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Az ENSZ COP 26 klímakonferenciájának eredményei Indonézia 
perspektívájából 

2021. október 31. és november 13. között a skóciai Glasgow adott otthont az ENSZ 26. 
klímakonferenciájának (COP 26), amelyen eredetileg több mint 200 ország állam és 
kormányfőjének részvételével számoltak. A nyugati kritikák nem mulasztották el kiemelni, 
hogy Xi Jinping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök személyesen nem vettek részt az 
eseményen. A Covid-19 járvány miatt egy évvel elhalasztott konferencia volt az első a 2015-
ös párizsi klímacsúcs óta, ahol az egyes országok a klímaváltozás elleni küzdelemben további 
fontos kötelezettségvállalásokat tettek. A kéthetes tanácskozás eredményeként elfogadott 
kompromisszumos paktum ugyan sok tekintetben előrelépésnek minősül a korábbiakhoz 
képest, viszont a szén és a fosszilis energiahordozók felhasználásának korlátozása területén 
valójában a vártnál kevesebbet ért el, ami alapvetően a fejlett és a fejlődő országok közötti 
mély ellentéteknek tudható be. Indonézia részvétele, majd az erdőirtások visszaszorításával 
kapcsolatos ellentmondásos kötelezettségvállalása éppen erre a problémára világít rá, ezért a 
legfontosabb eredmények összegzését követően érdemes közelebbről is megvizsgálni a 
délkelet-ázsiai ország Glasgow-i szereplését. 

A tárgyalások során a felek abból indultak ki, hogy – a párizsi egyezménynek megfelelően – az 
átlagos hőmérséklet emelkedést az évi 2 °C alatt kell tartani és ha mód van rá, megállítani 1,5 
°C-on. A klímamegállapodást végül 197 résztvevő ország támogatta, melynek egyik 
meghatározó pontja, hogy a szénfelhasználást az energiatermelésben szakaszosan 
csökkenteni kell. Eredetileg a szövegezésben a megszüntetés szerepelt volna, de India ezt nem 
fogadta el, hiszen az olcsó hazai szén az indiai gazdaság legfőbb energia forrása. (India a 
karbonsemlegességet csupán 2070-re ígérte). A világ legfőbb szén exportőrei közé tartozik 
még Kína és Indonézia is, így a kompromisszumhoz nekik is elemi érdekük fűződött. 
Mindenképpen eredmény, hogy az USA és Kína megállapodott arról, hogy a 
károsanyagkibocsátás csökkentése érdekében jelentős közös erőfeszítéseket kívánnak tenni. 
105 ország pedig aláírta az erdőirtások visszaszorításáról szóló egyezményt, amelynek a 
lényege, hogy 2030-ig meg kell állítani, sőt visszafordítani az ipari méretű erdőirtást és a 
talajeróziót. Megemlíthető még, hogy 24 fejlett ország és a legfőbb autógyártók megegyeztek, 
hogy törekedni fognak arra, hogy 2040-re az új személygépkocsik és kisteherautók összes 
értékesített darabja globálisan, a vezető piacokon pedig legkésőbb 2035-re nulla károsanyag-
kibocsátású legyen. 

Ami Indonézia politikáját illeti, Joko Widodo „Jokowi” elnök beszédében megerősítette hazája 
töretlen elkötelezettségét a klímaváltozás elleni küzdelemben, melynek területén jelentős 
eredményekről is beszámolt. Az erdőirtások csökkentése mellett 2024-ig Indonézia 600.000 
hektár mangroveerdő rehabilitálására törekszik, miközben az erdészet 2030-ra 
karbonsemlegessé válhat. Az elnök az elsődleges erdők kivágására vonatkozó moratóriumot 
is kiterjesztette, az éghajlatváltozás finanszírozásának pedig egyik hatékony eszköze a „zöld 
sukuk” iszlám kötvények kibocsátása.  

Az indonéz politikai vezetők határozottsága ellenére viszont tény, hogy az ország a világ egyik 
legnagyobb szén exportálója, ami 2021 első félévében 38 milliárd dolláros bevételt 
eredményezett. Ebben a helyzetben a szénfelhasználás megszüntetése érzékeny veszteséget 
jelentett volna Jakartának, így az indiai álláspontot teljes mértékben támogatandónak 
tartotta. De mégsem emiatt került rivaldafénybe Indonézia Glasgow-ban, hanem az 

https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/
https://www.cbc.ca/news/world/cop26-coal-compromise-climate-deal-summit-1.6248013
https://edition.cnn.com/2021/11/13/world/cop26-agreement-final-climate-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/11/13/world/cop26-agreement-final-climate-intl/index.html
https://www.npr.org/2021/11/03/1051805674/modi-india-cop26-coal-renewable-energy?t=1636899927203
https://www.bbc.com/news/science-environment-59238869
https://www.carexpert.com.au/car-news/cop26-every-carmaker-that-pledged-to-stop-selling-fossil-fuel-vehicles-by-2040
https://setkab.go.id/en/cop26-president-jokowi-says-indonesia-is-committed-to-tackling-climate-change/
https://thediplomat.com/2021/11/indonesias-participation-at-cop26/
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erdőirtások visszaszorításával kapcsolatos ellentmondásos kötelezettségvállalása miatt. (Ne 
feledjük, Indonézia a világon a harmadik legnagyobb egybefüggő esőerdő területtel 
rendelkezik a világon). Alighogy az indonéz delegáció aláírta a deforesztáció 2030-as 
határidővel való megállítását, Siti Nurbaya Bakar környezetvédelemért és erdészetért felelős 
miniszter a twitteren azt üzente, hogy "Indonéziát arra kényszeríteni, hogy 2030-ra [elérje] a 
nulla erdőirtást, egyértelműen helytelen és igazságtalan” hiszen erre hivatkozva az ország 
megindult fejlődését nem lehet meggátolni. Mahendra Siregar külügyminiszter-helyettes 
pedig azt emelte ki, hogy a megállapodást nem lehet szó szerint értelmezni, hiszen nem arról 
van szó, hogy 2030-ra az erdőirtásoknak véget kell vetni, csupán a fenntartható erdészeti 
gazdálkodásra kell áttérni. Nem meglepő, hogy a környezetvédő szervezetek rögtön komoly 
kritikával illették Indonéziát, mondván, hogy mivel a világ legnagyobb pálmaolajimportőre, az 
újabb ültetvények telepítése érdekében nem hajlandó lemondani az erdőirtásról. (2020-ban 
Indonézia 18,4 milliárd dollár értékben exportált pálmaolajat). A gazdasági fejlődés és a 
környezet megóvása közötti érdekek ütközése Indonézia esetében is komoly probléma, a 
minisztert inkább csak azért lehet hibáztatni, hogy nyíltan kimondta azt, amivel csendben 
mások is tisztában voltak. 

A fentiekhez még ha azt is hozzátesszük, hogy a klímakonferencián elfogadott megállapodások 
nem bírnak kötelező jelleggel és bizonyos fogalmak konkrét definiálása sem történt meg, 
akkor az egész folyamat eredményessége megkérdőjeleződik. 

Indonézia kényes helyzete egyúttal a fejlett és a fejlődő országok közötti nézeteltérésre is 
rávilágít, amelynek a lényege, hogy a fejlődő országok szeretnék elérni, hogy a 
klímavédelemből származó veszteséget a fejlett államok térítsék meg. 2010-ben Indonézia a 
deforesztáció visszaszorításáról és a pénzügyi kompenzációról megállapodott Norvégiával, de 
az eredmények ellenére, mivel az északi ország mégsem fizetett, az indonéz kormány 2021 
szeptemberében felmondta az egyezményt. Valójában ez egy jellemző epizód a fejlett és a 
fejlődő államok vitájában. Érdemes hozzátenni azt is, hogy a Nyugat-Európában a megújuló 
energiaforrások felgyorsított elterjesztése az energiaellátási stabilitást biztosító 
energiahordozók kárára történt, és ez kitette a térséget az időjárási bizonytalanságoknak és 
az azokra egyre hektikusabban reagáló piaci áraknak. Ez is elgondolkodtató lehet a fejlődő 
országok számára.     

