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Szankciók és vörös vonalak. A Biden Putyin találkozó után 

December 7-én került sor Oroszország és az Egyesült Államok elnöke közötti megbeszélésre, 

amely a legutóbbi, júniusi találkozótól eltérően ezúttal online formában zajlott le. Az 

érintettek is egyetértett abban, hogy az orosz és az amerikai elnök közötti találkozónak eljött 

az ideje, hiszen a Moszkva és Washington közötti kapcsolatok az elmúlt időben folyamatosan 

eszkalálódtak és ez a kül-, biztonság- és katonapolitikai eseményekre is rányomta a bélyeget. 

Az új német kormány megalakulása, az EU (és NATO) határain kialakult migrációs válság, az 

Európában tapasztalható energiakrízis és az ukrán határ mentén történő nyugat-oroszországi 

csapatösszevonások (melyek az ukrán hírszerzés szerint Ukrajna következő év januárjában 

történő megtámadását vízionálják) csak még feszültebbé tették a kialakult geopolitikai 

helyzetet. 

Az Egyesült Államok valamilyen formában jelenleg több nemzetközi konfliktus résztvevője: 

jelen van a dél-kínai tengeren, Tajvanon, a Csendes-óceán kérdésében, a Közel-Keleten a 

kudarcai miatt (Afganisztán, ISIS újjászerveződése), Európában pedig Ukrajna kapcsán, így 

Washingtonnak is érdekében állt, hogy a geopolitikailag és katonailag is ellenségnek tekintett 

Oroszországgal tárgyalóasztalhoz üljön. 

A felek álláspontjai már a találkozó előestéjén határozottan körvonalazódtak. Míg a Kreml 

folyamatosan vörös vonalakról és garanciákról beszélt, addig a Fehér Ház egy átfogó 

intézkedéscsomag előkészítésének és bevezetésének adott hangot.  

Washington a találkozó előtt szövetségeseivel együtt azt a lehetőséget fontolgatta, hogy 

Oroszországot teljesen elszigeteli a globális pénzügyi rendszertől (SWIFT), aminek 

beláthatatlan következményei lesznek az orosz üzleti életre és a lakosságra nézve. Szintén az 

online találkozó előtt az Egyesült Államok és a nyugat-európai országok a legnagyobb orosz 

bankok elleni szankciók bevezetésével és a rubel dollárra és más devizára váltásának 

lehetőségének tiltásával fenyegették meg Oroszországot. Valamint kilátásba helyezték az 

Északi Áramlat-2 gázvezeték további szankcionálását is. Addig Moszkva Ukrajna NATO-s 

csatlakozásának felvetésére egy vörös vonal átlépéséről, ebből kifolyólag pedig nyílt katonai 

összecsapás lehetőségéről beszélt. 

Tehát a tárgyalás előtt és a tárgyalás során is a Kreml és a Fehér Ház hangos kardcsörtetések 

közepette próbált hangot adni igazának. Ám a hangos szavak mellett mindkét fél arra 

törekedett, hogy a nyílt konfliktus bármilyen formáját elkerülje. A hosszúra nyúlt tárgyalás, 

amely több mint két órán keresztül tartott, Putyin és Biden több kérdésről is tárgyalt. Az 

aktuális geopolitikai kérdések mellett felmerült a kiberbiztonság kérdése is. 

A tárgyaláson az Egyesült Államok feltételezhető célja az volt, hogy Oroszország és mindenki 

számára tudtára adja, hogy a katonai beavatkozást Ukrajna területén nem fogja tolerálni. Ezzel 

szemben Oroszország célja az lehetett, hogy üzenjen az amerikaiaknak és a világnak, hogy 

Moszkva egy lépést sem fog meghátrálni. Kész mindent megtenni azért, hogy biztosítékot 

kapjon a térség nyugati katonai hatalmai által (NATO) való tiszteletben tartására. 

Leegyszerűsítve, az orosz vezetés garanciát várt Washingtontól azzal kapcsolatban, hogy 

Ukrajna nem lehet sem most, sem a jövőben a NATO tagja. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/07/readout-of-president-bidens-video-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
https://edition.cnn.com/2021/12/06/politics/biden-putin-call-ukraine-sanctions/index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-06/biden-weighs-russian-banking-sanctions-if-putin-invades-ukraine
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-06/biden-weighs-russian-banking-sanctions-if-putin-invades-ukraine
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-06/biden-weighs-russian-banking-sanctions-if-putin-invades-ukraine
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A tárgyalás egészét jól jellemezte az a tény, ahogyan a két fél sokszor elbeszélt egymás mellett. 

Ám az orosz taktika azzal kapcsolatban jól működik, hogy Oroszország a nyugat-oroszországi 

csapatösszevonásokkal képes volt tárgyalóasztalhoz ültetni az Egyesült Államokat. Illetve ezzel 

egyidejűleg képes volt arra, hogy Ukrajna nemzetközi megítélését is rombolja azáltal, hogy a 

kijevi vezetés (már nem először) orosz támadást vízionál Ukrajna irányába. 

A tárgyaláson mindkét fél nagyon magabiztos volt. Az Egyesült Államok a szankciók kivetésével 

való fenyegetéseitől remélt előrelépést. Biden világossá tette Putyin számára, hogy Ukrajna 

teljes körű orosz inváziója súlyos gazdasági következményekkel fenyeget Oroszországra nézve. 

Emlékeztette a Kremlt arra, hogy a NATO-tagoknak erkölcsi és törvényes joguk van a 

szövetségesek védelmére, ugyanakkor hozzátette azt is, hogy Ukrajna jelenleg nem tagja a 

szervezetnek. 

A Putyin-Biden találkozó után történt hivatalos nyilatkozatok protokolláris szinten maradtak. 

Az érdembeli eredményekkel kapcsolatban az online ülés után történt események voltak azok, 

melyekből következtethetni lehet a zártkörű találkozón elhangzottakra.  

A két elnök találkozója után Biden sajtókonferenciáján elmondta, hogy az az elképzelés, 

miszerint az Egyesült Államok egyoldalúan erőt fog alkalmazni Oroszország ukrajnai inváziója 

esetén, nem reális. Mint aláhúzta, az Egyesült Államok nem tervezi amerikai csapatok 

telepítését Ukrajna területére. Ezenkívül érdekes fejlemény volt az az amerikai álláspont, mely 

szerint az Egyesült Államok nyomást gyakorolhat Ukrajnára, hogy hivatalosan adjon részleges 

autonómiát Donbásznak az egészségügy, a belügy és az oktatás terén. 

Érdekesség az is, hogy a találkozó után nem sokkal az ukrán elnöki hivatal jelezte, hogy Ukrajna 

kész tárgyalni Oroszországgal a donbászi helyzettel kapcsolatban.  

A két hatalom közötti párbeszéd már önmagában siker. Az eddigi ismeretek alapján a saját 

álláspontjából kiindulva mind Moszkva, mind pedig Washington elérte azt, amit szeretett 

volna. Tárgyalóasztalhoz tudta ültetni a másikat és elmondta a saját állápontját. Az orosz és az 

amerikai álláspontból is látszik, hogy az szavak és a tettek között különbség tapasztalható. A 

Kreml és a Fehér Ház is pozitívan értékelte a találkozót és kimondatlan egyetértettek abban, 

hogy a nyílt konfliktust el kell kerülni. 

A találkozó után több kérdés is megválaszolatlan maradt. Ezek közül talán a legfontosabbak, 

hogy Oroszország hogyan és milyen garanciát akar elérni Ukrajna NATO-s csatlakozásával 

kapcsolatban? Valamint, hogy Washington mennyire elkötelezett a további orosz szankciók 

mellett és hogy Moszkva mellett így marad-e ereje Pekingre is figyelni? 

