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A türk nyelvű országoktól a türk államokig. Török birodalmi 
elképzelések? 

2021. november 12-én rendezték meg a Türk Nyelven Beszélő Államok Együttműködési 

Tanácsának (Türk Tanács) VIII. Isztambuli Csúcstalálkozóját, amely eredményeként elfogadták 

az Isztambuli Nyilatkozatot. A találkozón Türkmenisztán megfigyelői státuszt kapott a 

Tanácsban, ám emellett több más meghatározó esemény is történt. 

Az isztambuli találkozó legfontosabb eredménye a Tanács nevének megváltoztatása volt. A 

Türk Nyelvű Országok Együttműködési Tanácsa ⸻ melyben Magyarország is megfigyelői 

státusszal rendelkezik ⸻ már a Türk Államok Szervezet nevet viseli. Ez pedig a szervezet 

céljának alapvető átalakulását jelzi. 

A csúcstalálkozó világossá tette, hogy mi Törökország célja ezzel a szervezettel és mily 

külpolitikai koncepciók bújnak meg mögötte. Felvetődik az a kérdés is, hogy Törökország miért 

pont most látta elérkezettnek az időt a török geostratégiai (birodalmi?) célok 

megfogalmazásához, azok explicitté tételéhez? Az ankarai vezetés szemszögéből ennek több 

oka van.  

⎯ Egyrészt, a török gazdaság érzékeny helyzete és az ország politikai életében lévő 

feszültségek arra ösztönözik a török vezetést, hogy a külpolitika terén érjen el 

sikereket.  

⎯ Másrészt, az egyre szélesedő Eurázsiai Gazdasági Unió és az Övezet és Út 

kezdeményezés folyamatosan védekező helyzetbe hozta Törökországot és kivette a 

kezdeményezést az ország kezéből kiszorítva Ázsiából. 

Ám a török politika e fordulatának igazi oka az EU-csatlakozás mára nyilvánvaló 

lehetetlensége. Az elmúlt évtizedben a demokrácia fejlődése és a gazdasági fellendülés 

Törökországban összekapcsolódott az EU-tagsággal kapcsolatos várakozásokkal. Ankara azon 

felismerése, hogy a közeljövőben valószínűleg nem fog megtörténni az ország várva várt uniós 

csatlakozása, a török vezetést ellentétes irányba terelte, amely egyre inkább birodalmi 

szellemben vagy logika alapján cselekekszik.  

A Nyugat-Európába irányuló migrációs hullám feltartóztatásában Törökország nagy szerepet 

játszott, az ankarai kormány pedig úgy vélte, hogy ezt a segítséget az EU vezetése érdemben 

is értékelni fogja, ugyanakkor ez nem következett be. 

Ankara számára az új koncepció megvalósításának első lépései egyelőre jól sikerültek. A 

türkmén elnök, Gurbanguly Berdimuhamedov ⸻ aki a kezdetek óta óvatosan állt a Türk 

Tanácshoz ⸻ is részt vett az isztambuli találkozón, amelyen az ország egyúttal megfigyelő tag 

lett a szervezetben. Törökország azt az üzenetet szeretné közvetíteni minden testvéri népnek 

szerte a világon, hogy a türk civilizáció újjáéledt, a türk államok összefogtak és új napirendi 

pontot és ideológiát alakítottak ki. 

A csúcstalálkozó keretében további ügyekben született egyetértés a felek között. A 

zárónyilatkozatban elismerték Azerbajdzsánnak a hegyi-karabahi konfliktusban „aratott” 

https://www.turan.az/ext/news/2021/11/free/politics_news/ru/9490.htm/001
https://www.turan.az/ext/news/2021/11/free/politics_news/ru/9490.htm/001
https://www.ankasam.org/turkic-council-organization-of-turkic-states-and-expectations/?lang=en
https://www.ng.ru/cis/2021-11-11/1_8299_empire.html
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győzelmét. Ugyanis, Törökország feltétlen kiállása Azerbajdzsán mellett a konfliktus ideje alatt 

nagy támogatottságra talált a türk nyelvű népek körében. Emellett a nyitóbeszédében Recep 

Tayip Erdogan török elnök kitért az Észak-Ciprusi Török Köztársaság igazságos ügyének 

(függetlenségének) elismerésére is. Törökország ezen lépései jól példázzák azt a típusú török 

birodalmi gondolkodást, amire feltehetően a Türk Államok Szervezetét szeretné felépíteni. 

Ezenkívül a találkozón még elfogadták a Türk Világ koncepciója-2040 stratégiai 

dokumentumot, egy úgynevezett „ütemtervet”, ami a következő két évtizedben a türk nyelvű 

államok együttműködésének, elmélyítésének folyamatát részletezi. A Türk Világ koncepciója-

2040 elképzeléshez olyan kiemelt területek tartoznak, mint a közlekedés, a vámügyek, 

energetika, turizmus, egészségügy, környezetvédelem, mezőgazdaság, kultúra és az oktatás. 

A csúcstalálkozó másik meghatározó döntése a tagországok közötti gazdasági kapcsolatok 

erősítése. A legalapvetőbb döntés ezzel kapcsolatban a Türk Befektetési Alap megalapítása, 

amely a tagállamok egyenlő tőkejuttatása révén jön majd létre 2022. szeptember 1-ig. A közös 

fejlesztési alap létrehozása a pénzügyi források koncentrációját jelenti és ez egy későbbi 

nagyobb együttműködés előhírnöke is lehet. Emellett a tagállamok üdvözölték a „TURANSEZ” 

gazdasági övezet létrehozását. A Kazahsztán által létrehozott szabad gazdasági övezet explicit 

célja, hogy összehozza a türk népeket. Valamint támogatták Azerbajdzsán azon törekvését, 

hogy a Zangezur-folyosót integrálja a Kaszpi-tenger kelet-nyugati nemzetközi gazdasági 

útvonalába. 

A függetlenségük 30. évfordulóját ünneplő türk köztársaságok és a 2009-ben megalakult Türk 

Tanács ilyen rövid idő alatt a Türk Államok Szervezetévé történő átalakulása olyan történelmi 

fejlemény, amelyet egészen a közelmúltig nehéz lett volna elképzelni. A türk világ1 lakossága 

nagyságrendileg 165 millió, területe 4,5 millió négyzetkilométer, gazdasága pedig 1800-2000 

milliárd dollár. Egy ilyen mértékű egység összességben egy megkerülhetetlen geopolitikai 

szereplővé léptetheti elő a türk világhoz tartozókat. Innen nézve pedig Ankara birodalmi 

jellegű elképzeléseinek komoly alapjai is lehetnek. 

A Türk Tanács átalakulásával az elkövetkező években Oroszország és Kína mellett – ha minden 

azon az úton történik majd, amit Törökország elképzelt – egy új geopolitikai szereplő jelenhet 

meg Eurázsiában. Kérdés, hogy e két ország hogyan tekint majd erre a szövetségre? Milyen 

mozgásterülete lehet majd e három gazdasági erőtérnek? Valamint nem szabad 

megfeledkeznünk Közép-Ázsia türk nyelvű államainak meghatározó szerepéről sem. A kérdés 

az hogy a közép-ázsiai országok számára az orosz Eurázsiai Gazdasági Unió és a kínai Övezet 

és Út kezdeményezés mellett a Türk Államok Szervezete csak egy újabb lehetőség vagy egy a 

gazdasági érdekeket ellensúlyozni képes erőtér lesz. 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 

 
1 Eurázsia szerte a történelem során számos török (türk nyelvű) konföderáció, dinasztia és birodalom létezett. A 

türk világ fogalmával kapcsolatban nincs teljesen egységes álláspont. Egyes megközelítések szerint a türk világ 
elképzelést különböző módon értelmezik. Az egyes kutatások szerint a jelentős lakosságú türk nyelvű népekkel 
rendelkező országok között említhetjük: Törökországot, Üzbegisztánt, Iránt, Oroszországot, Kazahsztánt, Kínát, 
Azerbajdzsánt, Afganisztánt, Türkmenisztánt, Kirgizisztánt, Irakot, Tádzsikisztánt, Szíriát, Ciprust, Mongóliát, 
Libanont, Ukrajnát, Moldovát, Észak-Macedóniát. De nagyszámban találhatóak türk nyelvű népek Bulgáriában és 
Európai Unió területén is. De az Egyesült Államokban és Ausztráliában is élnek a türk nyelvcsaládba tartozók 

https://www.trtrussian.com/novosti/erdogan-organizaciya-tyurkskih-gosudarstv-ne-dolzhna-nikogo-bespokoit-7118774
https://www.trtrussian.com/novosti/erdogan-organizaciya-tyurkskih-gosudarstv-ne-dolzhna-nikogo-bespokoit-7118774
https://24.kg/vlast/213468_vstambule_podpisano_reshenie_oprinyatii_videniya_tyurkskogo_mira_2040/
https://kaztag.kz/en/news/sez-turansez-uniting-turkic-speaking-countries-to-be-created-in-kazakhstan
https://www.al-monitor.com/originals/2021/10/geopolitical-rivalry-caucasus-gets-militarized
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Kelet Ázsia 

Miért maradt alul Dél-Korea Japánnal szemben Délkelet-Ázsiában? 

Adam Gadd, The Diplomat, 2021. december 1. 