Összességében megállapíthatjuk, hogy az indonéz delegáció kétértelmű megnyilvánulásai 
egyértelműen bizonyítják, hogy a fejlődő országokban a gazdasági fejlődés és a környezet 
megóvása között komoly érdekellentét húzódik meg, az ország vezetői pedig legjobb esetben 
megpróbálnak középen egyensúlyozni, a komplex politikai, gazdasági és társadalmi elvárások 
kereszttüzében. Még ennél is világosabb, hogy a fejlett és a fejlődő államok is eltérően 
gondolkodnak a klímaváltozás elleni fellépésről, konkrétan a költségek viselését illetően, ami 
a globális délnek a fejlődéshez való jogát is a viták kereszttüzébe helyezi. A két fél közötti 
ideiglenes kompromisszumokra ugyan megvan az esély – erre jó példa a 2010-es norvég-
indonéz megállapodás – de hosszú távon a megegyezés lehetősége elég csekély, miközben a 
klímavédelmi intézkedések meghozatala egyre sürgetőbb, hiszen Indonéziához hasonlóan 
egyre több állam szenved az éghajlatváltozás negatív következményeitől. 

Az elemzést készítette: Klemensits Péter 
  

https://edition.cnn.com/2021/11/04/asia/indonesia-deforestation-cop26-pledge-intl-hnk/index.html
https://thediplomat.com/2021/11/indonesias-cop26-deforestation-pledge-kerfuffle-explained/
https://www.eastasiaforum.org/2021/11/10/lessons-from-the-indonesia-norway-redd-break-up/
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Kelet Ázsia 

A hagyományos kínai kultúra visszatérése a Kínai Kommunista Párt 

ideológiájába 

Zhuoran Li, The Diplomat, 2021. november 20. 

November második hetében megtartották Pekingben a 19. Pártkongresszus Hatodik 

Plénumát. A plénum során a Kínai Kommunista Párt elfogadta a KKP Központi Bizottságának 

határozatát, a Párt elmúlt századi főbb eredményeiről és történelmi tapasztalatairól. Az 

állásfoglalás egyik legjelentősebb mozzanata, hogy kiemeli a kínai kultúra és értékek 

fontosságát. A határozat túllépet a hagyományos „szocializmus kínai jellemzőkkel” retorikán, 

és a kínai kultúrát a kínai szocializmus élére és középpontjába helyezte. A kínai kultúrát a kínai 

nemzet jelentős előnyeként említi, és szorgalmazza annak ápolását és fejlesztését. 

Forrás: The Sixth Plenum and the Rise of Traditional Chinese Culture in Socialist Ideology 

Kína diskurzusfejlődése 

Hugo Jones, The Diplomat, 2021. november 24. 

Kína gazdasági és katonai erejében bekövetkezett változások továbbra is nagy figyelmet 

kapnak a hírekben, de kevesen ismerik fel Kína nemzetközi orientációjú diskurzusának, - mint 

hatalomformának - a változó természetét és hatását. Ugyan Kína még mindig nem nagyon 

tudja alkalmazni puha erejét és gyakorta rosszul kommunikál a külvilággal, közelebbről 

megvizsgálva azonban úgy tűnik, hogy 2021-ben Kína „beszéderejének” finom növekedésének 

lehetünk szemtanúi, amire jó példa a COP26 is. Kína efféle megnyilvánulásai azt mutatják, 

hogy egyre magabiztosabb és képes a normatív diskurzust folytatni. Egyszerűen fogalmazva, 

Kína diskurzusereje a növekedés jeleit mutatja. 

Forrás: China’s Quest for Greater ‘Discourse Power’ 

  

https://thediplomat.com/2021/11/the-sixth-plenum-and-the-rise-of-traditional-chinese-culture-in-socialist-ideology/
https://thediplomat.com/2021/11/chinas-quest-for-greater-discourse-power/
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Miért nem tud helyreállni az Észak-Korea és a Kína közötti kereskedelemi 

kapcsolat? 

Troy Stangarone, The Diplomat, 2021. november 25. 

Amióta Észak-Korea a járvány kezdeti szakaszában lezárta határait, több intézkedést is tett a 

kereskedelem helyreállítása érdekében, azonban egyik sem vált be igazán. A legújabb hírek 

szerint Észak-Korea és Kína közel áll a kereskedelem újraindításához. A járvány kezdete óta 

azonban nem ez az első alkalom, hogy a hírek azt sugallják, hogy a két fél közel állt a 

kereskedelem újraindításához a szárazföldi útvonalakon, végül azonban mindig kudarcba 

fulladtak az eddigiek. Voltak már rá próbálkozások, hogy Észak-Korea lazítani kezd a 

határkorlátozásokat illetően, hogy újra indulhasson a kereskedelem. Az elsődleges oka annak, 

hogy Észak-Korea és Kína nem tudta normalizálni a kereskedelmét az az, hogy mindkettő 

továbbra is zero COVID-19-politikát követ. Ide tartoznak a szigorú lezárások és a szigorú 

határellenőrzések alkalmazása a COVID-19 terjedésének megakadályozása érdekében. 

Forrás: Why Has North Korea Struggled to Normalize Trade With China? 

Normalizálódhatnak valaha a japán-dél-koreai kapcsolatok? 

Yuki Tatsumi, The Diplomat, 2021. november 25. 

Japán kapcsolatai Dél-Koreával – földrajzilag legközelebbi szomszédjával és az Egyesült 

Államok másik szövetségesével – mindig is bonyolultak voltak, szinte ciklikusan jelentkező 

hullámvölgyekkel. Ez a se veled, se nélküled kapcsolat szorosan összefügg a történelmi 

sérelmekkel, amelyek a két ország között diplomáciai kapcsolatok normalizálódása után is 

fennállnak. A jelenlegi dél-koreai Moon-kormányzat alatt azonban a kapcsolatok újabb 

mélypontra süllyedtek. Korábban, amikor a Japán és Dél-Korea kapcsolatok holtpontra 

jutottak, Japánban sokan úgy tekintettek a dél-koreai elnökválasztásra, mint lehetőségre, 

hogy „helyreállítsák” a viszonyt egy új dél-koreai elnök vezetése alatt. Ez különösen azért volt 

így, mert sok dél-koreai elnök – miközben elnökségük vége felé közeledve népszerűségük 

csökken – a szavazatok esetleges számának növelése érdekében japán-ellenes retorikát 

kezdtek el folytatni az országban. A helyzet most is hasonló, és a dél-koreai választásokig kevés 

remény maradt a japán és dél-koreai kapcsolatok javulására. Egyes elemzők szerint Japán új 

miniszterelnöke, Kishida Fumio jó partner lehet Dél-Korea új elnökének, bárki legyen is az, 

hogy helyreállítsa kapcsolatukat. 

Forrás: Will Japan-South Korea Relations Ever Get Back on Track? 

  

https://thediplomat.com/2021/11/why-has-north-korea-struggled-to-normalize-trade-with-china/
https://thediplomat.com/2021/11/will-japan-south-korea-relations-ever-get-back-on-track/
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Moon Korea-közi békefolyamata holtpontra jutott a Kína-USA között húzódó 

feszültség miatt 

Mitch Shin, The Diplomat, 2021. november 23. 

Moon Jae-in dél-koreai elnöknek már csak hat hónapja maradt, hogy újraindítsa a 

békefolyamatokat, és visszaültesse Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt a tárgyalóasztalhoz. 

2021 májusában a határozott idejű Moon elhagyja hivatalát. Miközben a dél-koreai elnök 

sürgősnek érzi a helyzet megoldását, a többi érintett ország azonban jelenleg kevéssé 

érdeklődik Moon békefolyamatának előmozdításában. Ugyanis a jelenlegi amerikai elnök Joe 

Biden november 19-én megszellőztette azt a lehetőséget, hogy diplomáciai bojkott hirdet a 

pekingi téli olimpia ellen. Moon viszont pont a pekingi téli olimpiát tekintette az Észak-

Koreával folytatott párbeszéd helyreállításának áttörési pontjának. Mivel azonban 

Washington nyilvánosan kifejezte a jövő évi olimpia diplomáciai bojkottjának lehetőségét, 

Szöul keze meg van kötve. Valószínűnek tűnik, hogy Moon békefolyamata a növekvő kínai-

amerikai feszültség áldozatává válik. 

Forrás: Moon’s Inter-Korea Peace Process Deadlocked in China-US Tensions 

Mennyiségi stabilitás és minőségjavulás a kínai külkereskedelemben 

Xinhua, 2021. november 25. 

