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Az új „big thing” a kínai gazdaságpolitikában 

Az elmúlt időszakban egyre nyilvánvalóbb jelei vannak a kínai gazdaságpolitika radikális és 

hosszútávú átalakításának, és a közgazdászok olyan hívószavakat próbálnak megfejteni, mint 

a „közös jólét”, a „duális áramlás stratégia” és a „kereszt-ciklikus gazdaságpolitika”.   

A 2021-ben elindított „közös jólét“ kampány a jólét, a társadalom által felhalmozott vagyon 

egyenletesebb elosztására törekszik. A helyzet iróniája, hogy amíg az egyik oldalon Kínát sokat 

támadták korábban a jövedelmek eloszlásának egyenlőtlensége miatt a jelenlegi kampány 

miatt most a Mao Kínájához való visszatérésként jellemzik azt a politikát, amely egyébként a 

kínai társadalomban meglévő szociális feszültségeket próbálná enyhíteni.  

Ennek a kampánynak az egyik leginkább támadott eleme Nyugaton a nagy kínai technológiai 

intenzív cégek tulajdonosainak meggazdagodási folyamatának vizsgálata. A New York Times 

egyik cikke itt analógiát húz a korrupció és a között, hogy a társadalom leggazdagabb 1 

százaléka mekkora vagyonnal rendelkezik.  Ez szintén ironikus, hiszen a cikk által hivatkozott 

Credit Suisse „Global Wealth Report 2021“ szerint ez a mutató Kínában 30 és az USA-ban 35 

százalék, de Németországban sem sokkal alacsonyabb (29%).  

E kampány világgazdasági jelentősége abban rejlik, hogy annak sikere esetén a jövedelmek 

terítése hozzájárulhat a belső kereslet növeléséhez és indirekt módon a gazdasági növekedés 

hazai elemének erősítése csökkentheti a nyugati tőkére és technológiára való ráutaltságot. 

Ennél közvetlenebb világgazdasági hatást láthatunk a másik, mostanában sokat emlegetett 

koncepció, az ún. „duális áramlású gazdaság” esetében. Az elképzelés szerint a két körből álló 

áramlás egyik eleme a belső kör (azaz a hazai gazdaság), a másik a pedig a külső kör, amely 

Kína világgazdasági beágyazottságát hivatott mutatni. A koncepció lényegi eleme azonban 

nem is a tartalomban, hanem sokkal inkább az arányokban rejlik, ugyanis ez a koncepció sokkal 

inkább hangsúlyozza a belső kört. Ez az elmozdulás egybe vág a „közös jólét” logikájával, és az 

egyre emlegetett technológiai szuverenitás céljával is.  

Számos elemző ezt a helyzetet úgy írja le, hogy Kína bezárkózik, és elfordul a világtól, miközben 

nagyon hasonló reakciókat láttunk a Covid-19 járvány kialakulása után sokhelyütt. Sőt olyan 

elemzések is napvilágot láttak, amelyek a „duális áramlás” stratégia esetében Teng Hsziao-

ping az 1990-es években használt „nagy nemzetközi áramlás” koncepciójára, a „közös jólét” 

kampány esetében pedig a People’ Daily 1953. év december 12-én megjelent cikkére utalnak. 

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/09/09/assessing-chinas-common-prosperity-campaign/
https://www.nytimes.com/2021/09/07/world/asia/china-xi-common-prosperity.html
https://www.nytimes.com/2021/09/07/world/asia/china-xi-common-prosperity.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html
https://www.reuters.com/article/china-economy-transformation-explainer-idUSKBN2600B5
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Bár Kína sokat lépett előre  technológiailag, nyilván az időgépet még nem találták fel, így a 

makro- és világgazdasági környezet radikális átalakulása miatt visszarendeződésre nem, 

hanem csak átstrukturálásra lehet számítani. A kínai növekedés átstrukturálásának célja sem 

újkeletű, ezek a törekvések már megjelentek a 2008-2009-es válság után is, és a hangsúly nem 

a bezárkózáson, hanem sokkal inkább a magasabb hozzáadott értékű ellátási láncszemek 

irányába való elmozduláson van, azaz a környezetbarát, innovatívabb termelést és fogyasztást 

jelenti.  

Mint láttuk a kínai gazdaságpolitika laboratóriumában az elmúlt időszakban új koncepciók, 

fogalmak jelentek meg, a cél nyilvánvaló, hogy újra kalibrálják a gazdaságpolitikát, egy új 

szintézist létrehozva, talán egy új „big thing”-et. 

Az elemzést készítette: Moldicz Csaba 
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Kelet Ázsia 

Xi Jinping és Joe Biden őszinte, mélyreható és széleskörű eszmecserét 

folytatott 

Zhang Yunbi, China Daily, 2021. szeptember 10. 

Xi Jinping kínai elnök szeptember 10-én, kínai idő szerint reggel telefonon beszélt Joe Biden 

amerikai elnökkel, és őszinte, mélyreható és kiterjedt stratégiai eszmecserét folytattak a kínai-

amerikai kapcsolatokról és a mindkét fél számára fontos kérdésekről. Xi rámutatott arra, hogy 

az Egyesült Államok által alkalmazott Kína-politika komoly nehézségeket teremtett a kétoldalú 

kapcsolatokban, ami nincs összhangban a két ország lakosságának alapvető érdekeivel, de a 

világ és a többi ország közös érdekével sem. Elmondta, hogy mivel Kína a legnagyobb fejlődő 

ország, az USA pedig a legnagyobb fejlett országa, így a világ profitálni fog, ha jók a kínai-

amerikai kapcsolatok, viszont szenvedést hozhat, ha a konfrontáció került előtérbe. Xi 

elmondta Kína álláspontját olyan kérdésekben, mint az éghajlatváltozás és hangsúlyozta, hogy 

Kína hű marad az ökológiai egyensúly megőrzéséhez és a zöld, alacsony szén-dioxid-

kibocsátású fejlődési út követéséhez, valamint vállalja az ehhez kapcsolódó feladatokat. Biden 

szerint a világ gyorsan változik, amelyben jelenleg az USA és Kína közötti kapcsolat a világ 

legmeghatározóbb kapcsolata, és a világ nagy részének jövője attól függ, hogy az Egyesült 

Államok és Kína hogyan boldogulnak egymással. Elmondta, hogy a két ország nem érdekelt 

abban, hogy a verseny konfliktusba forduljon át, és az amerikai félnek sem áll szándékában 

megváltoztatni az „egy Kína” politikát. Az USA készen áll arra, hogy őszintébb eszmecseréket 

és konstruktív megbeszéléseket folytasson Kínával, hogy meghatározza azokat a 

kulcsfontosságú és kiemelt területeket, ahol lehetséges az együttműködés, amellyel így 

elkerülhető a nem kívánt konfliktus, és helyreállhatnak az amerikai-kínai kapcsolatokat. Az 

amerikai fél további megbeszélésekre és együttműködésre számít Kínával, hogy közös 

álláspontokat alakítson ki az éghajlatváltozással és más fontos kérdésekkel kapcsolatban. A 

telefonbeszélgetés során a két fél egyetértett abban, hogy a két államfő közötti mélyreható 

kommunikáció a Kína – USA kapcsolatokról és a fontosabb nemzetközi kérdésekről nagyon 

fontos a kétoldalú kapcsolatok helyes irányba tereléséhez. 

Forrás: Xi and Biden hold candid, in-depth and extensive exchanges 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/10/WS613ac4f3a310efa1bd66e9c6.html
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A görög Pireusz kikötő megtelt élettel a BRI-nek köszönhetően 

Maria Spiliopoulou - Yu Shuaishuai, Xinhua, 2021. szeptember 7. 