Az elmúlt években Japán és Dél-Korea egyaránt arra törekedett, hogy növelje Délkelet-

Ázsiában betöltött szerepét, és erősítse kapcsolatait az ASEAN tagállamokkal. Dél-Korea a 

régióban betöltött szerepét a „New Southern Policy” révén próbálja növelni, amelyet 

nemrégiben kiterjesztettek „New Southern Policy Plus”-ra, ezzel együtt pedig Japán is erősíti 

politikai, gazdasági és biztonsági kapcsolatát a térséggel. Azonban jelentős különbség van 

abban, hogy Délkelet-Ázsiában hogyan fogadták a két országot és partnerségi ajánlataikat. 

Amint azt egy 2020-as felmérés mutatja, a regionális döntéshozók Japánt tartják a 

legmegbízhatóbb biztonsági partnernek, míg Dél-Koreát a felsorolt hét lehetőség közül az 

utolsó helyre sorolták „az ASEAN legelőnyösebb és legmegbízhatóbb stratégiai partnere” 

tekintetében. Ez két okból is elgondolkodtató: először is Japán régió béli történelmi múltja 

miatt (második világháborús megszállása, a régiótól való több évtizedes elszakadás az 1990-

es évekig). Másodszor pedig az a tény, hogy Dél-Korea és Délkelet-Ázsia érdekei látszólag jól 

illeszkednek egymáshoz, és az új dél-koreai politika célja, hogy Szöul elkerülje nagyhatalmi 

versenybe kerülését, a régió mégis Japánnak szavazott nagyobb bizalmat. 

Forrás: Why South Korea Fell Behind Japan in Southeast Asia 

Kishida, mint Japán első emberi jogi harcosa? 

Mieczysław P. Boduszyński - Christopher K. Lamont, The Diplomat, 2021. 

december 2. 

Japán egyike azon kevés ázsiai demokráciáknak, amely szövetségese a világ legrégebbi 

demokráciájának, azonban ritkán volt hajlandó az emberi jogok és a demokrácia 

előmozdítására a tengerentúlon. Valójában a Közel-Kelettől Kelet-Ázsiáig Tokió inkább 

gazdasági érdekeket követett, és megelőzte azokat az amúgy elkerülhetetlen feszültségeket, 

amelyek abból fakadtak volna, hogy megpróbálnak bármilyen befolyást gyakorolni az emberi 

jogi kérdésekben. Az évek során azonban belső és külső jogvédők sürgették Japánt, hogy 

játsszon aktívabb szerepet a globális emberi jogok terén. A Biden-adminisztráció ismét a 

demokráciára és az emberi jogokra helyezi a hangsúlyt, egyes szakértők rámutattak, hogy 

Tokió és Washington együttműködhetne az emberi jogi nyomás összehangolásában is. Vajon 

Kishida Fumio új adminisztrációja megfordíthatja-e Japán visszafogottságát az emberi jogok 

előmozdításának tekintetében? Az ezirányba való elmozdulás középpontjában pedig egy új, 

kabinetszintű emberi jogi különleges tanácsadói poszt létrehozása állhat, melyet Nakatani Gen 

tölt be. 

Forrás: Can Kishida Become Japan’s First Human Rights Prime Minister? 

  

https://thediplomat.com/2021/12/why-south-korea-fell-behind-japan-in-southeast-asia/
https://thediplomat.com/2021/12/can-kishida-become-japans-first-human-rights-prime-minister/
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Oroszország és Kína egy nagyobb szövetség létrehozására készül 

Mk Bhadrakumar, Asia Times, 2021. december 2. 

A Global Times magas szintű „forrásra” hivatkozva közölte, hogy Pekingnek nem áll 

szándékában amerikai és más nyugati politikusokat meghívni a 2022. februárban 

megrendezésre kerülő téli olimpiára. Ezt pedig az követte, hogy az Egyesült Államok elnöke, 

Joe Biden azt kezdte fontolgatni, hogy diplomáciai bojkott hirdet az olimpiával szemben. A 

Fehér Ház láthatóan érzékelte, hogy Biden valószínűleg nem lesz rajta Peking vendéglistáján, 

ezzel szemben Vlagyimir Putyin elnök „örömmel” fogadta Xi Jinping kínai elnök meghívását a 

játékokra. Előre láthatólag Putyin februárra tervezett pekingi látogatása a kínai-orosz 

partnerség megerősödését ígéri, ami már így is meglehetősen magas szinten van. 

Forrás: Russia, China poised to forge a greater alliance 

Kína fejlesztési tervet adott ki a szoftverszektor számára 

Xinhua, 2021. december 1. 

Kína kedden bemutatta a szoftver- és információtechnológiai szolgáltatási szektor fejlesztési 

tervét a 14. ötéves terv időszakára (2021-2025). Az ország célja, hogy 2025-ig több mint 1 

millió ipari alkalmazást fejlesszen ki, és versenyképesebbé tegye a szoftvereket olyan 

kulcsfontosságú iparágakban, mint a pénzügy és az építőipar – közölte a Kínai Ipari és 

Informatikai Minisztérium. A terv részletezi az ágazat vállalatainak támogatását célzó 

intézkedéseket is azzal a céllal, hogy 2025-ig több mint 100 olyan vállalatot fejlesszenek ki, 

amelyek működési bevétele meghaladja a 10 milliárd jüant (1,57 milliárd dollárt). A terv 

szerint az ország nemzetközi befolyással rendelkező nyílt forráskódú közösségeket is épít majd, 

és javítja a szoftverek árképzési mechanizmusát is. 

Forrás: China releases development plan for software sector 

A CIIE támogatja a „zöldülést” 

Wnag Ying, China Daily, 2021. december 3. 

Innovatív megoldások debütáltak az idei CIIE-n a szénsemlegesség támogatására. Az iparági 

szakértők szerint a gyártók a közelmúltban megrendezett Kínai Nemzetközi Import Expót a 

legújabb alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák, termékek és szolgáltatások 

bemutatásának platformjának tekintették, ami lehetővé teszi a későbbiekben a vállalatok 

számára, hogy környezetbarátabbá váljanak, és elősegíti a karbonsemlegességet. Több kiállító 

is elmondta, hogy a karbonsemlegesség kulcsfontosságú a fenntartható gyártási ökoszisztéma 

szempontjából, és a CIIE ideális platform a kínai ügyfelekkel, partnerekkel és kormányzati 

ügynökségekkel való együttműködéshez olyan innovatív megoldások kidolgozására, amelyek 

segítenek az energiaintenzív iparágaknak csökkenteni szénlábnyomukat. 

Forrás: CIIE brings out major global green plays 

  

https://asiatimes.com/2021/12/russia-china-poised-to-forge-a-greater-alliance/
http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/01/WS61a6e1f5a310cdd39bc78a2c.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202112/03/WS61a96e8ea310cdd39bc79144.html
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Kína szolgáltatási szektorának növekedése 

Xinhua, 2021. december 3. 

Kína szolgáltatási kereskedelme 12,7 százalékkal nőtt éves szinten, és elérte a 4,2 ezer milliárd 

jüant (mintegy 659,41 milliárd dollárt) az év első tíz hónapjában – közölte a Kínai Kereskedelmi 

Minisztérium csütörtökön. A teljes szolgáltatásexport közel 2 ezer milliárd jüant tett ki, ami 29 

százalékkal több, mint egy évvel korábban, a szolgáltatások importja pedig 2,2 ezer milliárd 

jüant, ami 1,1 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Csak októberben 

az ország szolgáltatási kereskedelme 413,97 milliárd jüant könyvelhetett el, ami 24 százalékos 

növekedés éves szinten. 

Forrás: China's service trade up 12.7 pct in Jan.-Oct. 

Kína és Dél-Korea a kétoldalú kapcsolatok javítását ígérik 

Xinhua, 2021. december 3. 

Kína és a Koreai Köztársaság (ROK) december 2-án megállapodott a magas szintű eszmecserék 

megerősítéséről és a gyakorlati együttműködés elmélyítéséről olyan területeken, mint a 

gazdaság, a kereskedelem, a kultúra és a járványellenes erőfeszítések. A konszenzus Yang 

Jiechi, a Kínai Kommunista Párt (CPC) Központi Bizottságának tagja és a ROK nemzetbiztonsági 

tanácsadója, Suh Hoonnal Tiejinben között folytatott megbeszélésen született. Jövőre lesz a 

két ország közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója. A találkozón Yang 

elmondta, hogy Kína kész erősíteni a magas szintű eszmecseréket és a stratégiai 

kommunikációt, elmélyíteni a gyakorlati együttműködést és az integrált fejlesztést Dél-

Koreával, fokozni a két nép közötti barátságot, és arra is, hogy közösen építsenek ki egy 

érettebb és stabilabb Kína-ROK stratégiai és együttműködési partnerséget. Suh Hoon 

elmondta, hogy a ROK nagy jelentőséget tulajdonít a Kínával fenntartott kapcsolatok 

fejlesztésének, és várakozással tekint a magas szintű eszmecserék erősítésére és a gyakorlati 

együttműködés elmélyítésére a különböző területeken. Suh Hoon kijelentette, hogy a ROK is 

kész együttműködni Kínával és aktívan támogatni fogja Kínát a pekingi téli olimpia 

megrendezésében. 

Forrás: China, ROK pledge to enhance bilateral ties 

  

http://www.news.cn/english/2021-12/02/c_1310347504.htm
http://www.news.cn/english/2021-12/03/c_1310348077.htm
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A vártnál kevesebbe került a tokiói olimpia 

Japan Today, 2021. december 3. 