A statisztikák azt mutatják, hogy Kínának jelenleg a világ több mint 230 országában és 

régiójában van kereskedelmi partnere, és a napi import- és exportkereskedelmi volumene 

meghaladja a 15 milliárd USD-t, vagyis a 100 milliárd RMB-t. Miközben a skála új csúcsot ért 

el, a külkereskedelem szerkezete optimalizáltabb lett, Kína gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatai szorosabbá váltak a világgal, az idei év első felében a kínai export és import 

nemzetközi piaci részesedése elérte a 14,6%-ot ill. 12%, mindkettő új csúcsot ért ugyanabban 

az időszakban. Az év első 10 hónapjában az újonnan regisztrált kínai külkereskedelmi 

szereplők száma elérte a 154 000-et, amelyek többsége kis-, közép- és mikro-külkereskedelmi 

vállalkozás volt, ezzel is hatékonyan ösztönözve a foglalkoztatás növekedését. 

Forrás: 有信心实现全年“量稳质升”目标任务 

  

https://thediplomat.com/2021/11/moons-inter-korea-peace-process-deadlocked-in-china-us-tensions/
http://www.news.cn/fortune/2021-11/25/c_1128097485.htm


 
 

 
 

8 

Xi Jinping fokozza a sci-tech szektor reformját 

Cao Desheng, China Daily, 2021. november 25. 

Xi Jinping elnök szerdán hangsúlyozta, hogy fel kell gyorsítani az ország tudományos és 

technológiai szektorának intézményi reformját, és egy egységes nemzeti villamosenergia-piaci 

rendszer kialakítását is szorgalmazta. Az Általános Reform Elmélyítésével Foglalkozó Központi 

Bizottság ülését a héten tartották, a találkozón számos kulcsfontosságú dokumentumot 

fogadtak el, köztük egy hároméves tervet (2021–2023) a tudomány- és technológiairányítási 

rendszer reformjára vonatkozóan, és intézkedéseket javasoltak a pekingi Zhongguancun 

Nemzeti Független Innovációs Demonstrációs Zóna támogatására, hogy kísérleti reformokat 

dolgozzanak ki. A találkozó résztvevői kiemelték az ország stratégiai tudományos és 

technológiai képességeinek elmélyítésének fontosságát, a kulcsfontosságú területeken az 

alaptechnológiák kutatásának rendkívül hatékony szervezeti rendszerének kialakítását, egy 

küldetésvezérelt, feladatorientált nemzeti laborrendszer kiépítését, valamint egy fejlesztési 

terv kidolgozását a tudományos alapkutató központok létesítésére. 

Forrás: Xi: Step up reforms of sci-tech sector 

A vonzó karbonsemlegesség 

Jiang Xueqing, China Daily, 2021. november 25. 

A HSBC felmérése szerint Kína karbonsemlegesség felé tett lépése pozitív hatással bír. A 

külföldi vállalatok több mint háromnegyede úgy érzi, hogy Kína azon vágya, hogy átálljon a 

karbonsemleges gazdaságra, vonzóbbá teszi az ottani terjeszkedést – állapította meg az HSBC 

legutóbbi felmérése, amely 10 nagy gazdaság 2174 vállalatát kérdezte. A felmérés szerint a 

nemzetközi cégek úgy vélik, hogy a karbonsemlegesség üzleti lehetőségeket teremt, és 52 

százalékuk azt tervezi, hogy zöldebb és fenntarthatóbb termékeket kínálnak majd a kínai piac 

számára. Kína más gazdaságokkal együtt nagy lépéseket tesz a szén-dioxid-kibocsátás 

csökkentése és a klímaváltozás elleni küzdelem terén – közölte az HSBC. Kína ígéretet tett, 

hogy 2030-ra eléri szén-dioxid-kibocsátásának csúcsát, és 2060-ra eléri a 

karbonsemlegességet. Szeptemberben továbbá ígéretet tett arra is, hogy leállítja az új 

széntüzelésű energiaprojektek finnanszírozását külföldön. 

Forrás: Players see prospects in nation's carbon pledge 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/25/WS619ec4dea310cdd39bc77593.html
http://www.chinadaily.com.cn/a/202111/25/WS619edf8ba310cdd39bc77657.html


 
 

 
 

9 

 

Dél-Ázsia 

Az India-Oroszország partnerség kiterjesztésének előnyei Délkelet-Ázsiában 

Don Mclain Gill, The Diplomat, 2021. november 22. 

A felemelkedő Kínával szemben a délkelet-ázsiai országok ellensúlyként nem szeretnének 

csupán az Egyesült Államok jelenlétére hagyatkozni, így Ázsia többi nagyhatalmával, 

különösen Oroszországgal és Indiával is szívesen építenének ki közelebbi kapcsolatot. Mivel a 

múltban Moszkva és Újdelhi egyéni törekvései nem eredményeztek jelentős sikereket 

kettejük terveinek összehangolása sokkal jobb eredményekkel kecsegtet, hiszen a gazdasági 

és a biztonsági együttműködés területén számos előrelépés figyelhető meg napjainkban. 

Oroszország továbbra is Délkelet-Ázsia legfőbb fegyverzet ellátója, miközben India jelentős 

tapasztalatokat szerzett az orosz haditechnika karbantartása és üzemeltetése terén. A 

Szputnyik vakcina regionális előállítása szintén vonzzó lehetőség, csakúgy, mint a Chennai-

Vlagyivosztok tengeri folyosó működtetése, amely a kereskedelmi kapcsolatok kiterjesztését 

kínálja. 

Forrás: The Benefits of Expanding the India-Russia Partnership in Southeast Asia 

Az indiai piacok a medve szorításába kerülnek 

K. S. Kumar, Asia Times, 2021. november 23. 

Az indiai piacok hétfőn a kereskedés során erőteljes eladásnak lehettek tanúi. A Bombay Stock 

Exchange irányadó indexe, a Sensex 1.170,12 pontot, azaz 1,96%-ot zuhant, és 58.465,89 

ponton zárt. Ez az elmúlt több mint hét hónap legsúlyosabb egynapos esése. A Sensex 

esetében ez volt egyben a negyedik egymást követő csökkenés. Az NSE Nifty 50 szintén erős 

eladásoknak volt tanúja, és 348 ponttal, azaz 1,96%-kal alacsonyabban, 17416 ponton zárt. A 

hétfői zuhanást követően a bombayi tőzsdén jegyzett vállalatok piaci tőkeértéke 8,21 billió 

rúpiával (110 milliárd dollárral) zuhant. Az egyik legrosszabbul érintett vállalat a Reliance 

Industries volt, amelynek részvényei 4,42%-kal estek, miután a konglomerátum a hétvégén 

bejelentette, hogy mégsem adja el 20%-os részesedését az olajból vegyi anyagokká alakított 

üzletágában a Saudi Aramco-nak. A vállalat hétfőn 720 milliárd rúpiát (9,67 milliárd dollár) 

veszített a befektetők vagyonából, így teljes piaci tőkeértéke 14,99 billió rúpiára esett. 

Forrás: Indian markets come under the bear grip 

  

https://thediplomat.com/2021/11/the-benefits-of-expanding-the-india-russia-partnership-in-southeast-asia/
https://asiatimes.com/2021/11/indian-markets-come-under-the-bear-grip/
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Rávehetik-e a tálibok Indiát és Pakisztánt az együttműködésre? 

Umair Jamal, The Diplomat, 2021. november 25. 

Pakisztán a tálibok kérésére beleegyezett abba, hogy India szárazföldi útvonalon keresztül 

50000 tonna búza formájában humanitárius segítséget küldjön Afganisztánba, mivel afgánok 

milliói éheznek a tálibok uralma alatt. Imran Khan pakisztáni miniszterelnök a hét elején 

jelentette be a döntést, amelyet a pakisztáni külügyminisztérium hivatalosan is továbbított az 

indiai hatóságoknak. Az indiai támogatás fontos, mivel kemény tél köszöntött az országra és a 

lakosság súlyos élelmiszerhiánnyal néz szembe. Pakisztán szintén bejelentette, hogy az indiai 

támogatáshoz hasonlóan 50000 tonna búzát és egyéb szállítmányokat küld Afganisztánnak. 

Pakisztán azt is bejelentette, hogy megkönnyíti azoknak az afgán betegeknek a hazatérését, 

akik jelenleg Indiában rekedtek orvosi kezelésre. Ez a fejlemény azt mutatja, hogy India és 

Pakisztán együttműködhet valamilyen formában az afganisztáni humanitárius erőfeszítések 

fellendítése érdekében. 

Forrás: Could the Taliban Get India and Pakistan to Cooperate? 