Az elemzést készítette: Veres Szabolcs 

  

https://www.rbc.ua/ukr/news/bayden-isklyuchil-voennoe-protivodeystvie-1638982306.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/bayden-isklyuchil-voennoe-protivodeystvie-1638982306.html
https://apnews.com/article/joe-biden-russia-ukraine-europe-vladimir-putin-8193787ec21ca2aded4a37fa325f07b5
https://www.unian.ua/politics/v-op-zayavili-shcho-zelenskiy-gotoviy-do-pryamih-peregovoriv-z-putinim-novini-ukrajina-11637643.html
https://www.unian.ua/politics/v-op-zayavili-shcho-zelenskiy-gotoviy-do-pryamih-peregovoriv-z-putinim-novini-ukrajina-11637643.html
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Kelet Ázsia 

Az USA-Kían rivalizálás tovább folytatódik 

Francesco Sissi, Asia Times, 2021. december 8. 

Washington a héten bejelentette a pekingi olimpia diplomáciai bojkottját, Kína pedig kiadott 

egy fehér könyvet, amely saját demokráciáját hirdeti, és bírálja az amerikait. Kína 

demokráciáról szóló fehér könyve a következőket mondja: „a demokráciának sok fajtája van; 

egyetlen országnak sincs szabadalma rá”, utalva ezzel arra, hogy Amerikának nincs joga 

megítélni Kína demokráciáját. Mivel a pekingi téli olimpiának bojkottja rendkívül nagy 

arcvesztéssel jár Kína számára, így nem meglepő, hogy valamilyen válaszlépést kellett tennie 

az országnak. Úgy tűnik, hogy a világ ismét visszatért a teljes hidegháborús állapothoz, 

azonban ez sokkal gyorsabb tempójú és jellegzetességei is eltérőek, mint a Szovjetunió ideje 

alatt volt. 

Forrás: US-China rivalry inflamed by boycott and democracy 

Biden demokrácia csúcstalálkozója 

Daniel Williams, Asia Times, 2021. december 9. 

Az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden december 9-én a „Demokrácia csúcstalálkozóján” 

elnökölt, amelynek célja a demokratikus gyakorlatok kiemelése és bírálata volt világszerte. Ez 

ismét Amerika két legnagyobb riválisának, a két amúgy nem meghívott országnak, Kínának és 

Oroszországnak szólt. A meghívás egyetlen kritériuma a szabad választások megtartása volt, 

míg más állampolgári jogokat – például a szólásszabadságot, a tisztességes igazságszolgáltatás 

stb nem vizsgáltak külön. Ez meglehetősen nagy ellentmondásokat szült és olyan országok is 

a meghívottak listájára kerültek, mint Angola, Irak, Pakisztán stb. Kína pedig próbálta elejét 

venni Biden programjának egy saját rendezvénnyel, „Nemzetközi fórum a demokráciáról: A 

közös emberi értékek” címmel. 

Forrás: Biden’s democracy summit all about disinviting China 

  

https://asiatimes.com/2021/12/us-china-rivalry-inflamed-by-boycotts-and-democracy/
https://asiatimes.com/2021/12/bidens-democracy-summit-all-about-disinviting-china/
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Kína klímavédelme 

William Hurst, The Diplomat, 2021. december 8. 

Belföldi tényezők továbbra is hátráltatják a kínai kormány ambiciózus éghajlati ígéreteinek 

megvalósítását. Az ENSZ 2021. évi COP26-os klímaváltozási konferenciája november 13-án 

zárult Glasgow-ban, az új célok és a szén-dioxid-kibocsátás megfékezésére, az erdőirtás 

lassítására és a globális hőmérséklet spirális emelkedésének más módon történő 

megfékezésére tett ígéretekkel. A hangzatos bejelentések sodrából azonban nagyrészt 

hiányzott Kína képviselete. Ez problémás volt, mivel Kína részvétele kritikus fontosságú 

minden világméretű erőfeszítés vagy éghajlat-politikai kezdeményezés szempontjából. A 

környezettudatosság és az ezzel kapcsolatos aktivizmus felvirágzott Kínában az elmúlt 20 

évben, és kormánya merész lépéseket tett a megújuló energia felhasználása, a 

tömegközlekedés támogatása (és kiépítése), az autóhasználat korlátozása, az épületek 

utólagos felszerelése és az energiahatékonyság javítása érdekében. 

Forrás: Explaining China’s Climate Cop Out 

Megnyerheti Japán fő ellenzéki pártja magának a közvéleményt? 

Thisanka Siripala, The Diplomat, 2021. december 8. 

Japán legfőbb ellenzéki pártja, a Japán Alkotmányos Demokrata Párt (CDP) nemrégiben új 

vezetőt választott a párt újjáépítése érdekében, miután a kormányzó Liberális Demokrata 

Párttal (LDP) szemben az októberi alsóházi választáson megalázó vereséget szenvedett. Ez 

pedig azt jelenti, hogy 2012 óta a negyedik egymást követő általános választáson tudta 

megszerezni a hatalmat az LDP és a CDP azóta maradt alul. A megújulás után a 47 éves Izumi 

Kenta lett a CDP új arca, aki rázós út előtt áll: egységesítenie kell a pártot, valamint újra kell 

építenie a CDP imázsát és politikai programját a jövő nyári felsőházi választásokig. Az alsóházi 

választások számos megoldatlan problémát tártak fel – nevezetesen a közvéleményben elő 

negatív CDP kép. 

Forrás: Can Japan’s Main Opposition Party Win Public Approval? 

Növekedési lehetőségek a Kína-Európa tehervonat-szolgáltatásokban 

Xinhua, 2021. december 9. 

Elhelyezkedésének köszönhetően Malaszewicze a Kínából az EU-ba belépő vonatok egyik 

legfontosabb vasúti átrakodó kikötőjévé nőtte ki magát. A tehervonat jelentősen lerövidítette 

az áruk Kína és Európa közötti utazási idejét. Költséghatékonyabb, mint a légi szállítás és 

gyorsabb, mint a tengeri szállítás. Ennek eredményeként egyre több vállalkozás dönt úgy, hogy 

áruit vasúton szállítja. Az Eurostat uniós statisztikai ügynökség szerint Kína tavaly megelőzte 

az Egyesült Államokat az EU legnagyobb kereskedelmi partnereként, a kétoldalú 

kereskedelem összértéke körülbelül 586 milliárd euró (665 milliárd dollár). 

Forrás: Growth opportunities in China-Europe freight train services 

  

https://thediplomat.com/2021/12/explaining-chinas-climate-cop-out/
https://thediplomat.com/2021/12/can-japans-main-opposition-party-win-public-approval/
http://www.news.cn/english/2021-12/09/c_1310360612.htm
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A Harvard és a Google Kína Technológiai dominanciájára figyelmeztet 

David P. Goldman, Asia Times, 2021. december 9. 

„Kína komoly versenytárs lett a 21. század alapvető technológiáiban” – áll a Harvard Egyetem 

új jelentésében. Graham Allison harvardi professzor és Eric Schmidt, a Google korábbi 

vezérigazgatója arra figyelmeztetett a Harvard Egyetem Belfer Centerének új jelentésében, 

hogy Kína vezetheti a világot a meghatározó technológiák terén. A szerzők figyelmeztetnek: 

„Kína komoly versenytárssá vált a 21. század alapvető technológiáiban: a mesterséges 

intelligencia (AI), az 5G, a kvantuminformáció-tudomány (QIS), a félvezetők, a biotechnológia 

és a zöld energia területein.” Hozzáteszik, hogy néhány területen már első helyre tett szert, 

más területeken pedig egyre inkább jön fel és a következő évtizeden belül megelőzi az Egyesült 

Államokat. A jelentés az Avoiding Great Power War Project néven jelent meg és 50 oldalban 

ismerteti a jelenlegi helyzetet. 

Forrás: Harvard and Google warn of China’s tech dominance 

Szakértők szerint 2022-re „5,5% körüli” GDP-növekedést érhet el Kína 

Zhou Lanxu, China Daily, 2021. december 10. 