A tokiói olimpia és paralimpia összköltsége legalább 150 milliárd jennel (1,3 milliárd dollár) 

volt kevesebb a vártnál, mivel a játékok többnyire nézők nélkül zajlottak, ami hozzájárult a 

munkaerőköltségek és egyéb kiadások csökkentéséhez. A koronavírus-járvány miatti néző 

nélküliségből fakadó költségcsökkentések több mint kompenzálták a jegyeladásokból 

származó, mintegy 90 milliárd jenre becsült veszteséget, ami azt jelenti, hogy nem valószínű, 

hogy további teher fog nehezedni az adófizetőkre. A tavaly nyáron rendkívüli megszorítások 

közepette megrendezett olimpia és paralimpia teljes költsége, amelyet a szervezőbizottság, 

valamint a központi és a tokiói fővárosi kormány között oszlott meg, becslések szerint 1500 

milliárd jen alatt lehet. A szervezők a teljes költségvetést 2020 decemberében 1,64 ezer 

milliárdra emelték a korábbi, 1,35 ezer milliárd jenes költségvetésről az elhalasztás miatt. 

Forrás: Tokyo Olympics cost ¥150 bil less than expected 

 

  

https://japantoday.com/category/sports/Tokyo-Olympics-cost-%C2%A5150-bil-less-than-expected
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Dél-Ázsia 

India szerint nem történtek lépések a Bitcoin elismerésére 

K. S. Kumar, The Diplomat, 2021. november 30. 

Az indiai kormány közölte, hogy nincs javaslata arra, hogy a Bitcoint valutaként ismerjék el az 

országban. A parlament téli ülésszakán, amely hétfőn kezdődött Újdelhiben, Nirmala 

Sitharaman pénzügyminiszter arról is tájékoztatta a képviselőházat, hogy a kormány nem gyűjt 

adatokat a Bitcoin-tranzakciókról. A kormányzat korábban bejelentette, hogy a folyamatban 

lévő ülésszak során tervezi a kriptopénzekről és a hivatalos digitális valuták szabályozásáról 

szóló 2021. évi törvényjavaslat benyújtását. A törvényjavaslat célja, hogy néhány kivétellel 

betiltsa a magán kriptovalutákat, miközben az Indiai Központi Bank engedélyezi a hivatalos 

digitális valuta létrehozását. Arra a kérdésre, hogy a kormánynak van-e olyan javaslata, hogy 

az országban központi banki digitális valutát vezessenek be, Pankaj Chaudhary 

pénzügyminiszter-helyettes közölte, hogy 2021 októberében érkezett egy javaslat az Indiai 

Központi Banktól. A központi bank által kibocsátott valuta jelentős előnyökkel járhat, például 

csökkentheti a készpénzfüggőséget, ugyanakkor a lehetséges előnyökkel szemben gondosan 

mérlegelni kell a kapcsolódó kockázatokat. 

Forrás: No move to recognize Bitcoin, says India 

India GDP-je 8,4%-kal nőtt a második negyedévben 

K. S. Kumar, Asia Times, 2021. december 01. 

Miközben az indiai gazdaság fokozatosan visszatér a normális kerékvágásba a Covid-19 okozta 

csapások után, az ország bruttó hazai terméke 8,4%-kal nőtt a folyó pénzügyi év második 

negyedévében. Ez a növekedés azonban a tavalyi év azonos időszakában elért alacsony bázisra 

épül, amikor a gazdaság több mint 7%-kal zsugorodott a Covid okozta zárlatok és a gazdasági 

tevékenység zavarai közepette. A gazdaság felszabadulása és az ország oltási fedezetének 

bővülése hozzájárult a bruttó hazai termék növekedésének fellendüléséhez ebben a 

negyedévben. A második negyedévben a fogyasztás közel 8,6%-kal nőtt, ami a fogyasztói 

hangulat élénkülését jelzi. Az abszolút számok azonban még mindig alacsonyabbak, mint a 

Covid-19 előtti év azonos időszakában mért adatok. A nyersolaj és a globális nyersanyagárak 

emelkedése azonban továbbra is aggodalomra ad okot. Ez már most is látható az autóiparban, 

ahol a személygépkocsik ára idén 3-4-szeresére emelkedett, mivel a gyártók megpróbálták az 

emelkedő bemeneti költségeket a vásárlókra hárítani. Másrészt a növekvő infláció arra 

kényszerítheti az Indiai Központi Bankot, hogy visszavegye a monetáris ösztönzőket, amelyek 

támogatták a fellendülési folyamatot. 

Forrás: India’s GDP grows 8.4% in the second quarter 

https://asiatimes.com/2021/11/no-move-to-recognize-bitcoin-says-india/
https://asiatimes.com/2021/12/indias-gdp-grows-8-4-in-the-second-quarter/
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Modi miniszterelnök felavatta és letette az alapkövét több, 180 milliárd értékű 

projektnek Dehradunban. 

hindustantimes.com, Hindustan Times, 2021. december 04. 

Narendra Modi miniszterelnök szombaton felavatta és letette az alapkövét több, mintegy 180 

milliárd rúpia értékű fejlesztési projektnek Dehradunban, Uttarakhandban. A miniszterelnök 

tizenegy fejlesztési projekt alapkövét tette le, köztük a Delhi-Dehradun gazdasági folyosóét , 

amely mintegy 83 milliárd rúpiából épül meg. A folyosó jelentősen csökkenti a Delhi és 

Dehradun közötti utazási időt hat óráról körülbelül 2,5 órára. A folyosó hét fő csomóponttal 

rendelkezik majd Haridwar, Muzaffarnagar, Shamli, Yamunagar, Baghpat, Meerut és Baraut 

összeköttetése érdekében. Emellett Ázsia legnagyobb, 12 kilométeres, a vadon élő állatok 

korlátlan mozgását lehetővé tevő magasított folyosója is lesz. Modi miniszterelnök letette a 

Dehradun - Paonta Sahib (Himachal Pradesh) közúti projekt alapkövét is, amely mintegy 17 

milliárd rúpiából épül. Befejezése után az út csökkenteni fogja az utazási időt miközben az 

államközi turizmust is fellendíti. 

Forrás: PM Modi lays foundation for Delhi-Dehradun economic corridor 

  

https://www.hindustantimes.com/india-news/pm-modi-lays-foundation-for-delhi-dehradun-economic-corridor-101638604849893.html
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Délkelet-Ázsia 

Kambodzsa visszaáll az új normális kerékvágásba 

Luke Hunt, The Diplomat, 2021. november 26. 

Kambodzsa bátran halad a nyitás területén, miután a lakosság mintegy 80 százalékát teljesen 

beoltották, és Hun Sen miniszterelnök kijelentette, hogy biztos abban, hogy "nem lesz újabb 

COVID-19 járvány". Ez merész jóslat volt az üzleti elit gazdasági aggodalmai közepette, amely 

az egypárti államban a hivatalos gazdaság nagy részét ellenőrzi. A külföldi befektetések 

elmaradása mellett, a járvány miatt várhatóan mintegy 6 millió munkahelyet veszít az ország 

az informális gazdaságban, amely az elemzők szerint az ország GDP-jének mintegy 80 

százalékát adja. Az elit azt szeretné, ha Kambodzsa visszatérne a járvány előtti gazdasági 

virágzáshoz, ez azonban aligha fog megvalósulni, hiszen Kína alapvetően a saját gazdaságával 

van elfoglalva, így az újabb infrastrukturális beruházásokat sem fogja erőltetni külföldön, a 

nyugat pedig az ellenzék félreállítása és a demokratikus játékszabályok felrúgása miatt szintén 

nem fogja elősegíteni a befektetéseket. A november 1. utáni nyitás után a vakcinázásnak 

köszönhetően ugyan sikerült megfékezni a járványt, így az ország visszatérhetett a normális 

élethez, a jövő azonban teljes mértékben kiszámíthatatlannak tűnik. 

Forrás: Cambodia Bolts Into Its New Normal 

Szingapúr és az Egyesült Királyság szándéknyilatkozatot írt alá a digitális 

kereskedelemről és személyazonosságokról, valamint a kiberbiztonságról 

Dominic Low, The Straits Times, 2021. november 29. 

Szingapúr és az Egyesült Királyság szorosabban fog együttműködni az országok közötti digitális 

kereskedelem megkönnyítése érdekében, egy olyan partnerség keretében, amely a 

vállalkozások digitális tranzakcióit egyszerűbbé, biztonságosabbá és olcsóbbá teszi. A 

partnerséget a két ország Londonban három egyetértési nyilatkozat (MOU) aláírásával 

mélyítette el. A szándéknyilatkozatok megerősítik a két ország közötti digitális összeköttetést 

– adta hírül közös nyilatkozatában a szingapúri Hírközlési és Információs Minisztérium, 

valamint az Egyesült Királyság Digitális, Kulturális, Média- és Sportminisztériuma. Az első 

szándéknyilatkozat értelmében az országok megosztják egymással tudásukat és kísérleti 

projektek végrehajtását olyan területeken, mint az elektronikus kereskedelmi okmányok és a 

számlázás. A második szándéknyilatkozat arra vonatkozik, hogy Szingapúr és az Egyesült 

Királyság szorosabban együttműködik a digitális személyazonosságok kölcsönös 

elismerésének fejlesztése érdekében. A harmadik MOU pedig a két ország kiberbiztonság 

területén való kooperációjának elmélyítését tartalmazza. 