  

https://thediplomat.com/2021/11/could-the-taliban-get-india-and-pakistan-to-co-operate/
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Délkelet-Ázsia 

A thaiföldi távközlési egyesülés megkongatta a monopolhelyzeti 

vészharangokat 

Peter Janssen, Asia Times, 2021. november 22. 

A thaiföldi CP Group és a norvég Telenor hétfőn megerősítette, hogy megállapodtak egy közös 

távközlési-technológiai vállalat létrehozásáról, amelyben a thaiföldi távközlési leányvállalataik 

– True és DTAC – "egyenlő tulajdonosi" alapon egyesülnének, véget vetve ezzel a hónapok óta 

tartó piaci pletykáknak, amelyek szerint készülőben van a nagy üzlet. A másik két 

mobiltelefon-szolgáltató a Total Access Communication (AIS), amely jelenleg a thaiföldi Gulf 

Energy Development Company, a Singapore Telecommunications Ltd és a Temasek Holding 

közös tulajdona. A True Corporation 50%-ban a CP Group – Thaiföld legnagyobb 

agrárkonglomerátuma – 18%-ban pedig a kínai állami tulajdonú China Mobile tulajdonában 

van. Ha a 8,6 milliárd dolláros True-DTAC fúzió megvalósul, akkor Thaiföldön csak két szereplő 

marad ebben a Thaiföld digitális jövője és általános világpiaci versenyképessége 

szempontjából stratégiailag fontos ágazatban. Az, hogy a True és a DTAC új közös vállalkozása 

milyen mértékben fogja uralni a jövőben a piacot, valószínűleg komoly viták tárgya lesz. A 

részvényelemzők szerint a True jelenleg 32 millió, a DTAC 19,3 millió, az AIS pedig 43,7 millió 

mobil előfizetővel rendelkezik. 

Forrás: Thai telecom tie-up rings monopoly alarm bells 

Szingapúr fenntartható energia- és vegyipari parkká alakítja át a Jurong-

szigetet 

Ovais Subhani, The Straits Times, 2021. október 23. 

A szingapúri Jurong-szigeti olajipari központot egy olyan energia- és vegyipari parkká alakítják 

át, amely fenntartható módon működik, miközben fenntartható termékeit világszerte 

exportálja – jelentette be Gan Kim Yong szingapúri kereskedelmi és ipari miniszter. A terv 

értelmében a szingapúri energia- és vegyipari ágazat a 2019-es szinthez képest négyszeresére 

növeli a fenntartható termékek kibocsátását, valamint 2050-ig évente több mint hatmillió 

tonna szén-dioxid-csökkentést ér el az alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldások révén.  

Fenntartható Jurong-sziget tervét a Pulau Bukom szigetén található Shell üzem alapkőletételi 

ünnepségén hozták nyilvánosságra, amely a nehezen újrahasznosítható műanyaghulladékot 

petrolkémiai alapanyagként használt olajjá alakítja majd. A Shell-üzem az első olyan projekt, 

amely összhangban van a Jurong-szigetre vonatkozó fenntarthatósági törekvésekkel, 

amelyeket eredetileg a 2030-ig szóló szingapúri zöld terv is tartalmazott. 

Forrás: Singapore to transform Jurong Island into a sustainable energy and chemicals park 

  

https://asiatimes.com/2021/11/thai-telecom-tie-up-rings-monopoly-alarm-bells/
https://asiatimes.com/2021/11/thai-telecom-tie-up-rings-monopoly-alarm-bells/
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-to-transform-jurong-island-into-sustainable-energy-and-chemicals-park
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Indonézia vajon tartani tudja a Covid-19 talpraállás célkitűzéseit? 

Gerardus Yosary, East Asia Forum, 2021. november 23. 

Hogy Indonézia képes lesz-e teljesíteni a gazdasági talpraállás érdekében megfogalmazott 

terveket nagymértékben függ attól, hogy sikerül-e visszaszorítani az inflációt, a fiatalok 

munkanélküliségét és javítani a munkaerő termelékenységét. Az indonéz kormány a COVID-

19 gazdasági válság miatt inkább rövid távú, mint hosszú távú költségvetési intézkedésekre 

költött, ugyanakkor nem gondolták át alaposan a rövid távú költségvetési kiadások 

kifizetésének hosszú távú folyamatát. Erre példa, hogy az indonéz kormány különböző 

intézkedésekkel készpénzjuttatásokkal segíti a pénzügyileg megterhelt polgárokat. 

Természetesen ezek az intézkedések rövid távon szükségesek voltak, de nem alkalmazhatók a 

végtelenségig anélkül, hogy ne növelnék a már így is hatalmas adóterheket, amelyekkel 

jelenleg Joko Widodo indonéz elnök kormánya szembesül. A legjobb forgatókönyv Indonézia 

számára a fokozatos infláció időszaka lenne, hiszen így az inflációs időszakot követően 

fokozatos elmozdulás következhetne be a stabil növekedés felé, ahogy a munkaerőpiac 

termelékenysége javul. A fiatalok munkanélkülisége a COVID-19 előtt is gyakori probléma volt 

Indonéziában, és a világjárványhoz kapcsolódó gazdasági sokk nem javította a munkaerő-piaci 

feltételeket. Ez a probléma nagyobb reformokat igényel, amelyeket csak akkor lehet 

végrehajtani, ha a gazdaság stabilizálódik az infláció megfelelő kezelése révén. 

Forrás: Can Indonesia sustain its COVID-19 recovery targets? 

Szürke zónában ragadtak a digitális nomádok 

Editorial, The Bangkok Post, 2021. november 21. 

A Covid-19 járvány megnövelte a távmunka népszerűségét, és ha Thaiföld a legjobban fizetett 

digitális munkavállalók vonzására törekszik a gazdaság fellendítése érdekében, akkor 

legalizálnia kell a gyakorlatot, hogy befogadhassa ezeket a szakembereket. Thaiföldön a 

kormány és a magánszektor olyan infrastruktúrába fektetett be, mint a stabil, nagysebességű 

internet, a co-working terek és a digitális kereskedelemösztönző rendszerek, annak érdekében, 

hogy a digitális nomádokat a nagyvárosokban, például Chiang Maiban, Bangkokban és 

Phuketben való munkavállalásra ösztönözze. A vízumra és munkavállalási engedélyekre 

vonatkozó thaiföldi törvények azonban a jelentések szerint elrettentő tényezőt jelentenek, 

ami elűzheti a digitális nomádokat, a rájuk vonatkozó szabályozás hiánya pedig azt jelenti, 

hogy egy szürke zónában mozognak. A Thaiföldön jelenléttel nem rendelkező cégeknek a 

digitális nomádok számára rövid távú vízumot kell szerezniük ahhoz, hogy az országban 

tartózkodhassanak. A rövid távú vízumok, például a turistavízumok, viszont gyakran nem 

teszik lehetővé, hogy a birtokosok dolgozzanak vagy jövedelmet szerezzenek, amíg Thaiföldön 

élnek, így a digitális nomádok nem fizetnek adót, és nem rendelkeznek 

társadalombiztosítással sem. 

Forrás: Digital nomads stuck in grey area 

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/11/23/can-indonesia-sustain-its-covid-19-recovery-targets/
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2218867/digital-nomads-stuck-in-grey-area
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A szingapúri gazdaság növekedése jövőre mérséklődik az egyenlőtlen 

fellendülés közepette 

Reuters, South China Morning Post, 2021. november 24. 

A kormány szerint Szingapúr gazdasága 2021-ben várhatóan mintegy 7 százalékkal nő, ami a 

hivatalos előrejelzési tartomány felső határát jelenti, jövőre viszont lassabb ütemben fog 

bővülni, mivel az ágazatokban folytatódik az egyenlőtlen fellendülés. A Kereskedelmi és Ipari 

Minisztérium (MTI) közölte, hogy a bruttó hazai termék (GDP) 7,1 százalékkal nőtt a harmadik 

negyedévben éves szinten, ami magasabb a kormány előzetes becslésében szereplő 6,5 

százalékos növekedésnél, amit az elemzők is vártak a Reuters felmérése szerint. Az MTI 

korábban 6 és 7 százalék közötti GDP-növekedési sávot prognosztizált 2021-re. A gazdaság 

jövőre várhatóan 3-5 százalékkal nő, de az egyes szektorokat tekintve szembetűnő az 

egyenlőtlenség. A tárca várakozásai szerint a kifelé orientált ágazatok, például a feldolgozóipar 

és a nagykereskedelem továbbra is erős lesz, míg a légi közlekedéssel és a turizmussal 

kapcsolatos ágazatokban az aktivitás 2022-ben a Covid előtti szint alatt marad. 