Egy vezető közgazdász szerint Kína 2022-re "körülbelül 5,5 százalékos" éves gazdasági 

növekedési célt tűzhet ki. Valószínűleg a döntéshozók 5,5 százalék körüli GDP-növekedési célt 

tűznek ki a jövő évre mondta Hu Yifan, a világ egyik legnagyobb vagyonkezelőjének, a UBS 

Global Wealth Managementnek az ázsiai és csendes-óceáni térségért felelős regionális 

befektetési igazgatója és makroökonómiai vezetője. A politikai döntéshozóknak el kell 

kerülniük, hogy a növekedési célt túl alacsonyra tűzzék ki, hogy a piac gazdasági lassulás miatt 

aggódjon, viszont közben túl magas célt sem tűzhetnek ki tette hozzá Hu. Az 5,5 százalék körüli 

GDP-növekedési cél mindkét igényt kielégítheti, a „körülbelül” szóhasználat pedig biztosítja a 

szakpolitikai rugalmasságot az elhúzódó bizonytalanságok kezeléséhez – mondta Hu. 

Forrás: Expert: 2022 GDP growth 'around 5.5%' achievable 

Észak-Korea a megújuló energia irányába nyit 

Jason Bartlett, The Diplomat, 2021. december 7. 

Phenjan fokozott érdeklődést mutatott a megújuló energia felhasználása iránt nemzeti 

energiaválsága és gazdasági kihívásai megoldására, amit Kim Dzsong Un észak-koreai vezető 

főként az Egyesült Államoknak és az ENSZ szankcióknak ró fel. Észak-Korea azonban eddig 

nukleáris programját csak fegyverek kifejlesztésére használta fel, és nem járult hozzá olyan 

kulcsfontosságú erőforrásokkal, mint például a villamosenergia előállításához nukleáris 

energián keresztül. Ebből kifolyólag valószínű, hogy az észak-koreai megújulóenergia-

projektek sikere attól függ, hogy olyan a kulcsfontosságú szövetségesek, például Kína 

hajlandósága a fejlődés elősegítésére vagy segítésére. 

Forrás: North Korea Plans to Dig Deep Into Renewable Energy Alternatives 

https://asiatimes.com/2021/12/harvard-and-google-warn-of-chinas-tech-dominance/
http://www.chinadaily.com.cn/a/202112/10/WS61b2a9baa310cdd39bc7a829.html
https://thediplomat.com/2021/12/north-korea-plans-to-dig-deep-into-renewable-energy-alternatives/
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Dél-Ázsia 

„India egy nagyhatalom” – mondta Putyin az Új Delhiben megtartott 

csúcsértekezleten 

Agence France-Presse, South China Morning Post, 2021. december 06. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn "nagyhatalomként" méltatta Indiát, amikor Újdelhibe 

érkezett, hogy megerősítse a katonai és energetikai kapcsolatokat a Washington által 

körbeudvarolt hagyományos szövetségessel. Az orosz vezetőnek a koronavírus-járvány 

kezdete óta ez csupán a második külföldi útja, miután júniusban Genfben Joe Biden amerikai 

elnökkel tartott csúcstalálkozót. Putyin szerint India baráti nemzet és Oroszország számára 

fontos partner. Indiai elemzők szerint az orosz elnök útja inkább szimbolikus jelentőségű, 

annak ellenére, hogy több energetikai és védelmi szerződés megtárgyalása szerepelt a 

napirenden. A Kínával való szoros partnerség Indiát óvatosságra készteti és egyben gátat szab 

az Oroszországgal való szorosabb együttműködésnek. 

Forrás: India ‘a great power’, says Russia’s Putin at New Delhi summit 

Indiai bank üzletet kötött a kriptotőzsdével 

K. S. Kumar, Asia Times, 2021. december 07. 

Miközben az indiai kormány a tervek szerint a parlament folyamatban lévő ülésszakán fogja 

előterjeszteni a 2021-es kriptopénz és a hivatalos digitális valuta szabályozásáról szóló 

törvényt, a Kotak Mahindra Bank már most úgy döntött, hogy üzletet köt a WazirX 

kriptotőzsdével. Ennek értelmében az ország harmadik legnagyobb magánbankja 

engedélyezte, hogy a WazirX számlát nyisson, annak érdekében, hogy pénzt fogadjon és 

fizessen a tőzsdén kereskedő befektetőknek. A számla még nem működőképes, és még a 

számlanyitással kapcsolatos különböző eljárásokon is keresztül kell esnie. Az Economic Times 

értesülései szerint a bank állítólag a Zebpay kriptotőzsdével is tárgyalásokat folytat. Az Indiai 

Központi Bank közben továbbra is ellenzi a kriptovalutákat, mivel úgy érzi, hogy azok nem a 

központi bankok által meghatározott szabályozási keretek között működnek.  

Forrás: Indian bank to do business with crypto exchange 

  

https://www.scmp.com/news/asia/south-asia/article/3158680/india-great-power-says-russias-putin-new-delhi-summit
https://asiatimes.com/2021/12/indian-bank-to-do-business-with-crypto-exchange/
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Az indiai részvények emelkednek, mivel az RBI tartja a kamatlábakat, és ígéri, 

hogy továbbra is támogatja a gazdaságot 

Reuters, India Today, 2021. december 08. 

India részvényei szerdán tovább emelkedtek, mivel a központi bank a várakozásoknak 

megfelelően változatlanul hagyta az irányadó kamatlábakat, és megfelelő politikai támogatást 

ígért a tartós gazdasági fellendülés fenntartásához az Omicron koronavírusváltozat körüli 

aggodalmak közepette. Az NSE Nifty 50 index 1,37 százalékkal 17412,2 pontra, az irányadó 

S&P BSE Sensex index pedig 1,41 százalékkal 58447,39 pontra emelkedett. Az irányadó 10 éves 

kötvényhozam nem sokkal a döntés után 6,357 százalékos ülésszaki mélypontra esett, míg a 

rúpia 75,45-re gyengült a dollárral szemben. Shaktikanta Das, az Indiai Központi Bank (RBI) 

elnöke úgy nyilatkozott, hogy "az új Covid-19-fertőzések számának erőteljes és tartós 

csökkenése és a védőoltási lefedettség növekedése hozzájárul a fogyasztói bizalomhoz és az 

üzleti optimizmushoz", hozzátéve, hogy a tartós gazdasági fellendüléshez folyamatos 

szakpolitikai támogatásra van szükség. Az RBI közölte, hogy továbbra is úgy fogja kezelni a 

likviditást, "hogy az elősegítse a fellendülés megszilárdulását, valamint a makrogazdasági és 

pénzügyi stabilitást". 

Forrás: Indian shares rise as RBI holds rates, promises to keep supporting economy 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/indian-shares-rise-as-rbi-holds-rates-promises-to-keep-supporting-economy-1885442-2021-12-08
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Délkelet-Ázsia 

A leváltott mianmari vezető, Suu Kyi börtönbüntetését 2 évre csökkentették 

Tan Hui Yee, The Straits Times, 2021. december 06. 

Aung San Suu Kyi Mianmar korábbi demokratikus úton megválasztott vezetőjének 

börtönbüntetését négy évről két évre csökkentették, miután a katonai junta vezetője 

részleges kegyelmet adott neki. A bíróság eredetileg négy év börtönbüntetésre ítélte őt a 

másként gondolkodók felbujtásáért és a Covid-19 pandémiára vonatkozó szabályok 

megsértéséért. Ez az első bírósági ítélet az ország katonai rezsimje által ellene felhozott vádak 

sorában. Suu Kyi-t a junta ismeretlen helyen tartja fogva és a kormány szerint büntetését is 

ott fogja letölteni. Az ellenzék szerint semmi alapja nincs az ítéletnek, miközben az USA 

külügyminisztériuma is a szabadon engedését követelte. Miután Mianmart a legutóbbi ASEAN 

csúcsértekezletről kizárták, 2022-ben Kambodzsa ASEAN elnöksége esélyt kínál a 

kompromisszumra, mivel Hun Sen kambodzsai miniszterelnök már jelezte közvetítő szándékát 

a politikai válság megoldása ügyében. 

