia újítóinak törekvéseit olyan 

fejlett rendszerekkel megtámogatva, mint a mesterséges intelligencia. 

Forrás: العالم   
 وىل   العهد السعودي يطلق أول مدينة غتر  ربحية ف 

Khalid bin Mohamed bin Zayed globális partnerséget indít az ADNOC és a TAQA 

között 

 .Al Khaleej, 2021. november 17 ,الخليج

Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, az Abu Dzabi Végrehajtó Tanács tagja, az Abu Dhabi 

Végrehajtó Iroda vezetője és az Abu Dzabi Nemzeti Olajtársaság (ADNOC) Igazgatótanácsának 

elnöke stratégiai partnerséget kötött a tiszta és megújuló energia területén az "Abu Dzabi 

National Oil Company" (ADNOC) és az "Abu Dzabi National Energy Company" (TAQA) között. 

Ezt a partnerséget az Abu Dhabi Nemzetközi Kőolajipari Kiállítás és Konferencia „ADIPEC” 

alkalmával jelentették be. Az ADNOC és a TAQA együttműködik egy új közös projekt 

létrehozásában - a tiszta energia globális szabványainak megfelelően - annak érdekében, hogy 

hozzájáruljanak az Egyesült Arab Emírségek azon erőfeszítéséhez, hogy lépést tartson az 

energiaszektor átalakításával és vezető pozíciót szerezzen meg a zöld hidrogén területén. 

Forrás: اكة عالمية بير   »أدنوك «و»طاقة  «خالد بن محمد بن زايد يطلق  شر

  

https://aawsat.com/home/article/3304776/%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://www.alkhaleej.ae/2021-11-17/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9/%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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Az Egyesült Arab Emírségek és Izrael átfogó gazdasági partnerségi 

tárgyalásokba kezdett 

ق االوسط السر , Asharq Al Awsat, 2021. november 18. 

Az Egyesült Arab Emírségek és Izrael kétoldalú tárgyalást indított el, melynek célja, hogy 

átfogó gazdasági partnerségi megállapodásokat kössenek a két ország közötti gazdasági és 

befektetési kapcsolatok elmélyítése érdekében. Az együttműködés azon Ábrahám-egyezmény 

keretein belül valósul meg, melyet tavaly nyáron kötöttek meg a felek. Maga a tárgyalás 

videóhíváson keresztül történt. A két ország közötti átfogó gazdasági partnerségi 

megállapodás erősíti a gazdasági kapcsolatokat, magasabb szintre emeli a kereskedelmet, 

számos új befektetési lehetőséget teremt a két ország és a régió vállalatai számára, és a közös 

együttműködés új szakaszát hozza el a béke, a jólét és a regionális stabilitás elérése 

érdekében. A két ország közötti nem olajipari külkereskedelem értéke meghaladta a 2,9 

milliárd dirhamot (789 millió dollárt) az idei év első kilenc hónapjában. 

Forrás: اكة االقتصادية الشاملة  اإلمارات وإشائيل تطلقان مباحثات السر

  

https://aawsat.com/home/article/3308426/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Kirgizisztán és Üzbegisztán a kereskedelmi forgalom 1 milliárd dollárra történő 

bővítéséről tárgyalt 

SNG Today, 2021. november 12. 

Isztambulban a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsának csúcstalálkozója keretén 

belül került sor egy rövid tanácskozásra Kirgizisztán és Üzbegisztán elnöke, Szadir Zsaparov és 

Shavkat Mirziyoyev között. Az értekezlet keretén belül megvitatták és megerősítették a két 

ország közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok jövőjét érintő rövidtávú kérdéseket. 

Megállapodtak abban, hogy reális lehetőség van a két ország közötti kereskedelmi forgalom 1 

milliárd dollárra történő növelésre, amely mindkét ország gazdasági mutatóira pozitív hatást 

gyakorolhat. A találkozó végén aláírtak egy a két ország közötti energetikai és a kereskedelemi 

együttműködések bővítéséről szóló dokumentumot. 

Forrás: Кыргызстан и Узбекистан обсудили расширение товарооборота до $1 млрд 

Oroszország segíteni fog az APEC koordinációjának kiterjesztésében az EAEU-

val és az SCO-val – Putyin 

Interfax Rossia, 2021. november 12. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök a többi regionális szervezettel való szélesebb körű 

együttműködésre szólította fel az Ázsia-Csendes-óceáni Együttműködési Fórumot (APEC). Az 

APEC-tevékenységek hatékonyságának növelését elősegítené a más regionális fórumokkal és 

más, szervezetekkel való együttműködés, mondta Putyin pénteken az APEC online fórumán. 