Forrás: Singapore economy to moderate next year amid uneven recovery 

A bankok fenntartják a hitelezést a világjárvány közepette 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2021. november 26. 

A Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) szerint a bankok a Covid-19 járvány idején is aktívan 

folytatták a hitelezést és a hitelfelvevők kölcsöneinek átstrukturálását. Idén szeptember 

végére az átstrukturált hitelek aránya a teljes hitelportfólión belül 3,1 százalékra emelkedett, 

felgyorsulva az egy évvel ezelőtti 1,2 százalékról. Eközben –  hangsúlyozta Benjamin Diokno, a 

központi bank vezetője – az univerzális és kereskedelmi bankok (UKB-k) által havonta nyújtott 

új hitelek összege meglehetősen állandó maradt, a tárgyhónapban a fennálló hitelek 6 és 8 

százaléka között mozgott. A bankok átlagosan 202,2 milliárd pesot használtak fel a KKV-knak 

nyújtott hitelek esetében a tartalékolási kötelezettség teljesítésére az idén november 4-én 

véget ért tartalékolási héten. Ez jelentős növekedés a 2020 áprilisában jelentett 8,7 milliárd 

peso KKV-hitelhez képest. Diokno arról is beszámolt, hogy a központi bank azon dolgozik, hogy 

növelje a bankok ösztönzését, hogy pénzügyi könnyítéseket és új hiteleket nyújtsanak a 

hitelfelvevőknek. 

Forrás: Banks sustain lending amid pandemic 

  

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3157155/singapore-economy-slow-next-year-amid-uneven-recovery
https://www.manilatimes.net/2021/11/26/business/top-business/banks-sustain-lending-amid-pandemic/1823647
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Ong Ye Kung szerint az eltérő irányítási rendszerek ellenére az USA és Kína 

céljai és kihívásai közösek 

Tam Yuen-C, The Straits Times, 2021. november 22. 

Ong Ye Kung egészségügyi miniszter szerint az Egyesült Államok és Kína kormányzati rendszere 

alapvetően különbözik egymástól, mivel sajátos körülmények között alakult ki, de mindkét 

rendszer céljai és kihívásai közösek. Mindkettő esetében jellemző a céltudatosság és az 

elszámoltathatóság az emberek iránt, akiket szolgálnak, és arra törekszenek, hogy elérjék a 

globális békét és jólétet, jobb életet teremtsenek az emberek számára, felkarolják a 

tudományt és a technológiát, valamint fenntartsák az élénk nemzetközi kereskedelmi 

rendszert. Ami a kihívásokat illeti, mindkét rendszert átformálja a közösségi média 

megjelenése is, amely megváltoztatja a társadalmat és a politika szerkezetét. Az Egyesült 

Államokkal kapcsolatban Ong elmondta, hogy az első bevándorlók azért érkeztek, hogy új 

gazdasági lehetőségeket és vallásuk szabad gyakorlását keressék, és olyan társadalmat 

építettek fel, amely az individualizmust, a szabadságot és a vállalkozó szellemet hangsúlyozta. 

Ennek következtében egy nagyon versenyképes társadalom jött létre, amelyben erős 

egyenlőtlenségek és polarizált politika uralkodik. Ezzel szemben Kína fejlesztette ki a világ első 

érdemeken alapuló bürokráciáját. Így a hatalom központosítását pozitívan értékelték, és a 

modern Kínában a Kínai Kommunista Párt továbbra is megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel 

uralkodik, miközben szigorú és fegyelmezett rendszert alkalmaz a kormánytisztviselők 

érdemek szerinti kinevezésére – vélekedett a miniszter.  

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 

Az Egyesült Államok védelmi minisztere figyelmeztet, hogy képesek „elsöprő” 

haderőt telepíteni a Közel-Keletre 

 .Al Jazeera, 2021. november 21 ,الجزيرة

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter azt mondta a közel-keleti szövetségeseinek, hogy a 

Biden-kormány elkötelezett a térség biztonsága iránt. Washington újra kívánja éleszteni az 

Iránnal kötött 2015-ös nemzetközi nukleáris megállapodást, amelyet a Trump-kormányzat 

2018-ban felrúgott. Noha az Iránnal kapcsolatos tárgyalásokat november végére tervezik, a 

Pentagon vezetője kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem engedi, hogy Irán nukleáris 

fegyverhez jusson. "Az USA továbbra is elkötelezett amellett, hogy megakadályozza Iránt 

abban, hogy nukleáris fegyverhez jusson. Mi pedig továbbra is elkötelezettek vagyunk a 

nukleáris kérdés diplomáciai megoldása mellett" - mondta Austin. "De ha Irán nem hajlandó 

komolyan elkötelezni magát, akkor meg fogunk vizsgálni minden olyan lehetőséget, amelyek 

szükségesek az Egyesült Államok biztonságának megőrzéséhez." Az USA védelmi minisztere 

figyelmeztetett, hogy országa képes "elsöprő" haderőt telepíteni a Közel-Keletre. 

Forrás:  ق األوسط    الشر
ك   يحذر من نشر  قوة  "ساحقة "ف   وزير  الدفاع  األمير

További logisztikai beruházások várhatók Szaúd-Arábiában 

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

A szaúdi piac a logisztikai szektort tekintve egyre több külföldi és belföldi befektetésre vár, 

különösen a világgazdaságot sújtó koronavírus járványból való kilábalást követően, miközben 

az sem elhanyagolható, hogy a szakértők szerint várhatóan a részesedésüket kereső 

kisvállalkozások szövetségeiből az ellátási láncokra és logisztikai szolgáltatásokra 

specializálódott szaúdi óriáscégek jönnek létre a helyi piacon. A napokban jelentették be, hogy 

32 nemzetközi és helyi vállalat kapott engedélyt az ágazatba történő befektetésre. A szakértők 

megerősítették az Asharq Al-Awsatnak, hogy a helyi piac újabb invesztálások előtt áll, melyek 

közül kiemelkedik a Közel-Kelet legnagyobb integrált logisztikai övezetének létrehozásáról 

szóló megállapodás, amelynek keretein belül Jeddah kikötőjébe 500 millió riált (132 millió 

dollárt) meghaladó befektetéseket eszközölnek. A kikötőin áthaladó tranzitkereskedelem 

volumenét figyelembe véve Szaúd-Arábia megszerezte az első helyet a világon a logisztikai 

szolgáltatások teljesítménymutatójában. 

Forrás:  السعودية   
ب  تدفق  مزيد من  استثمارات الخدمات اللوجستية ف 

ّ
 ترق

  

https://www.aljazeera.net/videos/2021/11/21/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3314121/%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%91%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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Izrael bahreini nagykövete az indonéz védelmi miniszterrel beszélgetett 

Times of Israel, 2021. november 21. 

Izrael ügyvivője Bahreinben beszélt Indonézia védelmi miniszterével. Itay Tagner és Prabowo 

Subianto találkozása az évente megrendezett bahreini Manama Dialogue konferencián zajlott. 

Amerikai tisztviselők az év elején azt mondták a The Times of Israel-nek, hogy a Trump-

kormányzat korábban Indonéziát és Mauritániát jelölte ki a következő muszlim országok közé, 

amelyek normalizálják majd kapcsolataikat Izraellel. A Walla híroldal szerint a manamai 

konferencián külön találkozott az izraeli Nemzetbiztonsági Tanács elnöke, Eyal Hulata bahreini 

kollégájával, az Öböl-menti ország külügyminiszterével, valamint Szalmán bin Hamad Al 

Khalifa trónörökössel is. A háromnapos manamai biztonsági konferencia minden évben 

összeül, hogy megvitassák a Közel-Kelet sürgető biztonsági kihívásait, és 40 ország több mint 

300 magas rangú kormányzati tisztviselője vesz részt rajta. 