Forrás: Ousted Myanmar leader Suu Kyi gets jail sentence halved to 2 years 

A Bank of Thailand sürgeti a bankokat, hogy tartózkodjanak a digitális 

eszközökkel való kereskedelemtől 

Reuters, Bangkok Post, 2021. december 07. 

A központi bank kedden közölte, hogy nem szeretné, ha a kereskedelmi bankok közvetlenül 

részt vennének a digitális eszközök kereskedelmében, a magas áringadozásból eredő 

kockázatokra hivatkozva. A Bank of Thailand ügyvezető igazgatójának, Chayawadee Chai-

Anantnak a figyelmeztetései éppen akkor hangzottak el, amikor a thaiföldi hitelezők egyre 

nagyobb érdeklődést mutatnak a helyi digitális eszköztőzsdék iránt. A kriptovaluták 

kereskedelme és használata az elmúlt évben Thaiföldön egyre nagyobb lendületet vett, a 

kiskereskedők és az ingatlanfejlesztők már digitális eszközöket is elfogadnak fizetőeszközként. 

A királyságban, ahol nyolc engedélyezett kriptopénz-tőzsde működik, novemberben mintegy 

205 milliárd bahtnyi digitális eszköz tranzakciót bonyolítottak le – derült ki az Értékpapír- és 

Tőzsdefelügyelet adataiból. 

Forrás: Bank of Thailand urges banks to refrain from trading digital assets 

  

https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmars-aung-san-suu-kyi-jailed-for-four-years-government-spokesman
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmars-aung-san-suu-kyi-jailed-for-four-years-government-spokesman
https://www.bangkokpost.com/business/2228095/bank-of-thailand-urges-banks-to-refrain-from-trading-digital-assets
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A rohingyák 150 milliárd dollárra perlik a Facebookot az erőszakban játszott 

szerepe miatt 

Kelvin Chan, The Diplomat, 2021. december 07. 

Rohingya menekültek több mint 150 milliárd dollárra perelték a Facebook anyavállalatát, a 

Meta Platforms-t, amiért a vállalat szerintük nem állította le a mianmari katonai vezetők és 

támogatóik által a muszlim népcsoport ellen uszító gyűlöletkeltő posztokat. Az ügyvédek 

hétfőn nyújtottak be csoportos keresetet Kaliforniában, mondván, hogy a Facebook 

Mianmarba érkezése hozzájárult a gyűlöletbeszéd, a félretájékoztatás és az erőszakra való 

felbujtás terjesztéséhez. A rohingya menekültek összesített jogi követelését világszerte 

minden olyan személy nevében nyújtották be, aki túlélte az erőszakot, vagy akinek a rokona 

meghalt az erőszak következtében. 2018-ban a rohingyák elleni támadásokat vizsgáló ENSZ 

emberi jogi szakértők már megállapították, hogy a Facebook szerepet játszott a 

gyűlöletbeszéd terjesztésében. 

Forrás: Rohingya Sue Facebook for $150 Billion, Alleging Role in Violence 

A Jakarta Fashion Hub készen áll arra, hogy vezesse Indonézia kreatív 

gazdaságát 

Josa Lukman, The Jakarta Post, 2021. december 05. 

A 2020-as indulását követően szombaton Sandiaga Uno indonéz turisztikai és kreatív 

gazdasági miniszter hivatalosan is felavatta a Jakarta Fashion Hub (JFH) együttműködési teret. 

A Jakarta üzleti és kereskedelmi negyedének szívében található JFH-t úgy tervezték, hogy 

helyet adjon az indonéziai kreatív munkavállalók további együttműködésének, különösen a 

divat- és textiliparban. A rendezvényen Sandiaga elismerését fejezte ki a JFH-nak, mint olyan 

platformnak, amely képes összekötni az indonéz kreatív ipar szenvedélyét és tehetségét, 

valamint ösztönözni az ország fejlődő divatiparának üzleti potenciálját. A JFH jelenleg 3900 

aktív taggal büszkélkedhet, miközben legalább 50 márkával és tervezővel működött együtt 

különböző tevékenységekben, többek között divatbemutatókon, virtuális vásárlásokon és a 

fenntartható divatról szóló webináriumokon. 

Forrás: Jakarta Fashion Hub poised to drive Indonesia’s creative economy 

  

https://thediplomat.com/2021/12/rohingya-sue-facebook-for-150-billion-alleging-role-in-violence/
https://www.thejakartapost.com/business/2021/12/05/jakarta-fashion-hub-poised-to-drive-indonesias-creative-economy.html
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Szingapúr harmadik nemzeti szuperszámítógépét építi a Covid-19 és más 

egészségügyi kutatásokhoz 

Kenny Chee, The Straits Times, 2021. december 03. 

Szingapúr a harmadik nemzeti szuperszámítógépét építi, annak érdekében, hogy előmozdítsa 

a Covid-19 és más egészségügyi területek kutatását. Az új szuperszámítógép olyan gyors, hogy 

várhatóan órákon belül képes lesz betanítani a mesterséges intelligenciát (AI) egy beteg 

jövőbeli betegségének előrejelzésére, nem pedig napokon belül, mint a hagyományos 

számítógépek esetében. A szuperszámítógépbe betáplálhatóak az adott betegségben 

szenvedő betegek korábbi adatai, amelyek alapján az AI-t programozhatják. A képzés 

gyorsabban elvégezhető, mivel a szuperszámítógép egy másodperc alatt több mint ezer trillió 

számítást tud elvégezni. A szuperszámítógép által hasznosítható egyéb koronavírus-kutatások 

közé tartozik a Covid-19 fertőzések kezelésére szolgáló gyógyszerkombinációk kitalálása, 

valamint új gyógyszerek felfedezése. A harmadik szuperszámítógép még nem kapott nevet és 

megalkotásának költségei sem ismertek. 

Forrás: Singapore to build third national supercomputer for Covid-19, other healthcare 

research 

Az ExxonMobil a vietnámi gázért közelről figyeli Kínát 

Helen Clark, Asia Times, 2021. december 07. 

Vietnam régóta halogatott Blue Whale tengeri gázfejlesztési projektje közelebb kerülhet a 

megvalósuláshoz, miután az üzemeltető és többségi tulajdonos ExxonMobil a múlt héten 

közölte, hogy a központi partoktól 80 kilométerre fekvő mező végleges fejlesztési tervén 

dolgozik. A Ca Voi Xanh mező projektjét, amely a központi partoktól 80 kilométerre található, 

2019-ben állították le, de hivatalosan soha nem tették félre. Az eredeti tervek szerint az ország 

megugró villamosenergia-szükségletének mintegy 10%-át látta volna el gázszállítással 

Vietnam két szegényebb központi tartományának négy különálló erőművébe. A gazdasági 

faktorok mellett a terv megvalósítását a kezdetektől hátráltatta Kína fenyegetése 

összhangban az ország dél-kínai-tengeri követeléseivel. Az Exxon Mobil döntése ugyanakkor 

beleillik a Biden adminisztráció azon politikájába, amely a fosszilis energiaforrások korábbinál 

aktívabb kihasználását célozza. 

Forrás: ExxonMobil stares down China for Vietnam gas 

  

https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/spore-to-build-third-national-supercomputer-for-covid-19-other-healthcare-research
https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/spore-to-build-third-national-supercomputer-for-covid-19-other-healthcare-research
https://asiatimes.com/2021/12/exxonmobil-stares-down-china-for-vietnam-gas/
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Az LNG jövője Vietnamban a COP26 után 

Quynh Than, The Diplomat, 2021. december 07. 