Forrás: S'pore, UK sign MOUs on digital trade and identities as well as cyber security 

  

https://thediplomat.com/2021/11/cambodia-bolts-into-its-new-normal/
https://thediplomat.com/2021/11/cambodia-bolts-into-its-new-normal/
https://www.straitstimes.com/business/spore-uk-sign-mous-on-digital-trade-and-identities-as-well-as-cyber-security
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A Huawei alacsony szén-dioxid-kibocsátású digitális Thaiföldet tervez, és 

ígéretet tett a versenyképes infrastruktúra fejlesztésére 

Bangkok Post, 2021. november 30. 

A digitális technológiák Thaiföld gazdasági növekedésének és versenyképességének 

kulcsfontosságú hajtóerejévé váltak. Éppen ezért a Huawei nemrégiben megszervezte az év 

egyik legjobban várt technológiai kiállítását, amely a "Powering Digital Thailand 2022: Huawei 

Cloud & Connect" címet viselte. A 2021. november 17-19. között megrendezett eseményen 

Abel Deng a Huawei Technologies Thailand ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy "A 

Huawei négy kulcsfontosságú területet képzel el Thaiföld alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

digitális ökoszisztémájának kialakítására". Először is, folyamatosan bővíti Thaiföld 5G 

lefedettségét, hogy jelentős gazdasági értéket teremtsen. Másodszor, a Huawei támogatni 

fogja Thaiföldet a digitális platform és az adatbiztonság megerősítésében a Huawei Clouddal, 

amely jelenleg az egyetlen helyi adatközponttal rendelkező felhőszolgáltató a thaiföldi piacon. 

Harmadszor, a Huawei a digitális energiamegoldások terén szerzett 30 éves tapasztalatát 

felhasználva alacsony szén-dioxid-kibocsátású Thaiföldet fog létrehozni. Végezetül a Huawei 

valamennyi partnerével és a helyi egyetemekkel együttműködve virágzó innovációs és 

tehetséggondozó ökoszisztémát fog kialakítani az országban.  

Forrás: Huawei envisions low-carbon digital Thailand, pledges to enhance competitive 

infrastructure 

Az ASEAN válaszai az AUKUS biztonsági dinamikájára 

Dino Patti Djalal, East Asia Forum, 2021. november 28. 

Az AUKUS szerződés Délkelet-Ázsiában mindenkit meglepetésként ért, egységes álláspontot 

sem sikerült kialakítaniuk az ASEAN államoknak. Indonézia és Malajzia a jövőbeli fegyverkezési 

verseny kialakulására figyelmeztetett, miközben Szingapúr semleges álláspontja mellett 

Vietnam és a Fülöp-szigetek üdvözölte a szövetség létrejöttét. Az AUKUS-megállapodással 

kapcsolatos kezdeti felháborodás ellenére a vita mára elcsitult. Úgy tűnik, hogy nem ássa alá 

komolyan az Ausztrália és ASEAN-partnerei közötti stratégiai bizalmat, ahogyan egyesek féltek 

tőle. Indonézia, bár kétségtelenül elégedetlen volt, hogy nem figyelmeztették előre, nem volt 

abban a helyzetben, hogy magára vegye Ausztrália titokzatosságát a megállapodás körül, 

tekintve, hogy Franciaországot sem tájékoztatták. Az ASEAN mellett szerencsés lenne, ha az 

AUKUS-országok bizalomépítő intézkedéseket dolgoznának ki Kínával szemben is. Ehhez 

természetesen a diplomáciai ügyesség és a politikai bátorság kihasználására lenne szükség. 

Kína démonizálása, amelyről Washingtonban mindkét párt álláspontja azonos, túlságosan 

divatos. De egy egyre inkább polarizálódó világban nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a 

szakadék áthidalására, mert ez kulcsfontosságú Ázsia gazdasági és politikai biztonsága 

szempontjából. 

Forrás: ASEAN responses to AUKUS security dynamic 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2224123/huawei-envisions-low-carbon-digital-thailand-pledges-to-enhance-competitive-infrastructure
https://www.bangkokpost.com/business/2224123/huawei-envisions-low-carbon-digital-thailand-pledges-to-enhance-competitive-infrastructure
https://www.eastasiaforum.org/2021/11/28/asean-responses-to-aukus-security-dynamic/
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A változatok ellenére Szingapúr COVID-19 stratégiája sínen van 

David Rising – Annabelle Liang, The Diplomat, 2021. december 01. 

Amikor Szingapúr a világ egyik vezető vakcinaprogramjával támogatva a COVID-19-cel való 

együttélés stratégiájába kezdett, a gazdag városállamban megugrott a fertőzések aránya, ami 

sokakat arra késztetett, hogy megkérdőjelezzék, a stratégia létjogosultságát.  Mára azonban, 

hogy a számok ugyanolyan gyorsan csökkennek, mint amilyen gyorsan emelkedtek, óvatos 

optimizmus figyelhető meg, a tervvel kapcsolatban. A világjárvány elején a városállam a 

koronavírusos esetek terjedését csaknem egy éven át alacsony szinten tartotta, mivel szigorú 

korlátozásokat vezetett be. Az 5,5 millió lakosú ország teljes körű oltási programmal, agresszív 

tesztelési és nyomon követési rendszerrel, valamint szigorú egészségügyi és biztonsági 

irányelvekkel magabiztosnak érezte magát, amikor augusztusban megkezdte az általa "COVID-

19-rezisztens nemzetté válás útját". Ez része volt annak a döntésnek, hogy a COVID-19-et 

járványos betegségként kezeljék, elismerve, hogy hosszú távon az esetek nullára csökkentése 

nem lehetséges, és hogy itt az ideje, hogy az emberek és a vállalkozások lassan ismét 

visszatérhessenek a normális életükhöz.  

Forrás: Despite Variants, Singapore’s COVID-19 Strategy on Track 

Felavatták a laoszi-kínai vasútvonalat az adóssággal kapcsolatos aggodalmak 

közepette 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. december 03. 

Kínai és laoszi hivatalnokok december 3-án elindították a két országot összekötő, 5,9 milliárd 

dolláros vasútvonalat, és ezzel hivatalosan is elkészült a Délnyugat-Kínát Szingapúrral 

összekötő, régóta tervezett vasútvonal első szakasza. A Laosz-Kína vasútvonal, amely Kína 

nagysebességű vasúti rendszerének tényleges kiterjesztését jelenti a határokon túlra, 

kétségtelenül lenyűgöző vállalkozás. A normál nyomtávú, egyvágányú vonal 417 kilométernyi 

zord terepen vág át Vientiane-tól Botenig, az ország Kínával közös fő határátkelőhelyéig, 

ahonnan Kunmingba, Yunnan tartomány fővárosába vezet tovább. A projekt gazdasági 

előnyeit ellenére Laosz egyre kevésbé kezelhető külföldi adósságállománya még problémákat 

okozhat. A vasút laoszi szakaszát a Laos-China Railway Co. fogja üzemeltetni, amely a China 

Railway csoport és két másik kínai állami tulajdonú vállalat közös vállalkozása, amelyek 

együttesen 70 százalékos részesedéssel rendelkeznek a vasúti projektben. A fennmaradó 30 

százalékot egy laoszi állami vállalat birtokolja. A projekt finanszírozása során a laoszi kormány 

nagyjából 1,79 milliárd dollárnyi tőkét biztosított, amelyből 730 millió dollár tőkebefektetés 

és 1,06 milliárd dollár adósságkötelezettség. Az ország gyenge költségvetési kapacitása miatt 

azonban a laoszi kormány megállapodott a kínai Eximbankkal egy 480 millió dolláros külön 

hitelről, amely a tőkerészesedésének kétharmadát fedezi. 

Forrás: Laos-China Railway Inaugurated Amid Mounting Debt Concerns 

  

https://thediplomat.com/2021/12/despite-variants-singapores-covid-19-strategy-on-track/
https://thediplomat.com/2021/12/laos-china-railway-inaugurated-amid-mounting-debt-concerns/
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A Fülöp-szigetek gazdasága 6,6%-kal nő 2022-ben 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2021. december 04. 

Az Oxford Economics szerint a Fülöp-szigetek egyike azon ázsiai-csendes-óceáni térségbeli 

gazdaságoknak, amelyek jövőre gyorsabban bővülnek. A kutatócég pénteken közzétett 

jelentésében azt írta, hogy a Fülöp-szigetek, Japánnal, Indonéziával, Malajziával és Thaifölddel 

együtt 2022-ben mind nagyobb gazdasági fejlődésnek néznek elébe, miután az idén a Covid-

19 világjárvány okozta visszaesés sújtotta őket. A kutatások szerint napjainkban a legtöbb 

gazdaság a "Coviddal való együttélés" stratégiájára tér át, ahogy az immunizációs programok 

elérik a célszinteket. Az előrejelzés szerint a Fülöp-szigeteki bruttó hazai termék 2022-ben 6,6 

százalékkal fog növekedni, szemben az idei 4,6 százalékkal. Az előrejelzés ugyanakkor 

alacsonyabb, mint a kormány által a jövő évre kitűzött 7-9 százalékos növekedési cél. 