Forrás: In rare meet, Israeli envoy to Bahrain seen talking with Indonesian defense minister 

Mohamed bin Zayed és a mauritániai elnök a két ország kapcsolatáról tárgyalt 

 .Al Khaleej, 2021. november 21 ,الخليج

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Abu Dzabi koronahercege és a fegyveres erők 

legfelsőbb parancsnokának helyettese szombaton fogadta Mohamed Ould Sheikh Al-

Ghazwani-t, a Mauritániai Iszlám Köztársaság elnökét, aki hivatalos látogatáson tartózkodik az 

Öböl-menti arab országban. Megvitatták az Egyesült Arab Emírségek és a Mauritániai Iszlám 

Köztársaság bilaterális kapcsolatait, valamint a közös együttműködés fejlesztésének és 

diverzifikálásának lehetőségét a különböző területeken, különös tekintettel a befektetésekre, 

a gazdaságra és a fejlesztésekre. A két vezető számos regionális és nemzetközi kérdésről is 

eszmecserét folytatott, beleértve a közel-keleti és afrikai kontinens legújabb fejleményeit, 

valamint a béke, a biztonság és a stabilitás elérésére irányuló erőfeszítések koordinálásáról is 

szó esett. 

Forrás: يبحثان عالقات البلدين   
 محمد بن  زايد والرئيس الموريتان 

A bahreini jegybankelnök a reál-GDP 3,1 százalékos növekedésére számít 2021-

ben 

Al Arabiya English, 2021. november 22. 

A bahreini jegybankelnök, Rasheed Mohammed al-Maraj egy interjúban azt mondta, hogy 

2021-ben a bruttó hazai össztermék 3,1 százalékos növekedésére számít. Hivatalos forrásból 

nyilvánosságra került, hogy a devizatartalékok szeptemberben 1,63 milliárd dinárra (4,32 

milliárd dollárra) nőttek, és a várhatóan magasabb olajáraknak köszönhető bevételnövekedés 

miatt tovább fognak gyarapodni. Bahrein a múlt hónapban nyilvánosságra hozta egy új 

gazdasági növekedési és költségvetési egyensúlyt elősegítő terv részleteit, mely a kiadások 

csökkentését, a polgároknak nyújtott készpénztámogatások ésszerűsítését, valamint új 

kormányzati szolgáltatások bevételi kezdeményezéseit is tartalmazza. 

Forrás: Bahrain central bank governor expects real GDP to grow 3.1 pct in 2021 

https://www.timesofisrael.com/in-rare-meet-israeli-envoy-to-bahrain-seen-talking-with-indonesian-defense-minister/
https://www.alkhaleej.ae/2021-11-20/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%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://english.alarabiya.net/business/economy/2021/11/21/Bahrain-central-bank-governor-expects-real-GDP-to-grow-3-1-pct-in-2021


 
 

 
 

17 

Törökország több turistát vonz, mint Spanyolország 

Hürriyet Daily News, 2021. november 22. 

Törökország először vonzott több turistát, mint Spanyolország – mondta a török kulturális és 

turisztikai miniszter, Mehmet Nuri Ersoy. A Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium 

legfrissebb adatai szerint január és szeptember között közel 17,6 millió külföldi turista 

látogatott Törökországba, ami 86 százalékos növekedés 2020 azonos időszakához képest. Csak 

szeptemberben a külföldi turisták száma éves szinten több mint 59 százalékkal 3,5 millióra 

nőtt. Törökország idei idegenforgalmi bevételei akár a 24 milliárd dollárt is elérhetik. 

Forrás: Turkey attracts more tourists than Spain: Minister 

Kuvait költségvetési hiánya 7 hónap alatt 68 százalékkal 4 milliárd dollárra 

csökkent 

 .Al Arabiya, 2021. november 23 ,العربية

Kuvait általános költségvetési hiánya a 2021/2022-es pénzügyi év első 7 hónapjában 68 

százalékkal 1,24 milliárd dinárra (4,1 milliárd dollárra) csökkent, szemben az előző év azonos 

időszakában mért 3,83 milliárd dináros (12,68 milliárd dolláros) deficittel. A kuvaiti 

pénzügyminisztérium jelentése szerint az állam által 2021. április 1-jétől október végéig elért 

összes bevétel 80,28 százalékkal 9,58 milliárd dinárra (31,7 milliárd dollárra) nőtt az előző év 

azonos időszakával összehasonlítva. A vizsgált időszakban az olajbevételek 8,49 milliárd dinárt 

(28,1 milliárd dollárt), a nem olajból származó bevételek értéke pedig 1,085 milliárd dinárt 

tettek ki. Az egyéb bevételekből befolyt összeg 769 millió dinár, ami az egész évre becsült, 

1,269 milliárd dinárnak a 60,6 százaléka. 

Forrás: 7 أشهر إل  4 مليارات دوالر   
اجع 68 %ف  انية الكويت يير  عجز  مير 

Erdoğan: győztesen kerülünk ki a „gazdasági függetlenség” háborújából 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. november 23. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök hangsúlyozta, hogy országa győztesen fog kikerülni a 

jelenlegi időszakban vívott „gazdasági függetlenségi háborúból”. Elmondta, hogy Törökország 

kellő tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi válságok kezelésében, és Ankara eltökélt szándéka, 

hogy megragadja azokat a lehetőségeket, amelyeket a világ kínált ebben a kritikus időszakban. 

"Eltökélt szándékunk, hogy azt tegyük, ami helyes és előnyös országunk számára, a 

beruházásokra, a termelésre, a foglalkoztatásra és az exportorientált gazdaságpolitikánkra 

összpontosítva" - folytatta. Hozzátette: "Nem engedjük meg, hogy bizonyos opportunisták a 

magas infláció ürügyén túlzottan megemeljék a termékek árát, és folytatjuk a küzdelmet 

ellenük." Erdoğan üdvözölte a Török Központi Bank kamatcsökkentését (16-ról 15 százalékra), 

hangsúlyozva, hogy kormánya ösztönzi a beruházásokat, a termelést és az exportot. Kifejtette, 

hogy a világgazdaságban veszélyes ingadozások tapasztalhatók az új, különösen a koronavírus-

járvány okozta kihívások miatt. 

Forrás: أردوغان :سنخرج  منترصين من حرب "االستقالل االقتصادي" 

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-attracts-more-tourists-than-spain-minister-169537
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/11/22/4-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-7-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-
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%B3%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/2427697
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Megállapodás az Egyesült Arab Emírségek, Jordánia és Izrael között a 

villamosenergia-termelés és a víz sótalanításának fokozásáról 

 .Al Arabiya, 2021. november 24 ,العربية

Az Egyesült Arab Emírségek, a Jordán Hasimita Királyság és Izrael szándéknyilatkozatot írt alá, 

amelynek célja a tiszta villamosenergia-termelés és a víz sótalanításának előmozdítása azáltal, 

hogy gyakorlati megoldásokat találnak az éghajlatváltozás következményeire és annak a 

térség energia- és vízbiztonságára gyakorolt negatív hatásaira. John Kerry, Joe Biden amerikai 

elnök klímaügyi megbízottja is jelen volt az egyezség aláírásakor az Egyesült Arab 

Emírségekben és szerinte ez a megállapodás tovább fogja javítani a partnerországok, Jordánia, 

Izrael és az Egyesült Arab Emírségek erőfeszítéseit, hogy teljesítsék a Párizsi Megállapodás 

céljait, csökkentsék az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását a régióban, és új 

édesvízforrást biztosítsanak. Az egyezség két komponensből áll. Az első a „Prosperity Green” 

600 MW teljesítményű fotovoltaikus napelem erőműveket tervez Jordániában megépíteni, és 

az összes megtermelt tiszta energiát Izraelbe exportálni. A második, a „Prosperity Blue” egy 

fenntartható vízsótalanító program, amelyet Izraelben indítanak el, hogy Jordániát akár 200 

millió köbméter sótalanított vízzel is ellássák – jelentette a WAM. 

Forrás:  توقيع  اتفاقية بير   اإلمارات واألردن وإرسائيل لتعزيز إنتاج الكهرباء وتحلية المياه 

A bahreini-jordániai csúcstalálkozó regionális, nemzetközi fejlesztésekről 

tárgyal 

Asharq Al Awsat, 2021. november 24. 

Hamad bin Isa Al Kalifa bahreini király és II. Abdullah jordán király a manamai Sakhir 

légitámaszponton tárgyalt a legújabb regionális és nemzetközi fejleményekről. Hangsúlyozták, 

hogy folytatni kell a koordinációt és a konzultációt a kölcsönös érdeklődésre számot tartó 

kérdésekben, elsősorban a palesztin ügyben. A két vezető kiemelte a palesztin kérdés központi 

jelentőségét, és a palesztin-izraeli konfliktus lezárásának fontosságát, valamint a kétállami 

megoldáson alapuló igazságos és átfogó béke elérésére irányuló erőfeszítések fokozását 

szorgalmazta. Ezen túlmenően a két uralkodó hangsúlyozta annak szükségességét, hogy a 

regionális ügyekbe való külföldi beavatkozást megállítsák, és fokozzák a kétoldalú 

együttműködést a régió stabilizálása és a nemzetközi hajózás védelme érdekében az Arab-

öbölben, ezzel pedig mentesülnének minden olyan fenyegetéstől, amely érinti a globális 

kereskedelem mozgását. 