Több mint egy évtizeddel ezelőtt, amikor Görögország súlyos adósságválságba került, és közel 

állt az államcsődhöz, Pireusz csak egy pusztuló kikötő volt. Miután a China Ocean Shipping 

Company, más néven COSCO 2009 őszén megkezdte a kikötő konténer termináljainak 

kezelését, melynek során a kikötőt kibővítették, korszerűsítették és vasúti hálózatokhoz 

kötötték elkezdte visszanyerni régi ragyogását. Azóta a görög vezetők és lakosok a Pireuszra, 

mint a Kína-Görögország együttműködés sikeres példájaként tekintenek a Belt and Road 

Initiative (BRI) keretében, amelyet az adatok is alátámasztanak. 2010-ben Pireuszban 880 000 

TEU konténert kezeltek, míg 2020-ban ez a szám elérte az 5,43 millió TEU-t. A jövőbeni tervek 

szerint a Pireusz konténerterminált egy új mólóval egészítik ki, a IV-es mólóval, amellyel a 

Pireusz-kikötő éves kapacitása meghaladhatja a 10 millió TEU-t. Az európai konténerkikötők 

között jelenleg negyedik helyen álló Pireusz ezzel az újítással pedig felfele haladhat a 

rangsorban. 

Forrás: Greece's Piraeus port refilled with vitality under BRI cooperation 

BRI szemináriumot tartottak Pekingben 

Xinhua, 2021. szeptember 7. 

Pekingben Belt and Road Initiative (BRI) szemináriumot tartottak kedden a BRI 

megalakulásának nyolcadik évfordulója alkalmából. A Kínai Társadalomtudományi Akadémia 

(CASS) által szervezett szemináriumon mintegy 60 szakértő, tudós, kormányzati szerv, 

tudományos testület és üzleti szektor képviselője gyűlt össze Kínából és külföldről egyaránt. A 

résztvevők megvitatták a BRI elmúlt évek során elért eredményeit, valamint új intézkedéseket 

javasoltak a jövőre nézve. A szemináriumon tartott beszédében a CASS elnöke, Xie Fuzhan 

kérte a társadalomtudományi akadémia kutatóit, hogy foglalják össze a gyakorlatból szerzett 

tapasztalataikat, és tegyenek javaslatokat a BRI színvonalának növelésére. A szemináriumon a 

BRI kézikönyvének legújabb kínai változatát is bemutatták. A China Social Sciences Press 

kiadásában megjelent kézikönyv átfogó bemutatást nyújt a BRI történetéről, elméleteiről, 

elveiről és mechanizmusairól. 

Forrás: China to enhance cooperation with Central Asia 

  

http://www.news.cn/english/2021-09/07/c_1310173424_2.htm
http://global.chinadaily.com.cn/a/202105/11/WS6099cfd5a31024ad0babd13a.html
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18. Kína-ASEAN Expo 

China Daily, 2021. szeptember 6. 

A közelgő 18. China-ASEAN Expo a technológiai innovációt használja a Kína-ASEAN "elmélyülő 

digitális gazdasági együttműködés" optimalizálására és a "digitális selyemút" tovább építésére. 

A Kína-ASEAN Technológiai Transzfer és Innovációs Együttműködési Konferencia, Fejlett 

Technológiai Kiállítás, Kína-ASEAN digitális selyemút-csúcstalálkozó és Kína-ASEAN 

mesterséges intelligencia csúcstalálkozó szintén a 18. Kína-ASEAN Expo keretében kerül majd 

sor. Az Expo idén szeptember 10-13. között kerül megrendezésre. Az 5G, a mesterséges 

intelligencia, az intelligens városok, az e-kereskedelem, a big data az idei CAEXPO fő fókusza. 

Körülbelül 140 gazdasági és kereskedelmi a rendezvény zajlik majd online és offline formában 

is a kiállítás ideje alatt. 

Forrás: 第 18 届东博会提升办展含“科”量 

Shenzhen és Hongkong együttműködése tovább folytatódik 

China Daily, 2021. szeptember 7. 

Kína újabb tervet jelentett be Shenzhen és Hongkong együttműködési övezetének 

továbbfejlesztésére. A terv ígérete szerint teljes mértékben ki fogják használni Hongkong 

régóta fennálló előnyeit a csúcsminőségű professzionális szolgáltatások terén, és magasabb 

szintre emelik a városok közötti együttműködést. A terv a Qianhai Shenzhen-Hong Kong 

Modern Service Industry Cooperation Zone reformját irányozza elő, valamint javasolja a 

Qianhai együttműködési övezet területének 14,92 négyzetkilométerről 120,56 

négyzetkilométerre történő növelését. 2035-re Qianhai világszínvonalú üzleti környezettel 

büszkélkedhet majd, és a magas színvonalú fejlesztés motorjává válik, továbbá erős 

képességekkel rendelkezik a globális erőforrás-elosztásban, ösztönzi az innovációt és a 

koordinált fejlesztést. 

Forrás: Plan issued to further develop cooperation zone 

A Toyota elektromos autó akkumulátorokba fektet 

Japan Today, 2021. szeptember 8. 

A Toyota kedden jelentette be, hogy 2030-ig 113,6 milliárd dollárt fektet be elektromos és 

hibrid autók akkumulátoraiba, miközben a világ legnagyobb autógyára törekszik arra, hogy 

szén-dioxid semlegessé tegye termelését. A japán autóipari óriás azt tervezi, hogy a pénzt az 

elektromos járművek akkumulátorainak fejlesztésére és beszerzésére fordítja, és 2030-ig a 

felére kívánja csökkenteni az akkumulátor-költségeit. A Toyota még júniusban közölte, hogy 

2035-re szén-dioxid-semlegessé kívánja tenni termelését, amivel jócskán lerövidítenék a 

korábbi 2050-es céldátumot. A Toyota úttörője a hibrid járműveknek és a hidrogén 

üzemanyagot használó autóknak, valamint élen jár az elektromos autók fejlesztésében is. 

Forrás: Toyota to spend ¥1.5 tril on electric car batteries by 2030 

http://gx.chinadaily.com.cn/a/202109/06/WS61356712a3101e7ce976202a.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202109/07/WS6136a7afa310efa1bd66db88.html
https://japantoday.com/category/tech/Toyota-to-spend-%C2%A51.5-tril-on-electric-car-batteries-by-2030
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Több mint 8000 tehervonat közlekedett Xinjiangon keresztül Kína-Európa 
viszonylatban 
China Daily, 2021. szeptember 7. 

Az Alashankou és a Horgos állomás, az északnyugat-kínai Xinjiang Uygur Autonóm Régió fő 

vasúti csomópontjai, amelyek 2021 első nyolc hónapjában több mint 8000 Kína-Európa 

viszonylatú tehervonatközlekedést bonyolítottak le. Az Alashankou állomás 28,4 százalékos 

forgalomnövekedést jelentett, míg Horgos közel 40 százalékos növekedésről számolt be az 

előző évhez képest. Az időszak során a vonatok mintegy 3,1 millió tonna rakományt szállítottak 

Alashankoun keresztül, ami 47,9 százalékos növekedést jelent, Horgoson keresztül több mint 

6 millió tonna rakományt szállítottak, ami 50,9 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 

Jelenleg 22 útvonal halad át Alashankoun, amely több mint 20 országot, köztük 

Németországot, Lengyelországot, Belgiumot és Oroszországot köt össze Kínával, a horgosi 

állomáson keresztül pedig 36 Kína–Európa tehervonat-útvonalat halad át, ezzel mintegy 18 

országot összekötve. 

Forrás: Over 8,000 China-Europe freight train trips made through Xinjiang 

  

http://www.news.cn/english/2021-09/06/c_1310171422.htm
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Dél-Ázsia 

EAM Jaishankar szerint a Quad tagok közötti kapcsolatok strukturális 

vonatkozásainak hasonlósága elősegítette az együttműködést 

Press Trust of India, India Today, 2021. Szeptember 07. 