A múlt hónapban Glasgowban tartott COP26 éghajlat-változási csúcstalálkozón Vietnam 

kötelezettséget vállalt arra, hogy 2050-re megvalósítja a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást, 

miközben 2030 és 2040 között fokozatosan kivonja a szénenergiát. Ennek pótlása érdekében 

az LNG megfelelő alternatívát jelenthet, persze a szektort érintően számos problémát még 

orvosolni kell. Az egyik kihívás az, hogy az LNG energiatermelő létesítmények intermodális 

szállítási infrastruktúrát igényelnek, például speciális létesítményeket a kikötőkben, LNG-

átrakó és szárazföldi tárolórendszereket, majd újragázosítási rendszereket és a csővezetékes 

szállítás biztosítását. Azt sem szabad elfeledni, hogy Vietnámnak olyan szabályozási 

mechanizmusra lesz szüksége, amely biztosítja, hogy a villamosenergia-árak eléggé tükrözzék 

az LNG költségeit ahhoz, hogy az energiatermelők számára bevételt biztosítsanak. Vietnam 

csak 2022-ben kívánja megkezdeni az LNG importját, az ország első LNG-importterminálját 

pedig a Hai Linh magáncég építette, amely jelenleg még tesztelésre és üzembe helyezésre vár. 

Forrás: The Future of LNG in Vietnam After COP26 

  

https://thediplomat.com/2021/12/the-future-of-lng-in-vietnam-after-cop26/
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Közel-Kelet 

Az üzleti tevékenység Szaúd-Arábiában nő a leggyorsabb ütemben 

 .Al Arabiya, 2021. december 05 ,العربية

A nem olajipari magánszektor újabb erőteljes bővülést mutatott be Szaúd-Arábiában 

november hónapban, és az üzleti aktivitás is az egyik leggyorsabb ütemben nőtt a COVID-19 

világjárvány kezdete óta, valamint a vállalatok a kereslet jelentős emelkedéséről számoltak 

be. Mindezek ellenére a nem olajipari szektor üzleti aktivitásának növekedési üteme valamivel 

elmaradt az elmúlt négy év hasonló időszakában mért átlagától. A termelés fokozása további 

bővítésre késztette a vállalatokat a munkaerő-felvétel és a beszerzés terén. A foglalkoztatás a 

leggyorsabb ütemben nőtt június óta, bár igazi áttörésről nem lehet beszámolni, mivel sok 

vállalat továbbra is óvatos a jövőbeni értékesítési kilátásait illetően. Fontos fejlemény 

továbbá, hogy a helyi beszállítóknak már harmadik hónapja sikerült elkerülniük az ellátási 

problémákat és csökkenteni a szállítási határidőket. 

Forrás:   السعودية ينمو بأرسع معدل منذ بداية الجائحة خالل  نوفمب   
 النشاط التجاري ف 

Mohammed bin Rashid: Az Egyesült Arab Emírségek a legjobb napjait éli 

 .Al Khaleej, 2021. december 05 ,الخليج

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

valamint Dubaj uralkodója találkozott Gotabaya Rajapaksával, Srí Lanka köztársasági elnökével 

a dubaji világkiállítás egyik pavilonjában, ahol informális megbeszélést folytattak. Al Maktoum 

elmondta, hogy az Egyesült Arab Emírségek igyekszik kiterjeszteni és diverzifikálni kapcsolatait 

minden baráti országgal a bizalom, a kölcsönös tisztelet és a közös együttműködés elvei 

alapján, mindezek pedig a népeket és törekvéseiket szolgálják. Srí Lanka elnöke a maga 

részéről gratulált a dubaji miniszterelnöknek az Egyesült Arab Emírségek Föderációjának 

ötvenedik évfordulója alkalmából, hangsúlyozva az Öböl-menti arab ország regionális és 

nemzetközi szintű jelentőségét, képességeit és lehetőségeit. Elviekben megállapodtak arról, 

hogy a jövőben még intenzívebb kapcsolatok kialakítására törekszenek, ami nem csak a 

kereskedelmet és gazdaságot fedné le, hanem a kulturális relációkat is. 

Forrás: أفضل أيامها   
 محمد بن  راشد :اإلمارات ف 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/12/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://www.alkhaleej.ae/2021-12-05/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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Herzog az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével folytatott első beszélgetése 

során a szabad kereskedelemről és a közel-keleti stabilitásról beszélt 

Times of Israel, 2021. december 04. 

Mohammed Bin Zayed al Nahyan sejk, Abu-Dzabi koronahercege „több kétoldalú és regionális 

kérdésről” beszélt Isaac Herzoggal – közölte Izrael elnöki hivatala. A két vezető tárgyalt az 

országok közötti együttműködés elmélyítésének mikéntjéről tárgyalt a regionális stabilitás 

megerősítése érdekében, valamint az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közötti 

szabadkereskedelmi megállapodás szükségességéről is tanácskoztak. A beszélgetés 

"barátságos szellemben zajlott" – áll a közleményben. Herzog gratulált a koronahercegnek az 

Egyesült Arab Emírségek megalakulásának ötvenedik évfordulója alkalmából, amelyet ezen a 

héten ünnepelnek. A két ország tavaly az Egyesült Államok által közvetített Ábrahám-

egyezménynek köszönhetően épített ki kapcsolatot, amely virágzásnak indult az elmúlt egy 

évben. Később Bahrein, Szudán és Marokkó is csatlakozott az egyezményhez, valamint egyes 

híresztelések szerint más országok is tárgyalásokat folytatnak ezügyben. 

Forrás: Herzog, in first call with UAE leader, talks free trade and Mideast stability 

Az omikron variáns a globális gazdaság ellenálló képességét teszteli 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. november 05. 

Egyre intenzívebbek a félelmek a koronavírus omikron nevet viselő új mutációjának esetleges 

következményei miatt, amelyek a szakértők szerint közvetlenül tükröződni fognak majd az 

amúgy is törékeny globális gazdaságban. A Nemzetközi Valutaalap arra figyelmeztetett, hogy 

az új fejlemények hátráltathatják a jövő évre várt világgazdasági fellendülést. "Egy új törzs 

megjelenése, amely adott esetben nagyon gyorsan elterjedhet, alááshatja a bizalmat, ezért 

valószínűleg némi csökkenést fogunk látni a növekedési előrejelzésünkben" - mondta 

Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója. A Nemzetközi Valutaalap 

vezető közgazdásza, Gita Gopinath és az IMF Monetáris és Tőkepiaci Főosztályának vezetője, 

Tobias Adrian arra figyelmeztetett, hogy a járvány újbóli megjelenése és az omikron variáns 

nagymértékben növelte a bizonytalanságot a gazdasági kilátások tekintetében. 

Forrás: «أوميكرون «يختب   قدرة االقتصاد العالم   عىل الصمود 

  

https://www.timesofisrael.com/herzog-in-first-call-with-uae-leader-talks-free-trade-and-mideast-stability/
https://aawsat.com/home/article/3342006/%C2%AB%D8%A3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF
https://aawsat.com/home/article/3342006/%C2%AB%D8%A3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%C2%BB-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF
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Törökország a legfejlettebb állam akar lenni és stabilizálja az árakat 

Hürriyet Daily News, 2021. december 05. 

Erdoğan elnök kijelentette, hogy az elszálló infláció miatt készén állnak az árak stabilizálására. 

Elmondta, hogy kormánya egy új kezdeményezésbe fogott, aminek célja, hogy Törökország a 

világ egyik legfejlettebb országa legyen. Erdoğan elnök Törökország befektetésekre, 

foglalkoztatásra, termelésre és exportra épülő gazdasági programját kiemelve felhívta a 

figyelmet a Siirtben épült és felavatott létesítményekre és gyárakra, és hangsúlyozta, hogy az 

ország ilyen beruházásokkal eléri célját, valamint a folyó fizetési mérleg pozitív egyenlegét is. 