Forrás: PH economy seen rising 6.6% in '22 

  

https://www.manilatimes.net/2021/12/03/news/ph-economy-seen-to-rise-66-in-2022-report/1824595
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Közel-Kelet 

Hatalmas veszteségek söpörnek végig az Öböl-menti részvénypiacokon... a 

járványnak még nincs vége 

 .Al Arabiya, 2021. november 28 ,العربية

Az Öböl-menti tőzsdéken a kereskedés megnyitását követően - a globális piacokon 

elszenvedett súlyos veszteségek után - meredek visszaesést tapasztaltak, ami a Dél-Afrikában 

felfedezett új koronavírus mutáns kitörésétől való félelem számlájára írható. Ezek a 

veszteségek arra emlékeztetnek, hogy a COVID-19 járvány még nem ért véget. A kuvaiti index 

több mint 3%-ot esett a heti kereskedés elején, emellett a dubaji pénzügyi piac is meredek, 

több mint 5%-os visszaesést produkált. A szaúdi tőzsdeindex sem maradt ki a sorból, szintén 

több mint 5%-os csökkenést könyvelhetett el. Az Abu Dzabi Értéktőzsde indexe 2,15%-kal 8 

272 pontra esett. Az olaj ára is zuhant a globális tőzsdéken, mert attól tartottak, hogy az új 

vírusmutáció miatti aggodalmak aláásnák a gazdasági növekedést és az üzemanyag-keresletet. 

Forrás: خسائر فادحة تجتاح أسواق األسهم  الخليجية ..الجائحة لم تنته بعد! 

Szaúd-Arábia felfüggeszti 7 afrikai légi járatát 

 .Al Arabiya, 2021. november 28 ,العربية

A szaúdi belügyminisztérium egyik hivatalos forrása azt közölte, hogy az egyes országokból a 

Királyságba való beutazás ideiglenes felfüggesztéséről döntöttek az új koronavírus 

világjárvánnyal kapcsolatos okok miatt. Szaúd-Arábia felfüggeszti a Malawi Köztársaságból, a 

Zambiai Köztársaságból, a Madagaszkári Köztársaságból, az Angolai Köztársaságból, a 

Seychelle-szigeteki Köztársaságból, a Mauritiusi Köztársaságból, a Comore-szigeteki 

Köztársaságból érkező és az ezekbe az országokba induló járatokat. Döntés született arról is, 

hogy felfüggesztik a Királyságba való beutazást azon nem szaúdi állampolgárok számára, akik 

közvetlenül vagy közvetve érkeznek a fent említett országokból. A forrás kifejtette, hogy 

minden eljárást és intézkedést folyamatosan értékelnek a Királyság illetékes egészségügyi 

hatóságai a járványügyi helyzet globális alakulásának megfelelően, ugyanakkor óva intik a 

polgárokat és a lakosokat attól, hogy további intézkedésig utazzanak a fent említett 

országokba. 

Forrás: السعودية تعلق  الرحالت الجوية من وإىل 7 دول  إفريقية أخرى 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2021/11/28/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/11/28/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-7-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86
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Izrael nem enged be turistákat és megújítja az utazási karantén szabályait 

Times of Israel, 2021. november 28. 

A kabinet szombat este újabb korlátozásokat hagyott jóvá a COVID-19 Omicron variáns 

terjedésének megakadályozása érdekében, és a miniszterek megszavazták a nem izraeli 

állampolgárok országba való belépésének két hétre szóló tiltását. A vasárnap este életbe lépő 

új szabályok értelmében 14 napig nem léphetnek be külföldi állampolgárok Izraelbe, hacsak 

nem kapnak külön engedélyt a kormánytól. Izrael a járvány kezdete óta először november 

elején nyitotta meg kapuit újra a külföldi turizmus előtt. A miniszterek szombat este 

kiterjesztették a külföldről érkező, beoltott izraeliekre vonatkozó kötelező karantént, és 

engedélyt adtak a Shin Bet biztonsági ügynökségnek a fertőzöttek nyomon követésére. A 

beoltott izraelieket – akiknek a hatályos szabályok szerint leszálláskor koronavírus-tesztet 

kellett végezniük, és negatív eredmény eléréséig elkülönítve kellett maradniuk – mostantól 72 

órás karanténba kell zárni, és az érkezésüket követő harmadik napon újabb COVID-tesztet kell 

végezniük. Az oltással nem rendelkező utazóknak legalább egy hétig karanténban kell 

maradniuk, és csak a hetedik napon végzett negatív teszteredményt követően hagyhatják el 

az elkülönítést. 

Forrás: Israel to bar tourists, renew travel quarantine rules to contain Omicron variant 

Erdoğan elnök iráni kollégájával találkozott Ashgabatban 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. november 28. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök találkozott iráni kollégájával, Ibrahim Raisival a türkmén 

fővárosban, Ashgabatban. Ez a Gazdasági Együttműködési Szervezet (Economic Cooperation 

Organization - ECO) vezetőinek 15., vasárnapra tervezett türkmenisztáni csúcstalálkozójának 

ideje alatt történt. Az ECO-t Törökország, Irán és Pakisztán alapította 1985-ben a Regionális 

Fejlesztési Együttműködés folytatásaként, később Afganisztán, Azerbajdzsán, Kazahsztán, 

Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán is csatlakozott hozzá 1992-ben. A 

jelenlegi esemény során a tagországok vezetői eszmecserét folytattak a regionális gazdasági 

együttműködés kulcsfontosságú kérdéseiről. Erdoğan és az iráni elnök zárt találkozója fél óráig 

tartott. 

Forrás:  عشق آباد   
   ف 
ه اإليران     نظير

 الرئيس  أردوغان يلتق 

  

https://www.timesofisrael.com/ministers-decide-to-bar-tourists-reinstate-quarantine-rules-to-contain-omicron/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF/2432673
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Erdoğan: Törökország 5 milliárd dollárra növeli a Türkmenisztánnal folytatott 

kereskedelem volumenét 

Hürriyet Daily News, 2021. november 29. 

Recep Tayyip Erdoğan elnök elmondta, hogy Törökország 5 milliárd dollárra kívánja növelni a 

Türkmenisztánnal folytatott kereskedelem volumenét, miközben keresi a lehetőségeket a 

kétoldalú kapcsolatokban való együttműködés fokozására is. A vezetők közös 

sajtótájékoztatót tartottak Türkmenisztánban, az Oğuzhan-palotában, a tisztségviselői 

találkozók és a megállapodások aláírási ceremóniája után. „A történelmi és kulturális 

partnerségre épülő stratégiai együttműködésünk keretében megállapodtunk abban is, hogy 

új lendületet adunk kapcsolatainknak olyan társadalmi területeken, mint az oktatás, a kultúra, 

az ifjúság és a sport” – mondta Erdoğan. A török elnök egyúttal gratulált Türkmenisztán 

függetlenségének 30. évfordulójához, megjegyezve, hogy Törökország volt az első ország, 

amely elismerte Türkmenisztán függetlenségét, és nagykövetséget nyitott Ashgabatban. 

Forrás: Turkey to increase trade volume with Turkmenistan to $5 bln: Erdoğan 

Az S&P szerint javulnak a bahreini kilátások a fiskális reformok tekintetében 

Al Arabiya News, 2021. november 29. 

 

Az S&P Global Ratings az új költségvetési reformoknak köszönhetően „negatívról” „stabilra” 

módosította Bahrein kilátásait. Bahrein célja a nem olajjal kapcsolatos bevételek növelése és 

az állami kiadások csökkentése – áll a minősítő ügynökség közleményében. Bahreint a 2018-

as hitelválság elkerülése érdekében a gazdag szomszédoktól, Szaúd-Arábiától, Kuvaittól és az 

Egyesült Arab Emírségektől kapott 10 milliárd dolláros csomaggal mentették meg. Bahrein 

jövőre megduplázza a hozzáadottérték-adót 10 százalékra, ami az S&P becslése szerint a 

bruttó hazai termékhez mintegy 3 százalékkal járulhat hozzá a következő néhány évben, 

szemben az idei 1,7 százalékkal. Az Öböl-állam a működési kormányzati kiadások és a szociális 

támogatások racionalizálását is tervezi 2023-ban és 2024-ben, ami a reformok fókuszát inkább 

a kiadási oldalra helyezi, mintsem a nem olajból származó bevételek növelésére. 

Forrás: Bahrain outlook improves on fiscal reforms, S&P says 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-to-increase-trade-volume-with-turkmenistan-to-5-bln-erdogan-169689
https://english.alarabiya.net/business/economy/2021/11/28/Bahrain-outlook-improves-on-fiscal-reforms-S-P-says
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A szállodai létesítmények 9 hónap alatt 13 millió vendéget vonzottak az 

Egyesült Arab Emírségekben 

 .Al Khaleej, 2021. november 29 ,الخليج

Negyedik 2021-es ülését tartotta az Emirates Turisztikai Tanács, amelynek élén Dr. Ahmed 

Belhoul Al Falasi, a vállalkozásokért, valamint a kis- és középvállalkozásokért felelős miniszter, 

továbbá az ország helyi turisztikai hatóságainak vezetői és vezérigazgatói állnak. A Tanács 

megvitatta a szövetségi és helyi szintű tagügynökségek közötti együttműködés 

koordinálásának mechanizmusait az idegenforgalom népszerűsítésének támogatása 

érdekében, különös tekintettel a belföldi turisztikai kampányokra. A tanács áttekintette a 

2021. harmadik negyedévi turisztikai és szállodai adatokat: az idei év elejétől a harmadik 

negyedév végéig a szállodai létesítmények mintegy 13 millió vendéget fogadtak, akik több 

mint 52 millió éjszakát töltöttek el, ami 24%-os növekedés 2020 azonos időszakához képest. 

A szállodai létesítmények összbevétele mintegy 16 milliárd dirhamot tett ki, ami 40%-os 

növekedés az előző év azonos időszakához képest. 