Más szervezetek között nevezte meg az Eurázsiai Gazdasági Uniót (EAEU), a Délkelet-ázsiai 

Nemzetek Szövetségét (ASEAN) és a Sanghaji Együttműködési Szervezetet (SCO). Az orosz 

elnök úgy véli, hogy ehhez az egész Eurázsiát átfogó együttműködéshez Oroszországnak 

minden lehetséges módon hozzá kell járulni és aktívan részt kell vennie a konstruktív és 

kölcsönösen előnyös együttműködések kialakításában a hatalmas ázsiai-csendes-óceáni 

térségben.  

Forrás: Россия будет способствовать расширению координации АТЭС с ЕАЭС и ШОС - 

Путин 

  

https://sng.today/bishkek/19846-kyrgyzstan-i-uzbekistan-obsudili-rasshirenie-tovarooborota-do-1-mlrd.html
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rossiya-budet-sposobstvovat-rasshireniyu-koordinacii-ates-s-eaes-i-shos-putin
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/rossiya-budet-sposobstvovat-rasshireniyu-koordinacii-ates-s-eaes-i-shos-putin
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A Türk Tanácsot átkeresztelték Türk Államok Szervezetének 

Tass, 2021. november 12. 

A Türk Nyelven Beszélő Államok Együttműködési Tanácsot (CCTS, Röviden Türk Tanács) a 

tagországok VIII. Isztambuli Csúcstalálkozója keretében a Türk Államok Szervezete elnevezésre 

változtatták. Jelenttet be a tanácskozás zárónyilatkozatában Recep Tayip Erdogan, török 

elnök. A névváltoztatás mellett a szervezet összetétele is megváltozott. A Török Államok 

Szervezete jelenleg Azerbajdzsánt, Kazahsztánt, Kirgizisztánt, Törökországot és Üzbegisztánt 

foglalja magában, Magyarország megfigyelőként vesz részt. Az ülés eredményeként 

záródokumentumot fogadtak el, amely része "A türk világ víziója - 2040" koncepciót és 

Türkmenisztán megfigyelői státuszt kapott a szervezetben. Ezenkívül felhívást tettek közzé 

Afganisztánnak nyújtott sürgősségi humanitárius segítségnyújtásról. 

Forrás: Тюркский совет переименовали в Организацию тюркских государств 

Türkmenisztán és Olaszország a régiói közötti kapcsolatok fejlesztéséről 

tárgyalt 

Biznes Turkmenistan,2021. november 15. 

Türkmenisztán olaszországi nagykövete, Toili Komekov az olaszországi Veneto régióban tett 

látogatást, amely során a nagykövet a régió kormányzójával találkozott. A találkozó fő témája 

Akhal (Türkmenisztán) és Veneto (Olaszország) régiók közötti kapcsolatok fejlesztése, az üzleti 

és kereskedelmi kapcsolatok bővítése volt. A venetói tartózkodása idején a türkmén delegáció 

találkozott a CaʾFoscari Egyetem és a Querini Stampaglia Alapítvány vezetésével is. A türk 

delegációt fogadta a Veneto régiói ipari szövetségének Confindustria egyesületének vezetése 

is. A megbeszélés után az olasz ipari szövetség és a türkmén nagykövetség együttműködési 

megállapodást írt alá a textilipar területén való együttműködésről, mely értelmében 

Türkmenisztán kedvezményesen olasz textilipari technológiákat vásárolhat, Veneto régió 

pedig kiemelt helyet kap a türkmén textil és gyapotexportban. 

Forrás: Туркменистан и Италия обсудили развитие отношений между регионами двух 

стран 

  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12912505
https://business.com.tm/ru/post/7855/turkmenistan-i-italiya-obsudili-razvitie-otnoshenii-mezhdu-regionami-dvuh-stran
https://business.com.tm/ru/post/7855/turkmenistan-i-italiya-obsudili-razvitie-otnoshenii-mezhdu-regionami-dvuh-stran
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Kirgizisztán és Magyarország a kereskedelmi akadályok felszámolása 

érdekében együttműködési memorandumot írt alá 

Tazabek, 2021. november 16. 

Budapesten került sor a Kirgiz-Magyar Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság 

második ülésére. Az elnöki posztot kirgiz részről Daniyar Amangeldiev, a Kirgiz Köztársaság 

gazdasági és kereskedelmi minisztere, magyar részről Mentser Tamás, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium államtitkára töltötte be. A megbeszélésen áttekintették a Magyar-Kirgiz 

Fejlesztési Alap és a Magyar-Kirgiz Üzleti Tanács munkáját. A találkozó keretében 

megbeszélést folytattak a szabványügyi testületek képviselői közötti további 

együttműködések jövőjéről, melynek eredményeként együttműködési megállapodást írtak 

alá a kereskedelmi akadályok felszámolására a két ország közötti kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok egyszerűsítése és növelése érdekében. Az ülést követően a résztvevők társelnökei 

jegyzőkönyvet írtak alá. 