„Minden területen javítottuk infrastruktúránkat az oktatástól, az egészségügytől és a 

közlekedéstől kezdve a szociális eszközökön, a sporton és az energián át egészen addig a 

szintig, ahol polgáraink megkaphatják az őket megillető szolgáltatásokat. Most pedig 

elindítottunk egy új kezdeményezést, miszerint Törökországot a demokrácia és a fejlődés erős 

alapjain a világ egyik legfejlettebb országává tesszük” – mondta Erdoğan. 

Forrás: Turkey to ensure stability in prices soon: Erdoğan 

A szaúdi koronaherceg körútba kezd az Öböl-menti államokban 

Al Arabiya English, 2021. december 06. 

Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös körútra indul a héten a szomszédos Öböl-

államokba Ománnal kezdődően – jelentette az Al Arabiya. A turné a GCC éves csúcstalálkozója 

előtt zajlik, amelyet Rijádban tartanak december közepén. A koronaherceg látogatására 

Emmanuel Macron francia elnök szombaton lezárult Öböl-körútja után kerül sor. Az ománi 

királyi udvar üdvözölte a látogatást, és felhívta a figyelmet az Ománi Szultánság és a Szaúd-

Arábiai Királyság közötti kiterjedt történelmi kapcsolatokra, valamint a két ország népét 

összekötő rokoni kötelékekre - áll az ománi hírügynökség közleményében. 

Forrás: Saudi Crown Prince to start tour of Gulf states 

Katar nagykövete: Ankara és Doha további lépéseket tesz a közeledés 

érdekében 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. december 06. 

Katar törökországi nagykövete, Mohammed bin Nasszer bin Jassim Al Thani bejelentette, hogy 

Ankara és Doha további lépéseket tesz az intenzívebb közeledés és harmónia elérése, valamint 

a két ország közötti együttműködés elmélyítése érdekében. A nagykövet elmondta, hogy a 

katari-török stratégiai bizottság hetedik ülésének Tamim bin Hamad Al Thani katari emír és 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök vezetésével való megtartása Dohában, „erősíti a két ország 

közötti stratégiai kapcsolatokat, és új magasságokba emeli azokat." Hozzátette: "a találkozó 

során eszmecserére kerül sor a regionális és nemzetközi fejleményekről, valamint olyan új 

megállapodások aláírásáról, amelyek különböző területeken erősíteni fogják a két ország 

viszonyát". A nagykövet rámutatott, hogy a legtöbb regionális és nemzetközi kérdésben 

közelednek a két ország nézetei. 

Forrás:  سفب   قطر :أنقرة والدوحة ستتخذان خطوات إضافية  لمزيد  من التقار ب 

https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkey-to-ensure-stability-in-prices-soon-erdogan-169855
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/12/06/Saudi-Crown-Prince-to-start-tour-of-Gulf-states
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8/2439327
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A szaúdi uralkodó körútja ösztönzi az együttműködést a közös gazdasági 

projektekben 

ق االوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. december 07. 

A szakértők azt várják, hogy a szaúdi koronaherceg Öböl-menti országokba tett körútja 

egyesítő hatásokat és erőfeszítéseket fog eredményezni az Öböl-menti közös piac, a vámunió 

és az Öböl-menti valuta elindításával kapcsolatos ÖET gazdasági kezdeményezések 

végrehajtásának felgyorsítására. Az Ománi-Szaúdi Üzleti Tanács vezetője, Nasszer Al-Hadzsri 

az Asharq Al-Awsatnak elmondta, hogy a Közös Üzleti Tanács kétoldalú ülésein számos olyan 

ajánlás született, amelyek minden szinten lépést tartanak a folyamatos fejlődéssel, a 

rendelkezésre álló befektetési lehetőségek kiaknázásával és a gazdasági integráció 

megvalósításával Szaúd-Arábia 2030-as és Omán 2040-es víziója révén. Elmondta, hogy a 

vezetők nagyban hozzájárulnak a befektetők és üzletemberek előtt álló akadályok 

elhárításához. 

Forrás: «كة    المبادرات االقتصادية المشبر
ز لدفع التعاون ف 

ّ
 الجولة الخليجية «تحف

Erdoğan: Egy virágzóbb és zöldebb világért dolgozunk fiataljaink és 

gyermekeink számára 

االناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. december 08. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök elmondta, Törökország azon dolgozik, hogy egy virágzóbb 

és zöldebb világot teremtsen a fiatalok számára. E kijelentésre egy videóüzenetben került sor 

a Botswana és Svédország által az UNICEF-fel közösen megrendezett gyerekekkel és ifjúsággal 

kapcsolatos konferencia során. Erdoğan elnök hozzátette: Törökország kész hozzájárulni az 

UNICEF azon erőfeszítéseihez, amelyik igazságosabb, egészségesebb és biztonságosabb 

életkörülményeket biztosítanak a gyermekek számára. Így folytatta: "Növelnünk kell az 

együttműködést a civil társadalom, a magán- és a közszféra között, hogy biztosítsuk a fiatalabb 

generációk jólétét. Ebben az összefüggésben továbbra is elszántan támogatjuk az UNICEF 

tevékenységét." 

Forrás: ة لشبابنا وأطفالنا  أردوغان :نعمل لعالم أكب   ازدهارا وخض 

Mohammed bin Zayed és Mohammed bin Salman: A regionális stabilitás a 

fejlődés alapja 

 .Al Khaleej, 2021. december 09 ,الخليج

Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi koronahercege megbeszélést folytatott 

Mohammed bin Szalmán bin Abdulaziz Al Szaud herceggel, a Szaúd-Arábiai Királyság 

koronahercegével a testvéri kapcsolatokról, a kétoldalú együttműködési utakról és a közös 

fejlesztések ígéretes lehetőségeiről a különböző területeken, számos közös érdekű regionális 

és nemzetközi kérdés mellett. Megvitatták továbbá az Öböl-menti és az arab országok közös 

fellépésének fontosságát, valamint számos, a két ország számára aggodalomra okot adó 

regionális és nemzetközi kérdést, hangsúlyozva annak szükségességét, hogy megszilárdítsák a 

regionális stabilitás pilléreit, amely a közös fejlesztés, építkezés és haladás alapja. 

Forrás: محمد بن  زايد ومحمد بن سلمان :االستقرار اإلقليم   قاعدة التنمية 

https://aawsat.com/home/article/3345621/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%91%D8%B2-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/3345621/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%91%D8%B2-%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
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-%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7/2441274
https://www.alkhaleej.ae/2021-12-08/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9/%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
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Tádzsikisztán folytatja a CASA-1000 projekt megvalósítását 

Sputnik, 2021. december 3. 

Tádzsikisztán ipari és új technológiákért felelős minisztere, Sherali Kabir kijelentette, hogy 

Tádzsikisztán a CASA-1000 projekt végrehajtásával kapcsolatban nem hagy fel 

kötelezettségeivel. A projekt Tádzsikisztán számára előnyös, hiszen az ország nyáron nemcsak 

a közép-ázsiai országoknak, hanem Pakisztán és Afganisztán felé is képes értékesíteni a 

túltermelésből jelentkező áramot, mondta a miniszter. Kabir hozzátette, hogy a projekt 

elindítása hozzájárul az afganisztáni életkörülmények javításához és a szomszédos ország 

stabilitásának biztosításához. A tádzsik iparügyi miniszter korábban jelezte, hogy országa 

2022-ben visszatér közép-ázsiai egységes energiarendszerhez. A CASA-1000 célja, hogy 

összekapcsolja Közép-Ázsia energiarendszerét Dél-Ázsiával – Kirgizisztánt és Tádzsikisztánt 

Afganisztánnal és Pakisztánnal –, és a nemzetközi szabványoknak megfelelő villamosenergia-

kereskedelmi mechanizmusokat dolgozzon ki. Tádzsikisztán 26 millió dollárral veszi ki részét a 

CASA-1000 projekt megvalósításából. A projekt tádzsik szakaszának megvalósításához 

szükséges berendezések egy részét pedig az ország saját maga gyártja majd. 