S. Jaishankar indiai külügyminiszter az Ausztrál Nemzeti Egyetemen hétfőn tartott beszédében 

hangsúlyozta, hogy a Quad bővülő napirendje megerősíti a nagyobb jólét előmozdítására és a 

stabilitás biztosítására irányuló szándékot az Indo-Csendes-óceán térségében, miközben a 

tagállamok közötti kapcsolatok strukturális vonatkozásainak hasonlósága hozzájárult a 

kezdeményezés fejlődéséhez. A külügyminiszter kiemelte, hogy az ázsiai-csendes-óceáni 

térségben jelentős geopolitikai folyamatok játszódnak le napjainkban, melyek 

következményeit még nem látjuk világosan. A Quaddal kapcsolatban pedig – amely magában 

foglalja az USA-t, Indiát, Japánt és Ausztráliát – közölte, hogy figyelembe veszi a globalizáció 

következményeit, a globális közösségek követelményeit és a konvergáló érdekek kifejezését. 

Forrás: Similarity in structural aspects of ties among Quad members helped foster cooperation: 

EAM Jaishankar 

Lahore-Gujranwala autópálya a regionális iparágak összekötésére 

APP, The Express Tribune, 2021. szeptember 06. 

A Gujwanrala-i kereskedelmi és iparkamara elnöke Umar Ashraf Mughal azt nyilatkozta, hogy 

A Lahore-Gujranwala autópálya nemcsak összeköti a helyi ipari övezetet az ország többi ipari 

városával, úthálózatával, hanem a helyi lakosság szállítási és tömegközlekedési lehetőségeit is 

bővíti. Mivel az autópálya Gujranwalát és Sialkotot – az ország két legnagyobb ipari városát – 

köti össze, a regionális ipar számára is fejlődési lehetőséget jelent. Gujranwala exportjának az 

ipari technika teszi ki az 51%-át, de az autóipar is meghatározó, ami elsősorban afrikai piacra 

gyárt riksákat és motorkerékpárokat. A „Made in Pakistan” kereskedelem politika lényege, 

hogy a kormány az importhelyettesítő iparosítás érdekében a hazai beruházások révén a 

külföldre történő export növelését szeretné elérni. Gujranwala ipara az export tekintetében 

Pakisztán számára is meghatározó pozíciót biztosíthat a nemzetközi piacon. 

Forrás: Lahore-Gujranwala motorway to connect regional industries 

  

https://www.indiatoday.in/india/story/structural-aspects-ties-quad-members-cooperation-eam-jaishankar-1849937-2021-09-07
https://www.indiatoday.in/india/story/structural-aspects-ties-quad-members-cooperation-eam-jaishankar-1849937-2021-09-07
https://tribune.com.pk/story/2318807/lahore-gujranwala-motorway-to-connect-regional-industries
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Együttműködhet India a tálibokkal? 

Mohamed Zeeshan, The Diplomat, 2021. Szeptember 07. 

Afganisztánban a tálib hatalomátvételt követően az új vezetés a külkapcsolatait tekintve 

alapvetően Pakisztánra, Törökországra, Kínára, Katarra és Oroszországra számít, lényegében 

azokra az államokra, akik nem tekinthetőek India barátainak. Korábban a tálibok biztosították 

Indiát arról, hogy nem kívánnak beleszülni Kasmír ügyeibe, később azonban már az ottani 

muszlimok érdekvédelmét hangoztatták, ezért az indiai kormány attól tart, hogy támogatni 

fogják a terrorizmust a régióban. Mivel a tálibok mára nagyrészt elveszítették külső 

támogatóikat az arab világban, így kénytelenek a környékbeli nagyhatalmakra támaszkodni, 

ami azt is jelenti, hogy szükségük van Indiára ellensúlyként Kínával szemben. Becslések szerint 

India teljes beruházása az országban több mint 3 milliárd dollárt tesz ki, beleértve az olyan 

kritikus infrastruktúrákat, mint az utak, gátak, villanyvezetékek és egyéb projektek. A 

belpolitikai okokat szem előtt tartva India számára kockázatos a tálibokkal való 

együttműködés, de stratégiai érdekei viszont megkívánják az afganisztáni jelenlétet. 

Forrás: Can India Engage With the Taliban? 

A tálib ügyvivő kormány: jó a belső kohéziónak, rossz a kormányzásnak 

Haroun Rahimi, The Diplomat, 2021. szeptember 09. 

Kedden a tálibok bejelentették, hogy megalakították az ügyvivő kormányt, amely még nem 

teljes, de a kulcsfontosságú pozíciókat már betöltötték. A nemzetközi elvárásokhoz igazodva, 

a tálib vezetés mindvégig azt hangoztatta, hogy egy inkluzív kormány felállítását tervezi, de 

valójában ez nem következett be. Nők nem kaphattak szerepet a kormányzatban, 33 

pozícióból 30-at pastu nemzetiségű ember tölt be, ráadásul mindenki a Hanafi szunnita vallási 

irányzathoz tartozik. Mindebből az derül ki, hogy a tálibok a belső kohézió megőrzése 

szempontjából nem merték megkockáztatni szélesebb rétegek bevonását a hatalomba, így 

viszont komoly legitimitási problémákkal kerülnek szembe, különösen külföldön. Kérdés, hogy 

a politikai kinevezettek mellett a technokraták később milyen szerepet kaphatnak a 

kormányzásban és hogy a várható belső és külső ellenállás fényében miként valósítható meg 

az ország kormányzása. 

Forrás: Taliban Caretaker Government: Good for Internal Cohesion, Bad for Governance 

  

https://thediplomat.com/2021/09/can-india-engage-with-the-taliban/
https://thediplomat.com/2021/09/taliban-caretaker-government-good-for-internal-cohesion-bad-for-governance/
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Délkelet-Ázsia 

A thai vezető túlélte a bizalmatlansági indítványt, de a politikai bizonytalanság 

megmaradt 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. Szeptember 06. 

Prayut Chan-o-cha thaiföldi miniszterelnök túlélte a parlamentben az ellene indított harmadik 

bizalmatlansági szavazást, és stabilizálta kormányát, legalábbis pillanatnyilag, azt követően, 

hogy a kormánya a COVID-19 járvány nem megfelelő kezelése miatt rengeteg kritikát kapott a 

közelmúltban. Thaiföldön a vakcinázási program nem halad a tervek szerint, 2021-ben már 

több mint 12000 ember halt meg a Covid-19 következtében. A thai vezető és kabinetének 5 

tagja továbbra is bírja a parlament többségének támogatását, miközben a múlt héten komoly 

tüntetések is kibontakoztak, a lemondását követelve. Időközben az is felvetődött, hogy a 

kormánypártot (Palang Pracharath) támogató hadsereg az egykori vezérkari főnök 

eltávolítására és az ellenzék felé való nyitásra készül, de ez a feltételezés alaptalannak 

bizonyult. A szavazással a miniszterelnök ugyan megerősítette hatalmát, de várhatóan a 

legitimitási problémák a jövőben is gátolni fogják tevékenységét. 

Forrás: Thai Leader Survives No-Confidence Motion, but Political Liabilities Remain 

Indranee Rajah szerint Szingapúr módosítani fogja a társasági adórendszert, 

más előnyökre építve, hogy megfeleljen a globális minimumadó kihívásnak 

Grace Ho, The Straits Times, 2021. Szeptember 03. 

A globális minimum adó bevezetésének lépésével Szingapúrnak, mint kisgazdaságnak minden 

eddiginél keményebben kell dolgoznia a befektetések vonzása és megtartása érdekében. 

Indranee Rajah a pénzügyekért és a nemzeti fejlesztésért felelős miniszterhelyettes egy 

konferencián az hangsúlyozta, hogy a városállam a társasági adórendszer kiigazításán túl 

továbbra is együttműködik mind a multinacionális, mind a helyi vállalatokkal, hogy növeljék 

üzleti tevékenységüket és új kapcsolatokat teremtsenek a globális piacokhoz való 

hozzáféréshez. A miniszter szerint a nemzetközi adózási szabályok felülvizsgálatáról és a 

multinacionális vállalatok által fizetett adók növeléséről várhatóan az év végére sikerül 

konszenzust kialakítani. A G20-ak által javasolt megoldás magában foglalja a legalább 15 

százalékos tényleges társasági adókulcs bevezetését. A szingapúri adórendszer szükséges 

kiigazítása várhatóan három elven alapszik: Szingapúr betartja a nemzetközileg elfogadott 

szabványokat, megóvja adóztatási jogait, és törekszik a vállalkozások terheinek 

minimalizálására. 