Forrás: Кыргызстан и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве по устранению 

торговых барьеров 

Kirgiz-magyar oktatási kezdeményezésekről tárgyaltak Budapesten 

AkiPress, 2021. november 16. 

Budapesten tárgyalt Nuran Niyazaliev kirgiz első külügyminiszter-helyettes és Nurlan Omurov 

kirgiz oktatási és tudományos miniszterhelyettes a Magyar Diplomáciai Akadémia és a 

Stipendium Hungaricum program elnökével, Dr. Pacsay-Tomassich Orsolyával. A 

megbeszélésen Nuran Niyazaliev és Nurlan Omurov is háláját fejezte ki Magyarországnak, 

amiért a Stipendium Hungaricum program keretében megnövelte a programban résztvevő 

kirgiz diákok kvótáját. Omurov javasolta a Stipendium Hungaricum tudományos 

ösztöndíjprogram bővítését. Egy posztdoktori ösztöndíj rendszer bevezetését, ami lehetővé 

tenné, hogy az egyetemeken dolgozó tudományos fokozattal rendelkező kutatók is 

pályázhassanak magyarországi kutatásokra. Ezen kívül Omurov a kirgiz és a magyar egyetemek 

közötti együttműködés bővítése érdekében javaslatot tett egy egyetemek közötti közös 

tudományos mobilitási program létrehozására, amely lehetővé tenné a közös kirgiz-magyar 

tudományos fokozatok odaítélését mindkét ország állampolgárainak. Ezek mellett a mester és 

doktorandusz szakos hallgatók számára kirgiz és magyar professzorok bevonásával felvázolt 

egy közös kutatási programot. Magyar részről Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya elmondta, hogy 

a magyar fél kész mindent megtenni a kirgiz diplomaták által javasolt kérdésekben. Üdvözölte 

a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram bővítésére tett javaslatot és elmondta, hogy az 

akadémia fontolóra veszi a posztdoktori ösztöndíj lehetőségét is. Emellett az elnökasszony 

javaslatot tett egy további, kibővített találkozó megtartására mindkét ország oktatási 

vezetőinek részvételével. A találkozót követően megállapodás született arról, hogy 2022-ben 

a magyar küldöttség hivatalos látogatást tesz Kirgizisztánba a vezető magyar egyetemek 

rektorainak részvételével és a magyar-kirgiz rektori fórumot és a Magyar Rektori Konferenciát 

is Biskekben rendezik majd meg. 

Forrás: В Будапеште обсудили кыргызско-венгерские инициативы в области образования 

https://www.tazabek.kg/news:1743783/?from=tazabek&place=search&sth=6b9ac2567cb60256380ff14a175c3233
https://www.tazabek.kg/news:1743783/?from=tazabek&place=search&sth=6b9ac2567cb60256380ff14a175c3233
https://kg.akipress.org/news:1743844/?from=kgnews&place=search&sth=6b9ac2567cb60256380ff14a175c3233
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A Német Fejlesztési Bank támogatja az üzbég kis- és középvállalkozások 

Gazeta, 2021. november 16. 

Az üzbég kis- és középvállalkozások pénzügyi támogatására a Német Fejlesztési Bank csaknem 

27 millió eurós kölcsönt különített el. A projekt megvalósítása 2021-2024 között várható. 

Üzbegisztán elnöke a Német Fejlesztési Bank részvételével aláírta a „Kis- és középvállalkozások 

pénzügyi támogatása” projekt végrehajtási intézkedéseiről szóló rendeletet. A projekt 

finanszírozására kölcsön- és támogatási szerződést írtak alá a fejlesztési bankkal évi 2%-s 

kamatozású hitel kiutalásáról 30 éves időtartamra 10 éves türelmi idővel. A projekt 

összköltségét 29,8 millió euróra becsülik.  

Forrás: Банк развития Германии поддержит малый и средний бизнес Узбекистана 

Tokajev: a CPC olajvezeték Kazahsztán és Oroszország megaprojektjévé vált 

Sputnik Kazahstan, 2021. november 16. 