Forrás: Таджикистан продолжит реализацию проекта CASA-1000 

Rogozin egy Eurázsiai Űrügynökség létrehozását javasolta 

Ria Novosti, 2021. december 3. 

Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz vezérigazgatója az Eurázsiai Gazdasági Unió Úr Integráció 

elnevezésű fórumán sürgette az Eurázsiai Űrügynökség létrehozásának gondolatát. Rogozin 

példaként hozta fel az Európai Űrügynökséget, amely szerinte több országot is magába foglal, 

annak ellenére, hogy csak Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország 

rendelkezik csak az űrkutatáshoz szükséges tudással. A Roszkoszmosz vezetője szerint a volt 

Szovjetunió tagállamaiban az ipari termelés hosszú ideig összekapcsolódott, ezért egységesen 

az űrkutatás területén Oroszország más országokkal együttműködve óriási sikereket lenne 

képes elérni az eurázsiai űripar fő képviselői Kína, Japán és India mellett. 

Forrás: Рогозин предложил создать Евразийское космическое агентство 

  

https://tj.sputniknews.ru/20211203/tajikistan-casa-1000-1043905816.html
https://ria.ru/20211203/kosmos-1761979124.html
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Tádzsikisztán 2022-ben visszatér Közép-Ázsia egysége energiakörforgalmába 
Ritmeurasia, 2021. december 3. 

A szovjet időkben a közép-ázsiai országok energiarendszereinek egyesítésére irányuló, 1997-

ben végrehajtott projekt kidolgozása során az egységes energiagyűrűbe Tádzsikisztán, 

Üzbegisztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán és Dél-Kazahsztán tartozott. Öt állam 

energialétesítményeinek kölcsönös függőségi rendszere 83 erőműből állt, ami lehetővé tette 

a villamosenergia és a vízigények szezonális ingadozásainak egyensúlyba hozását a hegyvidéki 

folyók szintingadozásaival. Az elképzelés szerint Kazahsztán és Üzbegisztán a Kirgizisztánból 

és Tádzsikisztánból származó vízellátástól függött. Tádzsikisztánnak és Kirgizisztánnak cserébe 

viszont kedvezményes áron szállítottak kőolajat, gázt és szenet. Ez az energia körforgás 2009-

ben megszűnt. 2019-ben viszont újra létrehozták, igaz csonka összetételben, ami jelenleg 

Kazahsztánt, Üzbegisztánt és Kirgizisztánt foglalja magában. Ám most Oroszország javaslatára 

Tádzsikisztán is csatlakozik a közép-ázsiai energiakörgyűrűhöz. Tádzsikisztán ipari és új 

technológiákért felelős minisztere, Sherali Kabir elmondta, hogy országa jövőre visszatér 

Közép-Ázsia egységes energiarendszeréhez. A tádzsik miniszter azt is megjegyezte, hogy a 

Rogun erőmű beindítása után lehetőség nyílik az energiapiac gyökeres megváltoztatására és 

a közép-ázsiai áramhiány megszüntetésére. 

Forrás: Единое энергокольцо Центральной Азии в 2022 г. пополнится Таджикистаном 

Üzbegisztán külügyminisztere Stockholmban találkozott Magyarország 

külgazdasági és külügyminiszterével 

Dunyo, 2021. december 3. 

Abdulaziz Kamilov külügyminiszter Stockholmban találkozott Szijjártó Péter magyar 

külgazdasági és külügyminiszterrel. A munkamegbeszélés során elsősorban a kétoldalú 

kapcsolatok aktuális kérdéseiről, a korábban megkötött politikai, kereskedelmi, gazdasági és 

kulturális megállapodások helyzetéről, valamint a soron következő Visegrádi (V4) Csoport – 

Közép-Ázsia találkozó előkészületeivel kapcsolatban esett szó. Ezenkívül megállapodás 

született arról, hogy 2022-ben Üzbegisztán és Magyarország diplomáciai kapcsolatának 30. 

évfordulója alkalmából több közös rendezvényt tart a két ország. 

Forrás: Глава МИД Узбекистана в Стокгольме встретился с министром внешних 

экономических связей и иностранных дел Венгрии 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-12-03--edinoe-energokolco-centralnoj-azii-v-2022-g.-popolnitsja-tadzhikistanom-57643
https://dunyo.info/ru/site/inner/glava_mid_uzbekistana_v_stokgolyme_vstretilsya_s_ministrom_vneshnih_ekonomicheskih_svyazey_i_inostrannih_del_vengrii-7hI
https://dunyo.info/ru/site/inner/glava_mid_uzbekistana_v_stokgolyme_vstretilsya_s_ministrom_vneshnih_ekonomicheskih_svyazey_i_inostrannih_del_vengrii-7hI
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Üzbegisztán exportja az év első 10 hónapjában elérte a 9,7 milliárd dollárt 

Dunyo, 2021. december 3. 

Üzbegisztán január-október között 9,7 milliárd dollár értékben exportált árukat és 

szolgáltatásokat, ami 31%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, 

értékelte az üzbég minisztertanács által készített jelentés. Az exportnövekedés elsősorban a 

magas hozzáadott értékű termékek - textil, élelmiszer, építőanyag, háztartási gép, jármű -, 

valamint a közlekedési, turisztikai és távközlési szolgáltatások miatt nőtt. A jelentés külön 

kiemeli, hogy a január-októberi időszakban 1900 új vállalkozás és 157 új típusú termék került 

be az exportra vonatkozó statisztikai adatok közé.  

Forrás: Экспорт Узбекистана за первые 10 месяцев года достиг 9,7 миллиарда долларов 

США 

Kazahsztán és Üzbegisztán üzleti körei 2 milliárd dollár értékben írtak alá 

megállapodást az üzleti tanács során 

Denis Mihajlov, Mir 24, 2021. december 4. 

Kazahsztán és Üzbegisztán vállalkozói a Nur-Szultánban tartott közös üzleti értekezleten 2 

milliárd dollár értékben írtak alá megállapodást. Összesen 15 egyezség aláírására került sor 

összesen 2 milliárd dollár értékben. A találkozó előestéjén a két ország vállalkozói már 

találkoztak a turkesztáni régióban közölte a Kazah Vállalkozói Kamara sajtószolgálata. Ma 

Üzbegisztán Kazahsztán egyik legnagyobb kereskedelmi partnere. Jelenleg 1400 olyan 

vállalkozás működik Kazahsztánban, melyet üzbég gazdasági csoportok támogatnak, ami jelzi 

a két ország között fennálló jó kapcsolatokat. 

Forrás: Бизнесмены Казахстана и Узбекистана заключили соглашения на $2 млрд в ходе 

делового совета 

Üzbegisztán Európai Uniós támogatással áttér a „zöld” gazdaságra 

Krasnaja Vesna, 2021. december 6. 

A "zöld" gazdaságra való átállást az Európai Unió támogatásával Üzbegisztán Mezőgazdasági 

Minisztériuma hajtja végre. Az Európai Unió és az üzbég földművelésügyi minisztérium 

képviselői megállapodást írtak alá a „Zöldgazdaságra való inkluzív átmenet támogatása az 

agrár-élelmiszeriparban és klímaorientált mezőgazdasági tudás és innovációs rendszer 

kialakítása” című új közös projekt megvalósításáról. A projekthez szükséges 4,15 millió eurót 

az EU biztosítja. A tervezet megvalósítása várhatóan növeli az üzbegisztáni mezőgazdasági 

szektor befektetési vonzerejét, lendületet ad az európai vállalkozásokkal való partnerségek 

kialakításának, és lehetővé teszi a beruházási projektek megvalósítását a kis- és családi 

gazdaságokban. A projekt megvalósítási ideje 4 év. Elsősorban Taskent, Kashkadaria és 

Fergana régiók váltanak át az ország "zöld" és klímaorientált mezőgazdaságára. 