Forrás: S'pore will adjust corporate tax system, build on other advantages to meet global 

minimum tax challenge: Indranee Rajah 

  

https://thediplomat.com/2021/09/thai-leader-survives-no-confidence-motion-but-political-liabilities-remain/
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/spore-will-adjust-corporate-tax-system-and-build-on-other-advantages-to-meet
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/spore-will-adjust-corporate-tax-system-and-build-on-other-advantages-to-meet
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A malajziai üdülő szigetet megnyitják a belföldi turisták előtt 

AFP, The Jakarta Post, 2021. Szeptember 04. 

Hivatalos források szerint Langkawi szigete lesz az első malajziai üdülőhely, amelyet 

megnyitnak a belföldi turisták előtt, miután a kormány szeretné a turisztikai szektort 

fellendíteni a Covid-19-et követően. Miután a korlátozásokat fokozatosan enyhítették, 

Langkawi lett a kísérleti projekt, amely, ha beválik, akkor az ország többi területei is követhetik 

a példát. A turisztikai minisztérium szerint szeptember 16-tól újra nyitnak a szállodák, valamint 

a vállalkozások, például a vidámparkok, és ismét engedélyezettek a strandolási tevékenységek. 

Malajzia az elmúlt hetekben enyhítette a szigorú korlátozásokat a beoltott emberek számára, 

lehetővé téve, hogy szabadon igénybe vegyék a vendéglátási szolgáltatásokat. Eddig a 

lakosság 66%-a kapta meg mindkét oltást. 

Forrás: Malaysian holiday island to reopen to domestic tourists  

A japánokat meghívták, hogy fektessenek be a Fülöp-szigeteken 

Anna Leah E. Gonzales, The Manila Times, 2021. Szeptember 08. 

Vezető filippínó tisztviselők kedden arra kérték a japán befektetőket, hogy használják ki az 

országban kínálkozó lehetőségeket és profitáljanak a Covid-19-et követő várhatóan gyors 

gazdasági fellendülésből. A kormány reformjainak célja a munkahelyteremtés, miközben a 

nagyértékű befektetések az innovációt és a technológiai fejlődést is elősegítik. A 

társadalomgazdasági tervezésért felelős miniszter Karl Chua szerint a vakcinázási program 

mellett az infrastrukturális fejlesztések jelentik a gazdasági talpraállás motorját, mivel 

helyreállítják a bizalmat és munkahelyeket teremtenek. A Hua szerint az infrastrukturális 

kiadások a bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyítva 2021 második negyedévében 6,2 

százalékon voltak. A gazdaság idén várhatóan 4-5 százalékkal nő, majd 2022-ben 7-9 

százalékra, 2023 -ban és 2024-ben pedig 6-7 százalékra gyorsulhat. Benjamin Diokno a 

központi bank vezetője pedig a pénzügyi digitalizáció és a fenntartható pénzügyek 

jelentőségére hívta fel a figyelmet. 

Forrás: Japanese invited to invest in PH 

  

https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/09/03/malaysian-holiday-island-to-reopen-to-domestic-tourists-.html
https://www.manilatimes.net/2021/09/08/business/top-business/japanese-invited-to-invest-in-ph/1813915
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Egy tanulmány szerint a hidrogén megfelelő a buszoknak, nehéz járműveknek 

Szingapúrban, de nem költséghatékony az autók számára 

Christopher Tan, The Straits Times, 2021. szeptember 07. 

A hidrogén nem költséghatékony a szingapúri autók számára, de a tiszta üzemanyag megfelelő 

lehet a taxiknak, buszoknak és nehéz tehergépjárműveknek, egy friss tanulmány szerint, amely 

felméri a hidrogén importjának megvalósíthatóságát a későbbi felhasználásokra tekintettel. A 

szingapúri kormány által megrendelt tanulmányban az amerikai KBR vállalat megállapította, 

hogy személygépkocsik esetében a hidrogén-üzemanyagcellás elektromos járművek (FCEV-k) 

nincsenek egyértelmű előnyökkel az elektromos akkumulátorral meghajtott járművekkel (BEV) 

szemben. A taxik esetében már költséghatékonyabb a helyzet, mindazonáltal a tanulmány 

arra a következtetésre jutott, hogy a buszok és a nehéz tehergépjárművek alkalmasabbak az 

FCEV -kre való áttérésre. Ennek oka, hogy a BEV változatok rendkívül nagy akkumulátorokat 

és hosszú töltési időt igényelnek. 

Forrás: Hydrogen suitable for buses, heavy vehicles in Singapore, but not cost-effective for 

cars: Study 

Vietnam a levegőért kapkod, miközben a Delta halálos ütést visz be 

David Hutt, Asia Times, 2021. szeptember 08. 

Az elmúlt évben Vietnam a Covid-19 elleni védekezés területén kitűnően teljesített. A 90 

milliós országban 1500 fertőzés és 35 haláleset történt 2020-ban, miközben a pozitív gazdasági 

növekedést is sikerült megőrizni. 2021 júliusában azonban a Delta variáns terjedése 

megbénította az országot: szeptember 6-ig 530000 fertőzöttet és 13385 halálos esetet 

regisztráltak. Az oltási program messze elmaradt az ideálistól, eddig mindössze a lakosság 

2,8%-a kapta meg mindkét vakcinát. Ennek ellenére a gazdasági helyzet stabilnak mondható, 

várhatóan idén is pozitív GDP növekedésre lehet számítani. Vietnam a nemzetközi ellátási 

láncokban fontos szerepet tölt be – az utóbbi időben számos nagyvállalat helyezte át a 

termelést Kínából Vietnamba – a befektetők pedig továbbra is előnyben részesítik a délkelet-

ázsiai államot. Mivel Vietnam Kínától nem fogadott el oltóanyagot, a nyugati 

vakcinadiplomácia számára ez nagy lehetőséget kínált, az európai országok 1,5 millió, az USA 

6 millió adag oltóanyagot küldött Hanoi-nak. Az EU és az USA számára Vietnam komoly 

stratégiai értékkel bír, előbbi esetében a 15. míg utóbbinál a 13. legfontosabb kereskedelmi 

partner. 

Forrás: India becomes third largest startup ecosystem in the world 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/transport/hydrogen-suitable-for-buses-and-heavy-vehicles-in-singapore-study
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/hydrogen-suitable-for-buses-and-heavy-vehicles-in-singapore-study
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-becomes-third-largest-startup-ecosystem-in-the-world/articleshow/85871428.cms
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Közel-Kelet 

Szaúd-Arábia a második a digitális versenyképesség tekintetében 

 .Al Arabiya, 2021. szeptember 5 ,العربية

Szaúd-Arábia a második helyet foglalja el a G20 országok között az Európai Digitális 

Versenyképességi Központ által kiadott 2021-es jelentésben, amely a globális 

versenyképességi index, valamint a Világbank és a Nemzetközi Távközlési Unió által 

szolgáltatott adatok alapján rangsorolta az országokat. A Saudi Economic Journal szerint ez a 

helyezés a Királyság folyamatos digitális vezető szerepének megőrzését jelenti. Ez az 

eredmény annak a támogatásnak, felhatalmazásnak és útmutatásnak köszönhető, amelyet 

Salman bin Abdulaziz király és a koronaherceg nyújtott az IKT-szektornak az elmúlt években, 

valamint tükrözi azokat a minőségi ugrásokat, amelyeket a Királyság a távközlési 

infrastruktúra, a digitális képességek fejlesztése és a mega digitális projektek tekintetében ért 

el. 

Forrás: التنافسية الرقمية   
ين ف   السعودية الثانية بي    دول العشر

Törökország exportja 34,5 százalékkal nőtt a szomszédos országokba 

االناضول الةوك , Anadolu Agency, 2021. szeptember 4. 