Forrás:  9 أشهر   
 المنشآت الفندقية تستقطب 13 مليون نزيل ف 

Erdoğan elnök februárban az Egyesült Arab Emírségekbe látogat 

الناضولا وكالة , Anadolu Agency, 2021. november 30. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök bejelentette, hogy februárban az Egyesült Arab 

Emírségekbe látogat. Azt mondta: "Jövő februárban egy nagy delegáció élén fogok ellátogatni 

az Egyesült Arab Emírségekbe, és határozott lépéseket fogunk tenni." Ezzel kapcsolatban 

folytatta: "10 milliárd dollárt fogunk befektetni, aminek megvalósításával más jövőt építünk 

majd, pozitív fejlemények várhatók." Felhívta a figyelmet arra, hogy februári látogatása előtt 

a török külügyminiszter (Mevlut Cavusoglu) és a hírszerző szolgálat vezetője (Hakan Fidan) is 

az Egyesült Arab Emírségekbe látogat. Arra a kérdésre, hogy Törökország játsszon-e közvetítő 

szerepet Oroszország és Ukrajna között, Erdoğan hangsúlyozta, hogy országa kitart a béke 

megteremtése mellett a térségben. A török elnök elmondta, hogy Ankara hajlandó részt venni 

az Oroszország és Ukrajna közötti feszültség kezelésében a két fél közötti párbeszéden 

keresztül. 

Forrás:  اير    فير
م زيارة اإلمارات ف   الرئيس  أردوغان يعي  

  

https://www.alkhaleej.ae/2021-11-28/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%A8-13-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-/2433649
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1,438 milliárd egyiptomi font az egészségügyi, ivóvíz és higiéniai projektek 

költsége a Dél-Sínai-félszigeten 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. december 1. 

A Dél-Sínai-kormányzóság tanúja volt számos szolgáltatási projekt megvalósításának az 

egészségügyi szolgáltatások, a vízellátás, a víz- és a szennyvízelvezetés területén. Khaled 

Fouda vezérőrnagy és egyben kormányzó elmondta, hogy az egészségügyi szolgáltatási 

projektek összköltsége 328,7 millió font volt, beleértve a kormányzóság 5 kórházának 

fejlesztését és hatékonyságának növelését. A tartomány kormányzója hozzátette, hogy 8 

egészségügyi létesítményt, 5 kulturális központot, valamint 11 mentőpontot fejlesztettek és 

korszerűsítettek, ezenfelül továbbfejlesztették és modernizálták az ápolónői szakközépiskolát, 

valamint egy hulladékégető komplexumot hoztak létre a városban. 

Forrás:  ب والرصف  بجنوب سيناء وعات الصحة ومياه الشر  مليار و438 مليون جنيه تكلفة مشر

Jordánia kiterjeszti olaj- és gázkutatási tevékenységét 

Asharq Al Awsat English, 2021. december 1. 

Saleh al-Kharabseh jordán energiaügyi miniszter közölte, hogy országa februárban megkezdi 

az olajkutatást két területen, al-Jafrban és al-Sarhanban. A miniszter elárulta, hogy jelenleg is 

folyik az al-Jafr régió részletes tanulmányozása három közepes mélységű kút fúrására, 

együttműködve a National Petroleum Company-val. Al-Kharabseh arra számít, hogy a 

következő két évben a királyság legtöbb régiójában fokozódik az olaj- és gázkutatási 

tevékenység, és egy 2000 kilométernyi kétdimenziós szeizmikus felmérés elemzésére is sor 

kerül majd, ami után felkérik az érdeklődő cégeket, hogy vegyenek részt a kutatásban. 

Jordánia azt reméli, hogy 2021 végére megkezdheti Libanon áramellátását a korábbi 

megállapodások szerint. A múlt hónapban bejelentett egyezség értelmében Egyiptom a 

Jordánián és Szírián áthaladó vezetéken keresztül földgázzal látja el Libanont, hogy ezzel is 

növelje áramtermelését. A megállapodás része annak az Egyesült Államok által támogatott 

tervnek, amely a libanoni áramhiány enyhítésére irányul. 

Forrás: Jordan to Expand Oil and Gas Exploration Activities 

  

https://m.youm7.com/story/2021/12/1/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88438-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81/5559940
https://english.aawsat.com/home/article/3335411/jordan-expand-oil-and-gas-exploration-activities
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Putyin szerint Oroszország és Azerbajdzsán stratégiai partnersége nagyon 

sikeresen fejlődik 

Tass, 2021. november 26. 

Oroszország és Azerbajdzsán stratégiai partnersége nagyon sikeresen fejlődik, ezt bizonyítja a 

két ország közötti kereskedelmi forgalom növekedése is. Ezt a véleményt fejtette ki Vlagyimir 

Putyin orosz elnök az Ilham Alijev azerbajdzsáni elnökkel folytatott megbeszélését követően. 

A Szocsiban rendezett találkozón az orosz elnök megjegyezte, hogy a két ország közötti 

stratégiai partnerség nagyon sikeresen fejlődik. A járványügyi problémák és a gazdasági 

megszorítások ellenére idén a két ország között kilenc hónap alatt 11%-kal nőtt a 

kereskedelem volumene. Az orosz vezető felhívta a figyelmet arra is, hogy mintegy 900 orosz 

vállalkozás működik Azerbajdzsánban. Emellett pedig Oroszország Azerbajdzsán egyik vezető 

kereskedelmi és gazdasági partnere is egyben. 

Forrás: Путин заявил, что стратегическое партнерство РФ и Азербайджана развивается 

весьма успешно 

Törökország Oroszországot és Kínát a Türk Államok Szervezetének 
„természetes tagjai” között tartja számon 
Tass, 2021. november 26. 

Törökország úgy véli, hogy Oroszország és Kína természetes tagjai a Türk Államok 

Szervezetének (korábban Türk Tanács). Ezt a véleményt fogalmazta meg Törökország 

képviselője, Binali Yildirim a Türk Államok Szervezetének Vének Tanácsa ülésén. A Türk Tanács 

2009-ben alakult. Jelenleg hét tagországból áll. Magyarország és Türkmenisztán megfigyelő, 

Törökország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Üzbegisztán és Kirgizisztán tagja a szervezetnek. Ez a 

szám a következő években növekedni fog, hangsúlyozta a politikus. Yildirim szerint minden 

balkáni ország, elsősorban Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Albánia és Macedónia 

bármikor tagjai lehetnek a Türk Államok Szervezetének. 

Forrás: Турция считает РФ и КНР "естественными членами" Организации тюркских 

государств 

  

https://tass.ru/politika/13033797
https://tass.ru/politika/13033797
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13039203?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13039203?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Üzbegisztán és Kazahsztán 611 millió dollár értékben írt alá szerződést a 

Turkesztáni Interregionális Fórumon 

Kabar, 2021. november 26. 

Üzbegisztán és Kazahsztán kormányfője, Abdulla Aripov és Askar Mamin megbeszélést 

tartottak a kétoldalú együttműködéssel foglalkozó vegyes kormányközi bizottság aktuális 

találkozóján, amelyre a III. Interrégionális Együttműködési Fórum kereténben került sor. A 

rövid értekezleten megvitatták a kétoldalú kereskedelmi, gazdasági, befektetési és tranzit 

együttműködések fejlesztésének aktuális kérdéseit. Megállapították, hogy Üzbegisztán és 

Kazahsztán Közép-Ázsia teljes regionális kereskedelmének mintegy 70%-át adja. Az országok 

közötti kétoldalú kereskedelem 2021 első kilenc hónapjában pedig meghaladta a 2,9 milliárd 

dollárt, ami 28,5%-kal több, mint 2020 azonos időszakában. A megbeszélésen arra hívták fel a 

figyelmet, hogy Üzbegisztán Kazahsztán öt legnagyobb kereskedelmi partnere között szerepel. 

A két diplomata megállapodott abban, hogy országaik jövőbeni feladat, hogy a kölcsönös 

kereskedelem volumene 2022-ben 5 milliárd dollárra, 5 éven belül pedig 10 milliárd dollárra 

emelkedjen. A tárgyalás zárásaként 54 beruházási és kereskedelmi szerződést írtak alá 

összesen 611,3 millió dollár értékben. 

Forrás: Узбекистан и Казахстан заключили контракты на $611 млн в рамках 

межрегионального форума в Туркестане 

Az orosz külügyminisztérium gyors megoldást remél a „3 + 3” formátumú 

találkozó kérdésében a Kaukázusról 

Tass, 2021. november 26. 

Oroszország azt reméli, hogy a „3 + 3” formátumú (Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia – 

Oroszország, Törökország, Irán) találkozó a Kaukázusról mihamarabb megvalósulhat. Ezt 

Andrej Rudenko, az Orosz Föderáció külügyminiszter-helyettese jelentette be. Rudenko 

kifejtette, hogy Moszkva támogatta ezt a kezdeményezést, mivel ígéretesnek tartja. Rudenko 

azt is leszögezte, hogy Grúzia számára a "3 + 3" formátumban a két kaukázusi köztársaság, 

Oroszország, Irán és Törökország mellett mindig megmarad a lehetőség a csatlakozásra. 

Korábban David Zalkaliani, Grúzia külügyminiszter kijelentette, hogy Tbiliszi nem tervezi a „3 

+ 3” formátumban való részvételt. Korábban azonban Zalkaliani úgy vélte, hogy az Orosz 

Föderációval fennálló kapcsolatok nehézségei ellenére az ilyen geopolitikai projektekben, 

mint a „3 + 3” Grúziának valamilyen formában képviseltetnie kell magát. Később a Grúz 

Külügyminisztérium Stratégiai Kommunikációs Osztálya cáfolta a miniszter kijelentését és a 

média értelmezésének nevezte azt. 