Forrás: Узбекистан при поддержке ЕС осуществит переход на «зеленую» экономику 

  

https://dunyo.info/ru/site/inner/eksport_uzbekistana_za_pervie_10_mesyatsev_goda_dostig_97_milliarda_dollarov_ssha-G4a?fbclid=IwAR3zunZFlr2-R1L4hW846U_elCQ1m5GM_EzbEIJivmhXJqgxz0kckUAe1BA
https://dunyo.info/ru/site/inner/eksport_uzbekistana_za_pervie_10_mesyatsev_goda_dostig_97_milliarda_dollarov_ssha-G4a?fbclid=IwAR3zunZFlr2-R1L4hW846U_elCQ1m5GM_EzbEIJivmhXJqgxz0kckUAe1BA
https://mir24.tv/news/16486136/biznesmeny-kazahstana-i-uzbekistana-zaklyuchili-soglasheniya-na-2-mlrd-v-hode-delovogo-soveta
https://mir24.tv/news/16486136/biznesmeny-kazahstana-i-uzbekistana-zaklyuchili-soglasheniya-na-2-mlrd-v-hode-delovogo-soveta
https://rossaprimavera.ru/news/6e8ae900
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Kazahsztán és Üzbegisztán a szövetséges kapcsolatokról írt alá dokumentumot  

Tengrinews, 2021. december 6. 

Kazahsztán és Üzbegisztán elnökei Kaszim-Zsomart Tokajev és Shavkat Mirzijojev 

együttműködési dokumentumot írt alá a két ország közötti szövetségi kapcsolatokról. Tokajev 

véleménye szerint a Nur-Szultán és Taskent közötti szövetség kulcs a térség stabilitásának a 

megőrzéséhez. Tokajev emellett kiemelte, hogy mindent el fognak követni azért, hogy a 

Kazahsztán és Üzbegisztán közötti kereskedelem folyamatosan növekedjen így válva komoly 

tényezővé a közép-ázsiai stabilitásban. Az elnökök kiemelt figyelmet fordítottak a 

kereskedelmi és gazdasági együttműködés erősítésére, ezen belül a kölcsönös kereskedelem 

növelésére, a befektetések vonzására, az ipar, a mezőgazdaság, az építőipar és a közlekedés 

együttműködésének fejlesztésére. Szóba került a vízügy és energetika kérdése is. 

Forrás: Казахстан и Узбекистан подписали документ о союзнических отношениях 

Oroszország és India több katonai együttműködési megállapodást is aláírt 

Ria Novosti, 2021. december 6. 

Moszkva és Új-Delhi több dokumentumot írt alá a katonai szférában való együttműködésről, 

mondta Rajnat Singh indiai védelmi miniszter. A tárgyalások a két állam külügyi és védelmi 

tárcavezetői között zajlottak, amit Singh védelmi miniszter produktívnak és kifizetődőnek 

nevezett. Megjegyezte, hogy India nagyra értékeli Oroszországgal fennálló különleges 

stratégiai partnerséget. Moszkva is pozitívan értékelte a találkozó eredményeit. Szergej Sojgu 

szerint a két ország közötti szerződés komolyan hozzájárul a globális és regionális biztonság 

biztosításához. Lavrov külügyminiszter pedig annak a véleményének adott hangot, hogy a 

tárgyalások megerősítik a két ország stratégiai partnerségét. Jelenleg Oroszországnak és 

Indiának több kétoldalú projektje van. A BrahMos univerzális komplexum, az ötödik 

generációs vadászrepülőgép (FGFA) közös fejlesztése, valamint Szu-30-as repülőgépek és T-

90-es harckocsik engedélyezett gyártása. 2019 márciusában a partnerek gépkarabély 

(Kalasnyikov) gyárat is nyitottak az indiai Colva városában. Ma az indiai haditengerészet 80%-

ban, a légierő 70%-ban orosz felszereléssel van felszerelve. Szakértői becslések szerint az 

Indiával folytatott haditechnikai együttműködés teljes ideje alatt Oroszország több mint 65 

milliárd dollár értékben szállított katonai felszerelést Indiába. Még 2018 októberében 

Moszkva és Új-Delhi szerződést írt alá öt S-400-as légvédelmi rakétarendszer szállításáról, 

több mint 5 milliárd dollár értékben. A legnagyobb megállapodások között szerepel még négy 

orosz Project 11356 típusú fregatt eladása, valamint egy Igla hordozható légvédelmi 

rakétarendszer. 

Forrás: Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству 

  

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstan-uzbekistan-podpisali-dokument-soyuznicheskih-455838/
https://ria.ru/20211206/soglasheniya-1762320323.html?fbclid=IwAR1HRXWN9Pad3IBJdZoFOGdFh8TgF2uHZlDJiWUi-SXzX69V-NrD5uwIrMA
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A Zangezur folyosó összeköti Közép-Ázsiát a Földközi-tengerrel - Zijadov 

B. Rusztambekov, Interfax Azerbaijan, 2021. december 7. 

Alat településen található bakui nemzetközi tengeri kikötőben nagy lehetőségek rejlenek és a 

Zangezur folyosó megnyitásával a teherforgalom növekedése várható, mondta Taleh Zijadov, 

a bakui nemzetközi tengeri kereskedelmi kikötő igazgatója. Hozzátéve, hogy a zangezuri 

folyosó a szovjet korszak egyik legfontosabb kereskedelmi folyosója volt. Zijadov megjegyezte, 

hogy a zangezuri folyosó a Azerbajdzsán számára is nagy jelentőséggel bír. A Zangezur 

folyosón keresztül rövidebb az út Törökország és a Földközi-tenger irányába. Törökország és 

Európa egyaránt remek kereskedelmi kapcsolatokat ápol Közép-Ázsiával, amelyek között a 

kereskedelmi forgalom folyamatosan növekszik, így Azerbajdzsán számára különösen fontos 

ez a kereskedelmi folyosó. A bakui kikötőn keresztül is a Közép-Ázsiából Európa irányába való 

kereskedelmi forgalom a bővülésére lehet számítani. Az igazgató elmondása szerint a térség 

kereskedelme szempontjából kiemelten fontos a szoros kapcsolatok kialakítása más kaszpi-

tengeri kikötőkkel, különösen Kazahsztán és Türkmenisztán kikötőivel. 

Forrás: Зангезурский коридор свяжет Центральную Азию со Средиземноморьем – 

Зиядов 

A „3 + 3” formátum első Dél-Kaukázussal kapcsolatos találkozóját december 

10-én Moszkvában tartják 

Tass, 2021. december 9. 

A „3 + 3” formátumú együttműködési platform első ülése, amely a béke és stabilitás 

biztosításának kérdéseivel foglalkozik a Dél-Kaukázusban, külügyminiszter-helyettesi szinten 

kerül megrendezésre Moszkvában, jelentette be a török külügyminisztérium. A találkozó első 

ülését és időpontját Recep Tayip Erdogan Törökország elnöke és Ilham Alijev azeri elnök 

javasolt kezdeményezte, hogy biztosítva legyen a tartós béke és stabilitás a Dél-Kaukázusban. 

A találkozón Törökország, Azerbajdzsán, Oroszország, Irán és Örményország képviselői 

vesznek részt. Grúzia egyelőre elhatárolódott a találkozótól. 

Forrás: Первое заседание формата "3+3" по Южному Кавказу пройдет в Москве 10 

декабря 

http://interfax.az/view/852330
http://interfax.az/view/852330
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13152917
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13152917