Törökország exportja 34,5 százalékkal nőtt a szomszédos országokba, nevezetesen Bulgáriába, 

Iránba, Irakba, Grúziába, Szíriába és Görögországba az idei év első nyolc hónapjában az előző 

év azonos időszakához képest, és elérte a 12,5 milliárd dollárt, szemben a tavalyi év első 8 

hónapjában elért 9,28 millárd dollárral. A Kereskedelmi Minisztérium és a Török Exportőrök 

Tanácsa adatai szerint az ország augusztusi exportja 52 százalékkal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest, és elérte a 18,9 milliárd dollárt, ami Törökország exportjának eddigi 

legmagasabb értéke. Irak az első helyen áll a Törökországból importáló szomszédos országok 

között, mivel 5,3 milliárd dollár értékben importált. A második helyre pedig Bulgária került 

2,18 milliárddal, majd őket követi Görögország 1,74 milliárd dollárral. Irán a negyedik helyre 

került 1,4 milliárddal, majd őket követi Szíria 924 millióval, végül pedig Grúzia 914 millió 

dollárral. 

Forrás: ارتفاع صادرات تركيا إىل دول الجوار بنسبة ٣٤,٥ بالمئة 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/09/05/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-34-5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9/2355291
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Az izraeli egészségügyi minisztérium vezetőjének előrejelzése szerint a 

következő napokban csökkenni fog a koronavírus-esetek száma 

Times of Israel, 2021. szeptember 5. 

Nachman Ash, az Egészségügyi Minisztérium főigazgatója vasárnap reggel azt közölte, hogy a 

következő napokban csökkenni fog a napi koronavírus-fertőzések száma, és óvatos reményét 

fejezte ki azt illetően, hogy sikerült megfékezni az esetek újabb növekedését. "Remélem, hogy 

az oltások eredményessége felül fogja múlni a tanévkezdés következményeit, és a következő 

napokban csökkenni fog a megbetegedések száma" - mondta Ash a Radio 103FM-nek adott 

interjújában, utalva a szeptember 1-jei iskolakezdésre. Az Egészségügyi Minisztérium 

jelentése szerint pénteken 9739 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, amivel véget ért az 

a négynapos szakasz, amelyben a napi fertőzések száma meghaladta a tízezret. A pozitív 

tesztek aránya 8,42 százalékról 6,91 százalékra csökkent. 

Forrás: Health Ministry chief predicts drop in coronavirus caseload in coming days 

Egy új szakasz kezdete: találkozó a szíriai és a török hírszerzés vezetői között 

Bagdadban 

العراق صوت , Sotaliraq, 2021. szeptember 5. 

A Türkiye Gazetesi újság arról számolt be, hogy "történelmi találkozót" tartanak Bagdadban a 

török hírszerzés és a szíriai rezsim nemzetbiztonsági apparátusának vezetői között. Az újság 

török tisztviselőket idézett, megerősítve a találkozó megtartásának tényét. Több kérdés is 

fókuszba fog kerülni a két fél között, pl. a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) és a menekültügy 

kérdéseiről, valamint a Törökországhoz közeli szíriai régiók, különösen Idlib és Daraa 

városokkal kapcsolatos fejleményekről fognak tárgyalni. Nuzet Çiçek újságíró, a „Független 

Törökország” főszerkesztője az ellenzéki Halk TV csatornán adott interjújában ugyancsak 

megerősítette, amit a török lap jelentett a találkozóról. Çiçek utalt arra, hogy az AK (Igazság és 

Fejlődés Pártja) politikája megváltozott a térség országaival, különösen Egyiptommal, Szíriával 

és Irakkal kapcsolatban. 

Forrás: بغداد   
 بداية مرحلة جديدة   ..لقاء مرتقب بي    رئيس   مخابرات  سوريا وتركيا ف 

  

https://www.timesofisrael.com/health-ministry-chief-predicts-drop-in-coronavirus-caseload-in-coming-days/
https://www.sotaliraq.com/2021/09/05/%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a8-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3/
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Törökország elkötelezte magát a turisztikai célok mellett 

Hürriyet Daily News, 2021. szeptember 6. 

Mehmet Nuri Ersoy kulturális és turisztikai miniszter szeptember 4-én megerősítette a 

kormány év elején kitűzött célját, miszerint az ország 25 millió külföldi turistát szeretne 

fogadni 2021-ben. „Nem állunk rosszul. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a 25 millió turista 

és a 20 milliárd dolláros bevétel elérésére kitűzött célunk mellett, amelyet a szezon elején 

jelentettünk be” - mondta a napokban Isztambulban tartott sajtótájékoztatóján. Azt is 

elmondta, hogy augusztus végéig mintegy 17 millió turista és külföldön élő török látogatott az 

országba, ami 1 millióval több, mint 2020-ban. Törökország, mint a világ hatodik 

legnépszerűbb úti célja 2019-ben, több mint 52 millió látogatót fogadott, köztük mintegy 7 

millió külföldön élő törököt. Törökország közel 35 milliárd dolláros turisztikai bevételt ért el 

2019-ben. A tavalyi járványhoz kapcsolódó utazási korlátozások miatt a külföldi turisták száma 

69 százalékkal 16 millió körülire csökkent, míg a turisztikai bevételek 12 milliárd dollárra estek 

vissza. 

Forrás: Turkey committed to tourism targets: Minister 

Irak és a TotalEnergies egy 27 milliárd dollár értékű megállapodást kötött az 

olaj- és napenergia-projektek terén 

Al Arabiya News, 2021. szeptember 6. 

Az iraki kormány és a TotalEnergies SE egy 27 milliárd dolláros befektetési csomagról 

állapodott meg, amelynek célja az olaj- és gázkitermelés növelése és az áramkimaradások 

csökkentése az OPEC második legnagyobb termelő országában. A francia energiacég hét év 

alatt 10 milliárd dollárt fektet be a projektekbe - mondta Ihsan Abdul Jabbar iraki olajminiszter 

a bagdadi ünnepségen. A projektek kidolgozása az év végéig kezdődik el Dél-Irakban - mondta 

Patrick Pouyanne, a TotalEnergies vezérigazgatója. A francia cég az olajmezők fejlesztésén túl 

egy nagy naperőművet is épít. Abdul Jabbar szerint ez a megállapodás a legnagyobb, amelyet 

Irak egy külföldi céggel valaha is kötött. A megegyezés a jövő hónapban esedékes iraki 

választásokat előzi meg. Irakban gyakoriak az áramszünetek, ami miatt infrastrukturális 

beruházásokat kell végrehajtani az olajban gazdag államban. 

Forrás: Iraq, TotalEnergies agree $27 billion of oil, solar projects 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-committed-to-tourism-targets-minister-167654
https://english.alarabiya.net/business/energy/2021/09/06/Iraq-TotalEnergies-agree-27-billion-of-oil-solar-projects
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Törökország Spanyolországba irányuló exportja 45,7%-kal nőtt augusztusban 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. szeptember 7. 

A Spanyolországba irányuló török export augusztusban eddig soha nem tapasztalt, 45,7 

százalékos növekedést produkált az előző hónaphoz képest, és elérte a 807,1 millió dollárt. Az 

Anadolu Agency által szerzett információk szerint Törökország exportja 2021 augusztusában 

18,9 milliárd dollárt tett ki. A Spanyolországba irányuló export legnagyobb részét a 

készruhaágazat adja, melynek értéke meghaladja a 248 millió dollárt. Törökország a ruhaipari 

exportot tekintve egyeduralkodó a térségben, és a szomszédos országokon túl, egyéb európai 

országok jelentős beszállítójának minősül. A jövőben a török állam tovább szeretné növelni 

exportkapacitását. 