Forrás: Bahraini-Jordanian Summit Discusses Regional, Int’l Developments 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/11/23/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://english.aawsat.com/home/article/3319826/bahraini-jordanian-summit-discusses-regional-int%E2%80%99l-developments
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Oroszország és Fehéroroszország az uniós, közös villamosenergia-piacról 

tárgyalt 

Ritmeurasia, 2021. november 19. 

Fehéroroszország és Oroszország energiaügyi minisztériumának képviselői Minszkben 

tárgyaltak az a két ország egységes villamosenergia-piacának kialakításáról szóló 

megállapodási tervezet előkészítésének feltételeiről. A megbeszélésen Denis Moroz 

fehérorosz energiaügyi miniszterhelyettes és Pavel Snikkars, orosz energiaminiszter-

helyettesek is jelen voltak. A tárgyalások során megállapították, hogy az eddig megtett lépések 

a közös villamosenergiai együttműködésekben sikeresek voltak. Ezek alapján pedig 

folytatódhat a két ország energiaszektorának az egyesülése, amelyhez a szükséges 

javaslatokat és alapdokumentumokat már 2004-ben aláírták. 

Forrás: Россия и Белоруссия обсудили союзный рынок электроэнергии 

Grúzia nem vesz részt a „3 + 3” platformban a Dél-Kaukázusban 

Tass, 2021. november 19. 

Grúzia nem tervez részt venni a "3 + 3" tárgyalási formátumban (Azerbajdzsán, Örményország, 

Grúzia - Oroszország, Törökország, Irán) a dél-kaukázusi térség gazdasági és közlekedési 

kapcsolatainak feloldásáról. Ezt David Zalkaliani miniszterelnök-helyettes jelentette ki a grúz 

parlament ülésén. Zalkaliani, aki korábban a grúz külügyminisztérium vezetője is volt október 

elején kijelentette, hogy az Orosz Föderációval kapcsolatos nehézségek ellenére az ilyen nagy 

geopolitikai projektekbe, mint „3+3” Grúziát legalább valamilyen formában képviselni kell. 

Később a grúz külügyminisztérium Stratégiai Kommunikációs Osztálya cáfolta a miniszter 

kijelentését, és azt a média értelmezésének nevezte. 

Forrás: Грузия не будет участвовать в платформе "3+3" по Южному Кавказу 

Üzbegisztán és Oroszország kereskedelmi forgalma 2021 végén eléri a 7 

milliárd dollárt 

Tass, 2021. november 19. 

Az orosz-üzbég kereskedelmi forgalom 2021 végére eléri a 7 milliárd dollárt. Ezt Savkat 

Mirziyoyev üzbég elnök jelentette ki a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalást 

követően. Amint az üzbég vezető megjegyezte, a két ország gazdasági együttműködéssel 

foglalkozó kormányközi bizottsága továbbra is fontos munkát végez, amit jól mutat, hogy ma 

összesen 14 milliárd dollár értékű befektetési programon dolgoznak. A gazdasági projekteknek 

köszönhetően pedig a két ország közötti kereskedelem átlagos éves szinte túllépte az 5 

milliárd dollárt. Mirziyoyev azt is megjegyezte, hogy az elmúlt három évben 11 orosz egyetemi 

fiók nyílt Üzbegisztánban. Taskent és Moszkva pedig a hadászatban és az infrastrukturális 

beruházásokban is fejleszti az együttműködést.  

Forrás: Товарооборот Узбекистана и России по итогам 2021 года составит $7 млрд 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-11-19--rossija-i-belorussija-obsudili-sojuznyj-rynok-elektroenergii-57438
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-11-19--rossija-i-belorussija-obsudili-sojuznyj-rynok-elektroenergii-57438
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12974013
https://tass.ru/ekonomika/12973839
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Üzbegisztán és Oroszország frissíti a gazdasági együttműködési programját 

Sputnik, 2021. november 19. 

A Moszkvában megrendezett Interregionális Együttműködési Fórum keretében Oroszország 

és Üzbegisztán a 2022-2026 közötti időszakra szóló új átfogó gazdasági együttműködési 

programot írt alá. A dokumentumot a kormányközi bizottság társelnökei Maxim Reshetnikov 

Oroszország gazdasági és fejlesztési minisztere és Sardor Umurzakov Üzbegisztán befektetési 

és külkereskedelmi minisztere hitelesítették. A frissített gazdasági együttműködési program 

figyelembe veszi a gazdasági kapcsolatok modernizálásának eszközeit. Beleértve az e-

kereskedelmet, a gazdaság digitalizálását, az új energia- és víztakarékos technológiákat stb. 

Valamint meghatározza a két ország közötti közös stratégiai szektorokat és irányvonalakat. A 

tárgyalás végén mindkét fél egyetértett abban, hogy a most aláírt program hosszú távú 

együttműködésre épül.  

Forrás: Узбекистан и Россия обновили программу экономического сотрудничества 

Az RDIF és az Üzbég Köztársaság Közvetlen Befektetési Alapja közös 

befektetési projekteket hajt végre 

Tass, 2021. november 19. 

Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF, az Orosz Föderáció szuverén vagyonalapja) és az 

Üzbég Köztársaság Közvetlen Befektetési Alapja partnerségi megállapodást írt alá közös 

befektetési projektek megvalósításáról. Tudata az RDIF Vlagyimir Putyin orosz elnök és 

Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök közötti tárgyalások eredményeire hivatkozva. Az Orosz 

Közvetlen Befektetési Alapot még 2011-ben alapították azzal a céllal, hogy vezető külföldi 

pénzügyi és stratégiai befektetőkkel együtt elsősorban oroszországi vállalatok 

részvénytőkéjébe fektessenek be. Az alap az orosz gazdaságba irányuló közvetlen 

befektetések katalizátoraként működik. A sajtóközlemény szerint az RDIF és az Üzbég 

Közvetlen Befektetési Alap a két országban megvalósuló befektetési projektek létrehozására, 

a kölcsönös érdeklődésre számot tartó ágazatokban való információ- és szakértelemcserére 

kíván koncentrálni. A két alap közötti együttműködés kiemelt területei várhatóan az 

energiaszektor, az mezőgazdaság és az építőipar lesznek. 

Forrás: РФПИ и Фонд прямых инвестиций Узбекистана реализуют совместные 

инвестиционные проекты 

  

https://uz.sputniknews.ru/20211119/uzbekistan-i-rossiya-obnovili-programmu-sotrudnichestva-21443490.html
https://tass.ru/ekonomika/12976761
https://tass.ru/ekonomika/12976761
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Türkmenisztán és Kína kiterjeszti együttműködését az olaj- és gázszektorban 

Batyr Amanov, Centralasia News, 2021. november 20. 

A Türkmengaz vezetője Batyr Amanov és Zhang Jianhua a kínai állami energiaiszolgáltató 

igazgatója vezetésével került sor Kína és Türkmenisztán találkozójára és a türkmén gáz Kínába 

irányuló exportjával kapcsolatos kérdések megvitatására. A tárgyalás során mind a két fél 

kiemelt figyelmet fordított a korábban lezajlott türkmén-kínai találkozók döntéseinek 

eredményeire és az olaj- és gázipari, valamint a gázkémiai szféra partnerségi fejlesztésének 

lehetőségeire. A találkozó eredményeként megállapodás született arról, hogy Türkmenisztán 

és Kína a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok bővítése mellett átfogó 

együttműködésbe kezd az olaj és gázszektorban. 

Forrás: Туркменистан и Китай расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере 

Megvitatták az EAEU területén történő kereskedelmi kapcsolatok bővítését 

célzó intézkedéseket 

Centralasia News, 2021. november 20. 