Kasszim-Zsomart Tokajev kazah elnök részt vett a Caspian Pipeline Consortium (CPC) tagjainak 

ünnepélyes ülésén, amelyet a megállapodás aláírásának 25. évfordulója alkalmából rendeztek 

meg. Az eseményen Tokajev kijelentette, hogy a CPC-projekt különösen fontos számára, mivel 

személyesen vett részt az építkezés kezdetén és az indulásban. A kazah elnök hangsúlyozta, 

hogy a projekt megvalósítása erőteljes lökést adott olyan kazah területek fejlődéséhez, mint 

Tengiz, Karachaganak és Kashagan. Ma ezek a területek adják Kazahsztán teljes 

olajtermelésének 60%-át. A konzorcium az évek múlásával pedig a legnagyobb nemzetközi 

olajszállítási projektté vált, amelyben Kazahsztán és Oroszország, a Chevron, az ENI, a LUKOIL, 

a Shell és más olajvállalatok is részt vesznek. Az elnök szerint a CPC ma a részvényesek jól 

összehangolt és hatékony munkájának példája. 2001 óta több mint 750 millió tonna kazah 

olajat exportáltak a világpiacokra a CPC-vezetéken keresztül. Üzembe helyezése óta (2001)a 

vezeték áteresztőképessége csaknem 2,5-szeresére, évi 67 millió tonnára nőtt. 2023-ra ezt a 

számot 80 millió tonnára tervezik növelni. A CPC a Tengiz - Novorosszijszk olajvezeték, amely 

Kazahsztánban és Oroszországban üzemel. Hossza 1,5 ezer km. A vezeték szállítja Kazahsztán 

teljes export olajának több mint kétharmadát, köztük a Kaszpi-tengeren található 

nyersanyagokat is. 

Forrás: Токаев: нефтепровод КТК стал мегапроектом Казахстана и России 

  

https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/16/kfw/
https://ru.sputnik.kz/economy/20211116/18664719/nefteprovod-megaproekt-kazakhstan-russia.html
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Pakisztáni üzleti körök készek gazdasági projektekbe befektetni 

Kirgizisztánban 

Centralasia News, 2021. november 16. 

Ulanbek Totuyaev, a Kirgizisztán pakisztáni rendkívüli és meghatalmazott nagykövete 

találkozón vett részt az Iszlámábádi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőjével, Muhammad 

Shakil Munirral. A találkozó során a nagykövet beszélt Kirgizisztán befektetési és 

exportlehetőségeiről, valamint az ország vezetése által a külföldi befektetők védelmében 

hozott intézkedésekről. A kirgiz diplomata szerint óriási együttműködési potenciál rejlik a két 

ország üzleti közösségei között a mezőgazdaságban, az IT szektorban, a turizmusban, az 

energetikában, a gyógyszer- és a textiliparban. Válaszul Munir megerősítette, hogy kész 

minden segítséget megadni a két ország üzleti körei közötti közvetlen üzleti kapcsolatok 

kialakítására és bővítésére és jelezte, hogy pakisztáni gazdasági körök élénken érdeklődnek és 

szeretnének befektetni kirgiz gazdasági projektekbe. 

Forrás: Бизнес-круги Пакистана готовы рассмотреть инвестиционные проекты Киргизии 

Memorandumot írt alá a metró fejlesztéséről az orosz "Transmashholding" 

Gazeta, 2021. november 16. 

A taskenti metró vezetősége és az orosz Transmashholding memorandumot írt alá a fővárosi 

metró fejlesztéséről. A megállapodás a taskenti metró személyszállítási és infrastruktúrájának 

a fejlesztését és korszerűsítését segíti. A dokumentumot Kirill Lipa, a TMH főigazgatója és 

Rakhmonbek Usmanov, a taskenti metró vezetője írta alá. A memorandum és a benne foglalt 

fejlesztési tervek 2022-2032 közötti időszakban lesz érvényes. A memorandum aláírásával a 

taskenti városvezetés célja, hogy felgyorsítsa a város metróhálózatát és bővítse azt. 

Forrás: Меморандум о развитии метро подписан с российским «Трансмашхолдингом» 

Ankarában a tádzsik-török gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről tárgyaltak 

Centralasia News, 2021. november 17. 

Tádzsikisztán rendkívüli és meghatalmazott törökországi nagykövete, Ashraf Gulov találkozón 

vett részt Vasip Shakhin ankarai kormányzóval, akivel a két ország közötti kétoldalú 

kereskedelmi és gazdasági együttműködés további lehetőségeiről tárgyalt. A tádzsik 

nagykövet korábban találkozott Musztafa Varank török ipari és technológiai miniszterrel is. A 

megbeszélés után mindkét fél támogatásáról is biztosította kollégáját, hogy teljes mértékben 

támogatni fogják a tádzsik magánszektor beruházási kezdeményezéseit. 

Forrás: В Анкаре обсудили развитие таджикско-турецких экономических отношений 

 

https://centralasia.news/12319-biznes-krugi-pakistana-gotovy-rassmotret-investicionnye-proekty-kirgizii.html
https://www.gazeta.uz/ru/2021/11/16/subway/
https://centralasia.news/12342-v-ankare-obsudili-razvitie-tadzhiksko-tureckih-jekonomicheskih-otnoshenij.html