Forrás: ارتفاع صادرات تركيا إىل إسبانيا ٤٥,٧ بالمئة خالل  أغسطس 

A United Global Emirates üdvözli a befektetőket 

 .Al Khaleej, 2021. szeptember 7 ,الخليج

Az Egyesült Arab Emírségek kormánya elindította a "United Global Emirates” kampányt, hogy 

bemutassa az ország gazdasági és befektetési lehetőségeit, és hogy kiemelje az ország globális 

profilját, valamint azt, hogy képes lépést tartani a gazdasági változásokkal és megőrizni 

pozícióját, mint a világ egyik legaktívabb gazdasági és befektetési központja. A kampány része 

annak az elképzelésnek, amelyet "Vision 2071"-nek neveztek el, és amelynek célja, hogy az 

Egyesült Arab Emírségek a világ legjobb országa legyen. Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

sejk, az Egyesült Arab Emírségek alelnöke, miniszterelnöke és Dubaj uralkodója elmondta, 

hogy az Emírségek egy olyan arab állam, amely ragaszkodik a gyökereihez, de ambícióiban és 

törekvéseiben globális ország. Kifejtette, hogy a kampány révén arra törekszenek, hogy az 

Egyesült Arab Emírségek a világ minden tájáról származó tehetségek, a szakértelem és 

befektetők fő mágnesévé váljon egy olyan gazdasági rendszerben, amely a legmagasabb szintű 

globális versenyképességet képes nyújtani. 

Forrás: #اإلمارات  _العالمية  _المتحدة ترحب بالمستثمرين 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-457-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3/2356842
https://www.alkhaleej.ae/2021-09-06/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.alkhaleej.ae/2021-09-06/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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A Lucid 2024-ben megkezdi elektromos autók gyártását Szaúd-Arábiában 

 .Al Arabiya, 2021. szeptember 8 ,العربیة

A Lucid elektromos autókat gyártó vállalat 2024-ben kívánja megkezdeni autóinak 

tömeggyártását Szaúd-Arábiában, miután benyújtotta a hivatalos szerveknek az általa gyártott 

modell jóváhagyására irányuló kérelmét. A "Saudi Public Investment Fund" többségi 

részesedéssel rendelkezik a Lucidban, amelynek részvényeivel az amerikai piacon 

kereskednek. A Lucid a Tesla amerikai versenytársa. Az Állami Befektetési Alap megerősítette, 

hogy néhány évvel ezelőtti befektetése a Lucid-ba tükrözi azt a stratégiát, amelynek 

értelmében olyan jövőbeni lehetőségekbe invesztálnak, amelyek piacképesek és növelik a 

hozamot. A szaúdiak szerint a Lucid autógyártása egy újabb lépés a Királyság gazdaságának 

diverzifikálása felé. A Lucid, amely még nem termel bevételt, várhatóan az idei év második 

felében fogja leszállítani első "Lucid Air"-jét, amelynek alapára 69 000 dollár lesz. Ez az 

elektromos autó több mint 517 mérföldes hatótávolságot fog tudni megtenni egy feltöltéssel, 

ami körülbelül 26%-kal több, mint a "Tesla Model S" teljesítménye. 

Forrás: "٢٠٢٤   
 لوسيد "تبدأ تصنيع سياراتها الكهربائية بالسعودية ف 

Az Egyiptom és Omán közötti kereskedelem értéke átlépte az 500 millió dollárt 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. szeptember 9. 

Az egyiptomi kereskedelmi és ipari miniszter, Nevin Gamea kifejtette minisztériuma azon 

szándékát, amely erősíteni kívánja Egyiptom és az Ománi Szultánság közötti együttműködés 

kötelékeit, különös tekintettel a politikai vezetésre és a két kormányt összekötő elképzelések 

és testvéri kapcsolatok konszenzusára, hogy ezeket a szoros kapcsolatokat olyan nagy 

projektekké alakítsák át, amelyek az egyiptomi és ománi gazdaság javát szolgálják, és 

megfelelnek a két nép törekvéseinek, valamint több munkalehetőséget teremtenek. A 

miniszter elmondta, hogy az Egyiptomi-Ománi Üzleti Tanács kulcsfontosságú szerepet játszik 

a kereskedelem mozgásának aktiválásában és a két ország magánszektora közötti közös 

beruházások előmozdításában, ami hozzájárul a két ország közötti gazdasági kapcsolatok 

szintjének minőségi ugrásához. A hivatalos adatok szerint a két ország közötti kereskedelem 

volumene tavaly elérte az 500 millió dollárt. 

Forrás: ٥٠٠ مليون دوالر حجم التبادل التجاري بي    مرص وعمان 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/09/08/-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2024
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/09/08/-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2024
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/09/08/-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2024
https://m.youm7.com/story/2021/9/8/500-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86/5453670


 
 

 
 

19 

Oroszország és a posztszovjet térség 

Mongólia vizsgálja a szabadkereskedelmi megállapodás aláírásának 

lehetőségét az EAEU-val 

Tass, 2021. szeptember 3. 

Mongólia mérlegeli annak lehetőségét, hogy szabadkereskedelmi megállapodást kössenek az 

Eurázsiai Gazdasági Unióval (EAEU). Jelentette be az ország elnöke, Ukhnaagiin Khürelsükh, 

aki a Keleti Gazdasági Fórum plenáris ülésén is felszólalt. A mongol vezető hozzátette, hogy a 

megállapodás fontos szerepet játszhat a külkereskedelmi akadályok felszámolásában, 

valamint az ország részvételének biztosításában a regionális gazdasági és integrációs 

folyamatokban. A szabadkereskedelmi egyezmény aláírása, pedig pozitívan hatna az ország 

gazdaságára és bővítené a mongol termékek kivitelének lehetőségét más országokba. 

Forrás: Монголия изучает возможность заключить соглашение о свободной торговле с 

ЕАЭС 

Az IDB és Üzbegisztán létrehozott egy kisvállalkozást támogató alapot, 

amelynek tőkéje akár 500 millió dollár is lehet 

Sputnik, 2021. szeptember 3. 

Üzbegisztán az Iszlám Fejlesztési Bankkal (IDB) együttműködve a kisvállalkozások gazdasági 

lehetőségeit bővítő alap létrehozásáról írt alá együttműködési megállapodást. Üzbegisztán a 

kezdeti 100 millió dolláros alap 35%-ával járult hozzá a projekt megvalósításához, az IDB pedig 

20%-kal. Az alaptőkéből fennmaradó 45%-ot szaúdi befektetői csoportok bevonásával 

egészítik ki. A tervek szerint a kísérleti szakasz sikeres elindítása után a vállalkozások 

támogatásának a tőkéjét 500 millió dollárra fogják emelni. A jövőben az alap tevékenysége 

több mint 100 ezer munkahely létrehozását és több mint 34 ezer kis- és középvállalkozás 

támogatását fogja segíteni, amely egy gazdaságélinkítő beruházás része. Ezenkívül az alap 

támogatni fogja azon erőfeszítéseket, amelyek célja a koronavírus-járvány negatív társadalmi 

és gazdasági következményeinek felszámolása. 

Forrás: ИБР и Узбекистан создали фонд поддержки малого бизнеса с вероятным 

капиталом до $500 млн 

  

https://tass.ru/ekonomika/12294333
https://tass.ru/ekonomika/12294333
https://uz.sputniknews.ru/20210903/ibr-i-uzbekistan-sozdali-fond-podderjki-malogo-biznesa-s-veroyatnym-kapitalom-do-500-mln-20350223.html
https://uz.sputniknews.ru/20210903/ibr-i-uzbekistan-sozdali-fond-podderjki-malogo-biznesa-s-veroyatnym-kapitalom-do-500-mln-20350223.html
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Thaiföld szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról szeretne megállapodni az 

EAEU-val 

Ritmeurasia, 2021. szeptember 3. 