Forrás: МИД РФ надеется на скорое решение вопроса по встрече в формате "3+3" по 

Закавказью 

  

https://kabar.kg/news/uzbekistan-i-kazakhstan-zakliuchili-kontrakty-na-611-mln-v-ramkakh-mezhregional-nogo-foruma-v-turkestane/
https://kabar.kg/news/uzbekistan-i-kazakhstan-zakliuchili-kontrakty-na-611-mln-v-ramkakh-mezhregional-nogo-foruma-v-turkestane/
https://tass.ru/politika/13031867
https://tass.ru/politika/13031867
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Budapest ad otthont az orosz-magyar kormányközi konferencia gazdasági 

együttműködésről szóló ülésnek 

Tass, 2021. november 26. 

Az Orosz-Magyar Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság ülésének résztvevői a két 

ország kereskedelmi és gazdasági kapcsolatairól tárgyaltak Budapesten. Az ülésen jelen volt 

Mihail Murasko, az Orosz Föderáció egészségügyi minisztere és Szijjártó Péter Magyarország 

külügyminisztere is. A rendezvényen Pavel Iljin, az orosz-magyar kereskedelmi és gazdasági 

együttműködés helyzetével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az országok közötti kétoldalú 

kereskedelem az elmúlt években dinamikusan nőtt és 2019-ben mintegy 6,5 milliárd dollárt 

tett ki. A COVID-19 által bevezetett karantén korlátozások miatt azonban 2020-ban a 

kereskedelmi forgalomban már jelentős csökkenés volt tapasztalható. Az ülésen résztvevők 

kiemelték, hogy az orosz-magyar gazdasági együttműködés egyik legjelentősebb aspektusa a 

Paksi Atomerőmű két új blokkjának építése. A mintegy 12 milliárd eurós projektet a Rosatom 

leányvállalatai valósítják meg. Ezen kívül Oroszország és Magyarország közösen 1300 vasúti 

kocsit gyárt Egyiptom számára. A projektet a Transmashholding-Hungary orosz-magyar 

konzorcium valósítja meg. A vasúti kocsik felét a tveri gyárakban, felét a magyar Dunakeszi 

Járműjavító Kft.-nél szerelik össze. A magyar Aviation Engineering cég pedig a jövőben az IL-

103-as egyhajtóműves repülőgépek engedélyezett gyártását is szeretné megkezdeni. A 

projekt jelenleg az együttműködés feltételeiről való megállapodás és a szükséges engedélyek 

megszerzésének szakaszában tart. A repülőgépeket a tervek szerint Magyarországon és más 

EU-s országokban is értékesítik majd. A magyar Mahart cég a dunai utasszállító flotta 

korszerűsítésének részeként orosz gyártású, Valdai 45 R típusú folyami hajókat készül 

beszerezni. Jelenleg tárgyalások folynak a felek között a projekt műszaki és pénzügyi 

feltételeiről. Az ülésen kiemelték, hogy a kétoldalú együttműködés nem korlátozódik csak a 

gazdasági projektekre. Más iparágakban is vannak jó eredmények és ígéretes fejlesztések. 

Például a gyógyszeriparban Magyarország az első és eddig egyetlen Uniós ország lett, aki 

megkapja az orosz Szputnyik V vakcina gyártási engedélyét. Murasko budapesti 

munkaprogramja során találkozik Kásler Miklós magyar egészségügyi miniszterrel is. 

Forrás: Заседание российско-венгерской МПК по экономическому сотрудничеству 

пройдет в Будапеште 

  

https://tass.ru/ekonomika/10110877
https://tass.ru/ekonomika/10110877
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A magyar külügyminiszter vezetésével megkezdődött endoprotézisek gyártása 

az obnyinszki Sanatmetal üzemben 

Obninsk.Name, 2021. november 26. 

A Kaluga régióban található Obnyinszkban rendezték a XIV. Orosz-Magyar Gazdasági 

Együttműködési Kormányközi Bizottság ülését, melyen Mihail Murasko orosz egészségügyi 

miniszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. Az obnyinszki 

találkozó részeként beindították az orvostechnikai eszközök sorgyártását a Sanatmetal magyar 

cég oroszországi üzemében. A Sanatmetal orvosi protéziseket és implantátumokat készít, 

köztük teljesen mesterséges térdízületeket is. Amint azt Vladislav Shapsha, Kaluga régió 

kormányzója megjegyezte, a magyar cég az orvosi implantátumok gyártását 2018-ban kezdte 

meg régióban, ami új lehetőségeket nyitott régió és Magyarország együttműködésében. 

Ráadásul a kalugai régió számára ez nemcsak új beruházásokat, munkahelyeket, 

adóbevételeket jelent, hanem az orvostechnikai eszközök gyártásának új szemléletét is 

meghonosítja Oroszországban.  

Forrás: Глава МИД Венгрии дал старт выпуску эндопротезов на заводе «Sanatmetal» в 

Обнинске 

A Sovcombank állami bankot szándékozik vásárolni Üzbegisztánban 

Podrobno, 2021. november 27. 

A harmadik legnagyobb orosz magánbank, a Sovcombank azt tervezi, hogy kivásárolja az üzbég 

Uzagroexportbankban fennálló teljes részesedését. Erről Dzsamsid Kucskarov, Üzbegisztán 

gazdaságfejlesztési és szegénységcsökkentési minisztere beszélt a FÁK-tagországok II. 

Nemzetközi Pénzügyi és Banki Fórumán. Ezt a kijelentést később Szergej Hotimszkij, a 

Sovcombank igazgatótanácsának első alelnöke is megerősítette. Hotimszkij hozzátette, hogy 

a bank hosszú ideje együttműködik Üzbegisztán legnagyobb vállalataival és bankjaival és 

finanszírozza tevékenységüket. Jelenleg a Sovcombanknál az üzbegisztáni befektetések 

korlátját 1 milliárd dollárban határozzák meg, ami a felvásárlás után növekedni fog. A jövőben 

a Sovcombank az Uzagroexportbank tőkésítését tervezi. A Sovcombank a fontosabb orosz 

bankok közé tartozik. Eszközállományát tekintve a kilencedik, infrastruktúra tekintetében 

pedig a tizenegyedik helyen áll Oroszországban. 

Forrás: Совкомбанк планирует купить госбанк в Узбекистане 

  

https://obninsk.name/news38458.htm
https://obninsk.name/news38458.htm
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/sovkombank-planiruet-kupit-gosbank-v-uzbekistane/
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ISMI: Fontos megszilárdítani a nemzetközi közösség erőfeszítéseit az 

Afganisztánnak nyújtott sürgős humanitárius segítségnyújtás terén 

Uzbekiston Millij Azborot Ahetlihi, 2021. november 27. 

Az üzbég Stratégiai és Interregionális Tanulmányok Intézete a Magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztériumhoz tartozó Külgazdasági és Külügyi Intézet közös online webináriumot 

szervezett. Az esemény az Új politikai valóság Afganisztánban nevet kapta. Az online 

rendezvény fő témája mellett olyan kérdésekről is szó esett, mint Üzbegisztán és az EU 

együttműködésének lehetséges irányai és a magyar-üzbég kapcsolatok jövője. Az konferencia 

során felhívták a figyelmet arra, hogy az új afgán kormánynak összetett politikai, társadalmi-

gazdasági és biztonsági problémákkal kell szembenéznie. A legsúlyosabb probléma az 

afganisztáni humanitárius válság, amely negatív következményekkel járhat mind Közép-Ázsia, 

mind az egész nemzetközi közösség biztonságára nézve. Wagner Péter, a Magyar Nemzetközi 

Kapcsolatok és Kereskedelmi Intézet szakértője megjegyezte, hogy ma az új afgán kormány fő 

feladata a nemzetközi elismerés megszerzése. A tálibok hatalomra kerülése óta nemcsak az 

afgán néppel, hanem a nemzetközi közösséggel szemben is igyekeznek eleget tenni 

kötelezettségeiknek. Magyar oldalról még Ugrósdy Márton a Külgazdasági és Külügyi Intézet 

igazgatója is részt vett az eseményen. 

Forrás: ИСМИ: Важно консолидировать усилия международного сообщества в деле 

оказания срочной гуманитарной помощи Афганистану 

Üzbegisztán Kazahsztán Agroexpress-hez való csatlakozásában érdekelt 

Sputnik, 2021. november 28. 

Üzbegisztán abban érdekelt, hogy Kazahsztán csatlakozzon az Agroexpress 

kezdeményezéshez, jelentette be az Üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium 

sajtószolgálata. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a közös üzbég-kazah Kormányközi 

Bizottság ülésén az üzbég és a kazah delegáció résztvevői a kétoldalú közlekedési és logisztikai 

együttműködés elmélyítésének kérdéseiről tárgyaltak. Ennek keretében pedig Üzbegisztán 

kifejezte készségét Kazahsztán támogatására, hogy csatlakozzon az Üzbegisztán és 

Oroszország között elindított, friss mezőgazdasági termékek és egyéb áruk rendszeres és gyors 

szállítására irányuló Agroexpress projekt megvalósításához. E célból pedig az üzbég fél kész 

lépéseket tenni az üzbég-kazah határon lévő ellenőrző pontok teherforgalmi 

áteresztőképességének növelésére. Az első "Agroexpress" még 2021. november 15-én indult 

el Oroszországból Üzbegisztánba. Az Agroexpress az Orosz Vasúti Logisztika és az Orosz Export 

Központ speciális szolgáltatása, amely mezőgazdasági termékeket szállít a FÁK-országokba, 

Kínába és Törökországba. 