Az Eurázsiai Kormányközi Tanács (EGK) Jerevánban tartotta meg soros ülését, melyen több, a 

gazdaságot és kereskedelmet is érintő kérdésről tárgyaltak. Az EAEU-országok képviselői és a 

Mihail Mjasnikovich vezette EGK-delegáció elsősorban a kereskedelmi és gazdasági 

kapcsolatok hatékony fejlesztését szolgáló megközelítések harmonizációjának kérdéseiről 

tárgyalt. Ennek eredményeként az Eurázsiai Kormányközi Tanács iránytervezett fogadott el az 

elektronikus kereskedelem fejlődésének megteremtésére. A tárgyalás során megvizsgálták az 

árumozgások nyomon követésére szolgáló ügynevezett hajózási plomba használatáról szóló 

megállapodás stratégiai tervezetét. Figyelmet fordítottak az e-kereskedelemre és a szabad 

kereskedelem fejlesztésére. Az ülésen elfogadtak egy 2021 és 2024 közötti időszakra szóló 

közös kohászati cselekvési tervet. Ennek célja, hogy származási bizonyítványt állítanak ki 

minden, az EAEU országokban gyártott termékre. Emellett bemutatásra kerültek a 

környezetvédelem területén végzett tevékenységek eredményei és a klímaváltozással 

kapcsolatos közös tervezetek is. 

Forrás: Стороны обсудили меры по расширению связей на пространстве ЕАЭС 

Teherán és Baku Kaszpi-tengeri olaj- és gázmegállapodást írhat alá 

Tass, 2021. november 21. 

Irán és Azerbajdzsán a következő hetekben megállapodást írhat alá a Kaszpi-tengeren 

található kőolaj- és földgázmezők közös fejlesztéséről. Ezt Dzsavad Oudzsi iráni olajminiszter 

jelentette ki, miután Teheránban tárgyalt Shahin Mustafayev azerbajdzsáni miniszterelnök-

helyettessel. A megbeszélésen szó esett az Azerbajdzsánból Iránba érkező gázszállítások 

módosításáról és a 2021 augusztusában az Irán által bejelentette a Kaszpi-tenger iráni 

szektorában található Chalus földgázmező kitermelésének a lehetőségeiről. 

Forrás: Тегеран и Баку могут скоро подписать нефтегазовое соглашение по Каспию 

https://centralasia.news/12400-turkmenistan-i-kitaj-rasshirjat-sotrudnichestvo-v-neftegazovoj-sfere.html
https://centralasia.news/12402-storony-obsudili-mery-po-rasshireniju-svjazej-na-prostranstve-eajes.html
https://tass.ru/ekonomika/12983933
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Dušanbe adott otthont a közép-ázsiai és az EU-országok külügyminisztereinek 

találkozójának 

Biznes Turkmenistan, 2021. november 22. 

Dušanbe adott otthont a közép-ázsiai és az Európai Unió országai külügyminiszterei 17. 

találkozójának. A megbeszélésen a résztvevők megvitatták a közép-ázsiai országok és az 

Európai Unió további együttműködésének kérdéseit, figyelembe véve a COVID-19 

következményeit, valamint a regionális és globális folyamatokat. A találkozón résztvevő 

országok miniszterei mérlegelték az EU és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok jelenlegi helyzetét 

és a régiók közötti együttműködés erősítésének gazdasági és kereskedelmi kilátásait. A 

biztonsági kérdések megvitatása során kiemelt figyelmet fordítottak az afganisztáni helyzetre. 

Forrás: В Душанбе состоялось заседание глав МИД стран ЦА и ЕС 

Kazahsztán három nagykereskedelmi elosztóközpontot épít Üzbegisztánban 

Sputnik, 2021. november 23. 

Kazahsztán három nagykereskedelmi elosztóközpont építésére tett javaslatot 

Üzbegisztánban. Ez Bakhyt Sultanov kazah kereskedelmi és integrációs miniszter taskenti 

munkaútja során vált ismerté. A találkozón részt vett Abdulla Aripov üzbég miniszterelnök, 

Sardor Umurzakov beruházási és külkereskedelmi miniszter, Ilkhom Makhkamov közlekedési 

miniszter és Dzsamsid Hodzsaev mezőgazdasági miniszter is. A megbeszélésen a kazah és az 

üzbég fél is egyetértett abban, hogy a két ország kereskedelmi volumenének 10 milliárd 

dolláros növekedése egyértelmű jele annak, hogy a befektetések sikeresek a két ország között. 

Emellett szóba kerültek a „Közép-Ázsia” Nemzetközi Kereskedelmi és Gazdasági 

Együttműködési Központ (ICTEC) projekt felgyorsítására vonatkozó tervek is. A kazah fél ezért 

javasolta az ICTEC összekapcsolását az"Alatau" és a"Khorgos" kereskedelmi csomópontokkal. 

A megbeszélés résztvevői további három üzbegisztáni nagykereskedelmi elosztó központ 

(WDC) felépítésére tettek javaslatot. 

Forrás: Казахстан намерен построить в Узбекистане три оптово–распределительных 

центра 

  

https://business.com.tm/ru/multimedia/7886/v-dushanbe-sostoyalos-zasedanie-glav-mid-stran-ca-i-es
https://uz.sputniknews.ru/20211123/kazaxstan-nameren-postroit-v-uzbekistane-tri-optovoraspredelitelnyx-tsentra-21479207.html
https://uz.sputniknews.ru/20211123/kazaxstan-nameren-postroit-v-uzbekistane-tri-optovoraspredelitelnyx-tsentra-21479207.html
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Azerbajdzsán és Irán a közlekedés, a turizmus és az energia terén folytatott 

együttműködés fejlesztéséről tárgyalt 

SNG Today, 2021. november 23. 

Shahin Mustafayev Azerbajdzsán miniszterelnök-helyettese, aki egyben az Azerbajdzsán-Irán 

Állami Gazdasági Kereskedelmi és Humanitárius Bizottság társelnöke is munkalátogatáson 

vett részt Teheránba, ahol találkozott Hossein Amir Abdullahyan iráni külügyminiszterrel. A 

találkozó során a két diplomata megvitatta a kétoldalú együttműködéssekkel 

kapcsolatoskérdéseket. Hossein Amir Abdullahyan Irán Azerbajdzsánnal szembeni töretlen 

támogatását és Azerbajdzsán területi integritásával kapcsolatos álláspontját hangsúlyozva 

kijelentette, hogy az iráni cégek készek részt venni a karabahi háború utáni azerbajdzsáni 

területek helyreállításában. Ezért most egy olyan együttműködési dokumentumra van 

szüksége a két országnak, amely az energetikai együttműködésre és a turizmus fejlesztésre 

koncentrál. A találkozó után Musztafajev találkozott Dzsavad Oudzsi iráni olajügyi miniszterrel 

és Rusztam Gasim iráni közúti és városfejlesztési miniszterrel is. 

Forrás: Азербайджан и Иран обсудили развитие сотрудничества в сфере транспорта, 

туризма и энергетики 

Az EGK a „zöld” finanszírozás egységes rendszerén dolgozik az EAEU-ban 

Interfax Zapad, 2021. november 24. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) javaslatokat készített az Eurázsiai Gazdasági Unióban 

(EAEU) a "zöld" finanszírozás rendszerének kialakítására, amelynek része lehet a "zöld" 

projektfinanszírozás eurázsiai létrehozása. E szerint az EAEU-országok létrehozzák a 

környezeti és éghajlati szabályozás eurázsiai rendszerét, és biztosítják a nemzeti szén-dioxid-

kibocsátási szabályok kölcsönös elismerését. Az erre vonatkozó javaslatokat az EGK 

makrogazdasági minisztériuma által készített jelentés tartalmazza. A jelentés az eurázsiai 

klímaprojekteket finanszírozás mellett kedvezményes adórendszerek létrehozását említi. Egy 

másik kedvezményes hitelezésnek is említ a jelentés, ami a „greenium” kedvezmények 

biztosítása lesz. Ennek a mechanizmusnak az EAEU szintű bevezetése azonban időbe telik. Az 

EAEU tagállamaiban a zöld finanszírozási rendszer kialakítása korai szakaszban van. Csak két 

ország, Oroszország és Kazahsztán dolgozta ki a zöld finanszírozási rendszer 

alapdokumentumait. 

Forrás: ЕЭК прорабатывает единую систему "зеленого" финансирования в ЕАЭС 

 

https://sng.today/baku/20039-azerbajdzhan-i-iran-obsudili-razvitie-sotrudnichestva-v-sfere-transporta-turizma-i-jenergetiki.html
https://sng.today/baku/20039-azerbajdzhan-i-iran-obsudili-razvitie-sotrudnichestva-v-sfere-transporta-turizma-i-jenergetiki.html
https://interfax.by/news/biznes/businesses/1306715/