Thaiföld reméli, hogy szabadkereskedelmi övezeti megállapodást köt az Eurázsiai Gazdasági 

Unióval (EAEU). Ezt Prayut Chan-Ocha miniszterelnök jelentette be a Keleti Gazdasági 

Fórumon tartott beszédében. A thai elnök rámutatott a Távol-Kelet kilátásaira is, mint 

összekötő Oroszország és az ázsiai-csendes-óceáni térség között. Chan-Ocha hangsúlyozta, 

hogy a távol-keleti régió jól illeszkedik a Nagy-Eurázsiai Partnerség létrehozásának orosz 

koncepciójához. E tekintetben pedig több lehetőséget is lát a további együttműködésre 

Oroszországgal és az EAEU-val. Felvázolta, hogy Thaiföld aktívan fejleszti a keleti gazdasági 

folyosót (EEC), amely az ország keleti partja mentén található és népszerű turisztikai célpont. 

Chan-Ocha megjegyezte, hogy ez a régió hasonlít az orosz Távol-Kelethez, hozzátéve, hogy 

mindkettő óriási potenciállal rendelkezik. 

Forrás: Таиланд намерен заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС 

Mongólia mérlegeli az Oroszországból induló gázvezeték építésének 

lehetőségét az ország területén keresztül 

Tass, 2021. szeptember 3. 

Mongólia megvalósíthatósági tanulmányt készít az Oroszországból Kínába irányuló gázvezeték 

megépítésének a jóváhagyására az ország területén keresztül, a mi a legnagyobb gazdasági 

prejektek egyike lenne Ázsia távol-keleti régiójában. Tudatta Mongólia elnöke, Ukhnaagiin 

Khürelsükh. Hozzátette, hogy Mongólia jelenleg Oroszországgal és Kínával dolgozik olyan 

projektek megvalósításán, mint a vasúti és közúti folyosók felújítása, valamint új 

tehervasútvonalak és autópályák építése. Ázsiát és Európát összekötő legrövidebb közúti és 

vasúti útvonalak Mongólián haladnak keresztül, ezért Oroszország és Kína egyaránt fontos 

partnerként tekint az országra. Mongólia földrajzi helyzetét kihasználva az országon áthaladó 

gázvezeték megépítésével (tranzitdíj, stb) pozitív hatást tudna gyakorolni az ország 

gazdaságának a növekedésére, illetve a regionális kapcsolataira. 

Forrás: Монголия проводит оценку строительства газопровода из России через свою 

территорию 

Kazahsztán azt tervezi, hogy bővíti jelenlétét az ázsiai-csendes-óceáni 

térségben 

Tass, 2021. szeptember 3.  

Kazahsztán erősíteni kívánja gazdasági jelenlétét az ázsiai-csendes-óceáni térségben. Ezt 

Kaszim-Zsomart Tokajev köztársasági elnök jelentette ki a Keleti Gazdasági Fórum plenáris 

ülésén. Kitért arra is, hogy az ázsiai-csendes-óceáni térség mára a gazdasági tevékenységek 

központjává vált. Így Kazahsztán is azt tervezi, hogy megerősíti gazdasági jelenlétét ebben a 

régióban. 

Forrás: Казахстан планирует расширить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-09-03--tailand-nameren-zakljuchit-soglashenie-o-zone-svobodnoj-torgovli-s-eaes-56281
https://tass.ru/ekonomika/12294809
https://tass.ru/ekonomika/12294809
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12293675
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Az EBRD 4 millió dollárt különített el Tádzsikisztánnak: hová kerül a pénz 

Sputnik, 2021. szeptember 3. 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) négy millió dollárt különített el Tádzsikisztán 

számára, hogy ösztönözze a zöld beruházásokat és támogassa a nők vállalkozási kedvét az 

országban. Ezek mellett az EBRD továbbra is támogatja az "Imon" szervezetet, amely az összes 

mikrohitelezési művelet negyedét végzi Tádzsikisztánban. Az EBRD segítségével Tádzsikisztán 

ösztönözni fogja a "zöld" beruházásokat is. Elsősorban olyan projektekbe történő 

befektetéseket, amelyek nemcsak gazdaságilag előnyösek, hanem a környezetvédelmi 

értékeket is szolgálnak. Ezenkívül az alap előnyben részesíti és új lehetőségeket nyit meg a nők 

által vezetett kisvállalkozások számára. Az EBRD által finanszírozott hitel egy része tádzsik 

nemzeti valuta formájában lesz hozzáférhető, ami segít a hitelfelvevőknek a devizakockázatok 

korlátozásában. Az EBRD hozzátette, hogy jelenleg Tádzsikisztánban 801 millió euró értékben 

145 projektet támogat. 

Forrás: ЕБРР выделил Таджикистану 4 миллиона долларов: куда пойдут деньги 

Kirgizisztán és Fehéroroszország a kölcsönös kereskedelem növelését tervezi 

Ritmeurasia, 2021. szeptember 5.  

A Kirgizisztán és Fehéroroszország közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködés 

kérdéseiről Biskekben tárgyalt Akylbek Zhaparov Kirgizisztán gazdasági és pénzügyminisztere 

és Andrej Strachko, a Fehéroroszország biskeki nagykövete. A tárgyalások során 

megállapodtak abban, hogy hosszú távú programot dolgoznak ki a kölcsönös kereskedelem 

fejlesztésére, valamint közös beruházási együttműködési projekteket készítenek elő. Mindkét 

országban a közös beruházási projektek kiemelt ágazatai az agrárium, a könnyűipar és az 

összeszerelő üzemek. A Kirgizisztán Gazdasági és Pénzügyminisztériuma szerint 2020-ban 

Fehéroroszország részesedése Kirgizisztán külkereskedelmi forgalmában körülbelül 0,8% volt, 

ezen belül mintegy 0,5% az export. Ugyanakkor pozitív változások történtek a kölcsönös 

kereskedelemben. 2021. január-júniusban a Kirgizisztán és Fehéroroszország közötti 

kereskedelem 27,5 millió dollárt tett ki, ami 28%-os növekedést jelent 2020 azonos 

időszakához képest. A Kirgizisztánból Fehéroroszországba szállított áruk főként a könnyűipari 

termékek, a gyapot és a mezőgazdasági növényi termékek voltak. A közép-ázsiai országba 

irányuló fehérorosz export több mint 75%-a hús- és tejtermék, gép- és műszergyártási 

termékek voltak. 

Forrás: Кыргызстан и Беларусь планируют увеличивать взаимный товарооборот 

  

https://tj.sputniknews.ru/20210903/ebrd-tajikistan-4-milliona-1042041772.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-09-05--kyrgyzstan-i-belarus-planirujut-uvelichivat-vzaimnyj-tovarooborot-56299
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IDB elnök: 330 millió dollár értékű megállapodást írtak alá Taskentben 

Sputnik, 2021. szeptember 5. 

Az Iszlám Fejlesztési Bank (IDB) taskenti találkozója keretében 330 millió dollár értékű 

megállapodást írtak alá Üzbegisztánnal, jelentette be Muhammad Al-Jasser, az IDB csoport 

elnöke. Az IDB igazgatótanácsának ülésén a 46 tagország és 27 nemzetközi és regionális 

partnerszervezet több mint 4 ezer résztvevője volt jelen. Al-Jasser elmondta, hogy az ülésen 

három fő témával foglalkoztak: a COVID-19-ből való kilábalás felgyorsítása, a növekvő 

szegénység elleni küzdelem és az ellenállóképesség és a jólét növelése, valamint a zöld 

gazdasági növekedés előmozdítása a szervezet tagországaiban. Al-Jasser bejelentette, hogy 

mintegy 30 pénzügyi megállapodást született az IDB csoport tíz tagállam között, összesen 1,2 

milliárd dollár értékben, amiből 330 millió dollárt Üzbegisztán tud majd felhasználni. A 

támogatásból több üzbég bank is kap segítséget. Így például 10 millió dolláros hitelkeretet 

kapott a Trustbank, az InfinBank, az Orient Finans Bank is. A további összeget a világjárvány 

által érintett egészségügyi és magánvállalkozások támogatására fordítják. Az IDB csoport 

elnöke megjegyezte, hogy bank elkötelezett Üzbegisztán gazdaságpolitikája mellett és a 

jövőben is kész új üzleti és befektetési lehetőségek aláírására, mely elősegíti a régió 

gazdaságában meglévő potenciál kiaknázását. 2003 óta a bank mintegy 2,4 milliárd dollárt 

különített el Üzbegisztán számára a mezőgazdaság, a pénzügyi szektor, az egészségügy, a 

közlekedés, az energetika és más területek fejlesztésére. 