Forrás: Узбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу" 

  

https://vzglyad.uz/2021/11/27/glavnaya-zadacha-novogo-afganskogo-pravitelstva-poluchenie-mezhdunarodnogo-priznaniya
https://vzglyad.uz/2021/11/27/glavnaya-zadacha-novogo-afganskogo-pravitelstva-poluchenie-mezhdunarodnogo-priznaniya
https://uz.sputniknews.ru/20211128/uzbekistan-zainteresovan-v-prisoedinenii-kazaxstana-k-agroekspressu-21559674.html
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Türkmenisztán, Irán és Azerbajdzsán gázcsere-megállapodást írt alá 

Türkmenportal, 2021. november 28. 

Irán, Azerbajdzsán és Türkmenisztán Asgabatban háromoldalú megállapodást írt alá a 

cseregázszállításról. A megállapodás szerint évente 1,5-2 milliárd köbméter gázt küldenek 

Türkmenisztánból Azerbajdzsánba Iránon keresztül. A szerződés végrehajtása pedig ez év 

december 22-én kezdődik. Emellett abban is megállapodtak, hogy a most aláírt szerződésnek 

a jövőben nem kell, hogy korlátai legyenek. Az Asgabatban aláírt szerződés értelmében Irán 

öt tartománya gázszükségletét úgy tudja majd kielégíteni, hogy SWAP-szerződés keretében 

türkmén földgázt szállít Azerbajdzsánba. A türkmén gáz Azerbajdzsánba szállítására vonatkozó 

csereprogram pedig azt jelenti, hogy Asgabat üzemanyagát Iránba exportálja, Irán pedig saját 

gázt szállít Bakuba. Az ilyen, harmadik országokon keresztüli exportrendszereket akkor 

alkalmazzák, ha nincs kész infrastruktúra a szénhidrogének közvetlen szállítására (jelen 

esetben a Türkmenisztánt és Azerbajdzsánt összekötő gázvezeték hiánya). 

Forrás: Туркменистан, Иран и Азербайджан подписали соглашение о своповых поставках 

газа 

Milyen pártok és jelöltek jutottak be a Jogorku Keneshbe 

Radio Azatik, 2021. november 28. 

A kirgiz nemzeti parlamenti képviselőválasztáson több mint 34 %-os volt a részvételi arány. 

Közölte a Kirgiz Központi Választási Bizottság. A Jogorku Kenesh-be (Legfelsőbb Tanács) való 

bejutás vegyes rendszerben lehetséges. 54 képviselőt pártlistán választottak meg, 36 

képviselőt pedig egymandátumos választókerületben. A kirgiz parlamentben való bejutásért 

ebben az évben 1300-an pályáztak 90 mandátumra. Az előzetes adatok szerint hat pártnak 

sikerült bejutnia a parlamentbe: Ata-Zhurt Kirgizisztán (Haza - Kirgizisztán), Ishenim (Tröszt), 

Yntymak (Harmónia), Yiman Nuru (A hit fénye), Szövetség és Butun Kirgizisztán (Egyesült 

Kirgizisztán). 

Forrás: Какие партии и кандидаты проходят в Жогорку Кенеш 

  

https://turkmenportal.com/blog/41973/turkmenistan-iran-i-azerbaidzhan-podpisali-soglashenie-o-svopovyh-postavkah-gaza
https://turkmenportal.com/blog/41973/turkmenistan-iran-i-azerbaidzhan-podpisali-soglashenie-o-svopovyh-postavkah-gaza
https://rus.azattyk.org/a/31578368.html
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Hszi Csin-ping: Kína kész előmozdítani az energiaügyi együttműködést 

Oroszországgal 

Tass, 2021. november 29. 

Kína készen áll Oroszországgal együtt a kétoldalú energetikai együttműködés további 

fejlesztésének elősegítésére. Ezt Hszi Csin-ping, kínai elnök jelentette ki a III. Orosz-Kínai 

Energetikai Üzleti Fórumon. Kína Oroszországgal együtt kész erőfeszítéseket tenni a még 

szorosabb energiaügyi együttműködés kialakítására, a közös energiabiztonság védelem 

érdekében, tette hozzá a kínai elnök. Szerinte a két ország közötti energetikai együttműködés 

kiemelkedő eredményei jól mutatják, hogy egy „új korszakban” milyen potenciál lehet a kínai-

orosz kapcsolatok rendszerében. Az Oroszország-Kína Energetikai Üzleti Fórum még 2018 

júliusában jött létre Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök megbízásából. A 

fórum munkájában a diplomaták és szakértők mellett részt vesznek a két ország legnagyobb 

energetikai, pénzügyi és informatikai vállalatainak képviselői is. 

Forrás: Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией продвигать энергетическое 

сотрудничество 

Bakunak és Asgabatnak közös intézkedéseket kell hoznia az új közlekedési 

folyosók kialakítása érdekében – Berdimuhamedov 

E. Shafiev, Interfax Azerbaijan, 2021. november 29. 

Azerbajdzsánnak és Türkmenisztánnak további közös energiaprojektek fejlesztésére és 

megvalósítására van szüksége, jelentette ki Gurbanguli Berdimuhamedov Türkmenisztán 

elnöke azerbajdzsáni látogatása során. Meglátása szerint Azerbajdzsán és Türkmenisztán 

önellátó államok, gazdag szénhidrogén kincsekkel. Emellett pedig tranzitországok is. Ebben az 

összefüggésben pedig a régió energiabiztonságának az érdekében további közös energetikai 

projektek fejlesztésére és megvalósítására van szükség. A megbeszélésen Türkmenisztán 

elnöke azt is kiemelte, hogy a közös projekteket a mindkét államban rejlő lehetőségek 

kiaknázására és új közlekedési, gazdasági folyosók kialakítására kell kiterjeszteni. A 

megbeszélésen ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy a két ország illetékes közlekedési 

szervezeteinek bevonásával mindkét fél hozzájárul az ágazati partnerségek további 

kiépítéséhez. A találkozó során a két fél megállapodott abban, hogy több kulcsfontosságú 

területen – kereskedelem, gazdaság, üzemanyag- és az energia szektor – megerősítik a 

kapcsolataikat. 

Forrás: Баку и Ашхабад должны принимать совместные меры для формирования новых 

транспортных коридоров – Бердымухамедов 

  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13053793
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13053793
http://interfax.az/view/851583
http://interfax.az/view/851583
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A közép-ázsiai országok és Koreai Köztársaság üzleti köreinek első üzleti 

fórumát rendezték meg Dušanbéban 

Tajikistan 24, 2021. november 29. 

Közép-Ázsiai országok és Dél-Korea üzleti köreinek első üzleti fórumát rendezték Dušanbében. 

Az üzleti fórum célja a Közép-Ázsia és Dél-Korea közötti, még 2020. június 29-én aláírt 

Egyetértési Memorandum végrehajtása, valamint a közép-ázsiai és dél-koreai üzleti körök 

közötti kapcsolatok bővítése, egy stabil együttműködési hálózat létrehozása a Koreai 

Köztársaság és a közép-ázsiai országok vállalkozói között. A fórum platform lesz a további 

kereskedelmi és befektetési együttműködésének megvitatására, a magánszektor 

képviselőinek részvételével. 

Forrás: В Душанбе прошёл первый бизнес-форум деловых кругов стран Центральной 

Азии и Республики Корея 

Az Észak-Dél projekt Örményországot fontos tranzitközponttá teszi majd – EDB 

jelentés 

Sputnik, 2021. november 30. 

Az Észak-Dél közlekedési folyosó megvalósítása és Örményországnak a projekthez való 

csatlakozása fontos tranzit csomóponttá teszi az országot és kiterjeszti Örményország külföldi 

piacokhoz való hozzáférést. Áll az Eurázsiai Fejlesztési Bank (EDB) által közzétett „Nemzetközi 

Észak-Dél közlekedési folyosó: Eurázsia közlekedési keretrendszerének létrehozása” című 

jelentésben. A jelentés megjegyzi, hogy az észak-déli közúti folyosót, amely jelenleg az 

építkezés utolsó szakaszában tart és Örményországot Iránnal köti össze, ki lehet egészíteni a 

Kvesheti-Kobi új, 23 kilométeres szakaszával. Örményország így fontos tranzit csomóponttá 

válhat az Észak-Dél nemzetközi közlekedési folyosóhoz való csatlakozása miatt. India és Irán 

pedig aktívan támogatja is ezt a kezdeményezést. Ami Indiát illeti, a jelentés készítői 

megjegyzik, hogy megerősítheti pozícióját az Észak-Dél projektben. Örményország 

csatlakozása a nemzetközi közlekedési folyosóhoz azonban csak akkor válik lehetségessé, ha 

megépül az örmény észak-déli autópálya. Az Észak-Dél közlekedési folyosó Szentpétervártól 

Mumbai-ig tart majd. 

Forrás: Проект "Север-Юг" сделает Армению важным транзитным узлом – доклад ЕАБР 

https://tajikistan24.com/v-dushanbe-proshjol-pervyj-biznes-forum-delovyh-krugov-stran-centralnoj-azii-i-respubliki-koreja/
https://tajikistan24.com/v-dushanbe-proshjol-pervyj-biznes-forum-delovyh-krugov-stran-centralnoj-azii-i-respubliki-koreja/
https://ru.armeniasputnik.am/20211130/proekt-sever-yug-sdelaet-armeniyu-vazhnym-tranzitnym-uzlom--doklad-eabr-35878413.html