Forrás: Президент ИБР: в Ташкенте подписаны соглашения на сумму $330 млн 

Lefektették az Északi Áramlat-2 utolsó szakaszát 

Ria Novosti, 2021. szeptember 6. 

A Fortuna uszály szakemberei lefektették az Északi Áramlat-2 (Nord Stream-2) gázvezeték 

második szakaszának utolsó részét is, közölte a Nord Stream-2 AG projektvezetője. A 

következő lépés a gázvezeték Németország partjaitól haladó szakasz dokkolása, a Dánia 

vizeitől elnyúló szakasz kikötésének megvalósítása a víz feletti átfedés módszerével, hogy a 

gázvezetéket még ez év vége előtt üzembe helyezzék, tette hozzá az illetékes. Hangsúlyozták, 

hogy az Északi Áramlat-2 segít kielégíteni az európai energiapiac földgázigényét, és biztosítja 

a biztonságos ellátását. Az Északi Áramlat-2 Oroszországtól Németországig húzódik a Balti -

tenger fenekén. Két vezetékének kapacitása évi 55 milliárd köbméter földgáz lesz. 

Forrás: Уложена последняя труба "Северного потока 2" 

  

https://uz.sputniknews.ru/20210905/v-tashkente-podpisany-soglasheniya-na-summu-330-mln--prezident-ibr-20374011.html
https://ria.ru/20210906/truboprovod-1748884970.html
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Az EAEU-ban forróvonalat hoznak létre a vállalkozások számára az akadályok 

azonosítására 

Belta, 2021. szeptember 6.  

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) forródrótot hoz létre a vállalkozások számára, hogy 

azonnal azonosítsák az Eurázsiai Gazdasági Unió belső piacának integrációjával kapcsolatos 

akadályokat. Jelentette be Gegham Vardanyan, az EGK Belső Piaci, Informatikai és Információs 

és Kommunikációs Technológiájának igazgatótanácsi tagja. Vardanyan szerint a létrehozott 

szolgáltatás lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy ne csak online kéréseket küldjenek, 

hanem nyomon követhessék az ügyek (adó rendezés, vámkezelés, stb) aktuális állapotát. 

Megjegyezte, hogy nagy figyelmet fordítanak az EAEU akadályainak megszüntetésére irányuló 

munkára is. 

Forrás: Горячую линию для бизнеса по выявлению барьеров создают в ЕАЭС 

Az EDB több mint 300 millió dollárt tervez befektetni Örményországba 

Sputnik, 2021. szeptember 7. 

Az Eurázsiai Fejlesztési Bank (EDB) több mint 300 millió dollárt kíván befektetni örményországi 

projektekbe, mondta Nikolaj Podguzov, az EDB igazgatótanácsának elnöke. A tervek szerint a 

jelenlegi mintegy 260 millió dollárról 600-700 millió dollárra növelik majd az örményországi 

beruházások mennyiségét. Az EDB nemcsak a hagyományos intézményekkel való pénzügyi 

tevékenységet kívánja támogatni, hanem olyan fejlesztési tervekbe is szeretne befektetni, 

mint a mezőgazdaság, az elektromos hálózatok kiépítése, útépítés. Podguzov elmondta, hogy 

az örmény kormány vezetésével folytatott megbeszéléseken megvitatják a jereváni metró 

korszerűsítésének lehetőségeit is. AZ EDB ezen lépése összhangban áll azzal a nemrégiben 

közzétett fejlesztési stratégiával, mely szerint az EDB 2022-2026 között 10,9 milliárd dollárra, 

az az 2,7-szeresére kívánja növelni a bank által támogatott gazdaságfejlesztési projektek 

összegét.  

Forrás: ЕАБР планирует инвестировать в Армению более 300 миллионов долларов 

Az üzbég külügyminisztérium javasolta Afganisztán bevonását a regionális 

integrációba 

Ria Novosti, 2021. szeptember 8. 

Afganisztánt be kell vonni a regionális integrációs folyamatokba az ország gazdasági 

fellendülése érdekében, mondta Abdulaziz Kamilov üzbég külügyminiszter Pakisztán, Kína, 

Irán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán külügyminisztereinek virtuális találkozóján. 

Kamilov megjegyezte, hogy Afganisztán a regionális összeköttetés középpontjában áll Közép- 

és Dél -Ázsiában. Ezért a jövőre való tekintettel fontos gazdasági tranzitútvonal lehet. Ezért 

mindent meg kell tenni, hogy az afgán gazdaság mihamarabb a stabilitás útjára lépjen. E célból 

pedig Pakisztán, Kína, Irán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán külügyi vezetői 

elkezdték felmérni az afgán gazdaság stabilizárására vonatkozó lehetőségeket. 

Forrás: МИД Узбекистана предложил вовлекать Афганистан в региональную интеграцию 

https://www.belta.by/economics/view/gorjachuju-liniju-dlja-biznesa-po-vyjavleniju-barjerov-sozdajut-v-eaes-458540-2021/
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20210907/28920725/EABR-planiruet-investirovat-v-Armeniyu-bolee-300-millionov-dollarov.html
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20210907/28920725/EABR-planiruet-investirovat-v-Armeniyu-bolee-300-millionov-dollarov.html
https://ria.ru/20210908/afganistan-1749212577.html
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Kazahsztán vezetője meglátogatta a CLAAS német mezőgazdasági üzemet 

Centralasia News, 2021. szeptember 8. 

Kaszim-Zsomart Tokajev, Kazahsztán elnöke, az észak-kazahsztáni régióba vezető 

munkaútjának megfelelően felkereste a CLAAS mezőgazdasági gépek összeszerelő üzemét. 

Elemzők szerint a német cég jelenléte a kazah piacokon százalékosan fog megmutatkozni az 

ország gazdasági életének növekedésében. A mezőgazdasági szempontok mellett a gyár majd 

1300 dolgozót is tud foglalkoztatni a jövőben. A tervek szerint Kazahsztán lenne a német cég 

közép-ázsiai központja is. 

Forrás: Глава Казахстана посетил завод немецкой сельхозтехники CLAAS 

Örményország külkereskedelmi forgalma az EAEU-országokkal kétszámjegyű 

növekedést ért el 

Karina Melikjan, Arm Info, 2021. szeptember 8. 

Örményország külkereskedelmi forgalma az EAEU-országokkal 2021. január-július időszakban 

2020 azonos időszakához képest 17,5%-os növekedést ért el (az egy évvel korábbi 2,6%-os 

csökkenésről), ami 1,4 milliárd dolláros növekedést jelenti. Örményország külkereskedelmi 

forgalmának emelkedő tendenciáját az EAEU-országokkal (Oroszország, Kazahsztán és 

Kirgizisztán) való kereskedelem növekedése okozta. Különösen Örményország Oroszországgal 

folytatott külkereskedelmi forgalma volt jelentős (18,4%-os növekedés), a Kazahsztánnál 

folytatott kereskedelem pedig 33,3% -ról 52,5%-ra nőtt. Oroszország vezető szerepet tölt be 

az örmény külkereskedelmi forgalomban (1,3 milliárd dollár), mind az exportban és az 

importban (451 millió dollár, illetve 880,1 millió dollár), ami sikeresen járul hozzá a gazdasági 

mutatók növekedéséhez.  

Forrás: Внешнеторговый оборот Армении со странами ЕАЭС вышел на двузначный рост 

 

https://centralasia.news/11188-glava-kazahstana-posetil-zavod-nemeckoj-selhoztehniki-claas.html
https://finport.am/full_news.php?id=44654&lang=2&__cf_chl_managed_tk__=pmd_.98bsRNu_oUn6c_gDNYu3T1moaWEP.EBoO0mEou1EGs-1631179421-0-gqNtZGzNAxCjcnBszRQl

