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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Az alaszkai amerikai-kínai külügyminiszteri csúcstalálkozó igen feszült hangulatban zajlott le 
2021. március 18-19-én, mivel Kína többek között azt sérelmezte, hogy az USA továbbra sem 
hajlandó egyenlő félként tárgyalni vele, amely főként a diplomáciai protokoll megszegésében 
és a kínai belügyekbe való beavatkozásban nyilvánult meg. Az eredetileg 8 percesre tervezett 
sajtónyilvános esemény egy több mint 1 órás adok-kapok lett a média jelenlétében. Kína 
kijelentette, hogy ők az ENSZ szabályait tekintik a világrend alapjául, nem pedig az USA 
játékszabályait, továbbá, hogy a nemzetközi véleményt nem a tulajdonképpen népességi és 
gazdasági kisebbségben is lévő USA és Nyugat formálja. 
Az USA külügyminisztere a tárgyalásokat megelőzően Japánba és Dél-Koreába is ellátogatott, 
hogy egyeztessenek a bilaterális kapcsolatokról, továbbá az amerikaiak szerinti Kína 
fenyegetésről. A japán külügyminiszter örömmel fogadta az USA delegáció látogatását, Dél-
Korea azonban kijelentette, hogy részükre az USA és a Kína kapcsolatok is egyaránt fontosak. 
Szingapúr miniszterelnöke is kijelentette, hogy mindkét ország együttműködésére 
számítanak, nem választanak térfelet. 
Míg Biden amerikai elnök gyilkosnak nevezte Putyint – amely ellen még a török elnök, Erdogan 
is felemelte a szavát –, 2021. március 22-23-án a kínai külügyminiszter az orosz 
külügyminisztert fogadta Kínában, ahol megerősítették az együttműködési szándékaikat. Míg 
Alaszkában a kínai külügyminiszteri delegáció nem részesült nagy fogadtatásban, a kínai-orosz 
külügyi találkozó kapcsán több kép is megjelent a médiában, hogy a guilini kúphegyek között 
a Lijiang folyón vacsoráztak együtt a két ország kormánytagjai. 
Kína és Oroszország egyöntetűen kijelentette, hogy ők a globális problémákkal foglalkoznak, 
számukra nem téma Amerika. 
2021. március 23-án Blinken amerikai külügyminiszter a NATO csúcstalálkozó keretében 
ismertette az EU vezetőivel, hogy véleménye szerint mi szolgálja Európa érdekeit, amelyek 
közé pl. Blinken szerint nem tartozik az orosz-német gázvezeték sem. Továbbá téma volt a 
Kína felemelkedése is mint kihívás. 
Mindeközben az EU szankciókat rendelt el kínai tisztségviselők ellen az állítólagos ujgur 
kisebbség tagjaival szembeni jogsértések miatt, emellett több nyugati cég, mint a H&M, Nike 
és Adidas is bejelentette, hogy nem vásárol többet az ujgur gyapotból, amely nagy 
felháborodást keltett a kínai polgárok körében is. 
Habár decemberben még Kína és EU közeledését láthattuk, márciusban már az EU részéről 
fordulat áll be, ezt követően Kína az EU szankciók és a hazugságokra hivatkozva ellen 
szankciókat vezetett be. 
2021. március 24-én a kínai külügyminiszter megkezdte tárgyalásait a Közel-Keleten, ahol 
támogató és segítő partnerként lépett fel. Szaúd-Arábia külügyminiszterével tárgyalt a 
bilaterális és régiós együttműködésekről az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés keretében, 
majd Iránnal írt alá 25 évre szóló együttműködési megállapodást, amelynek keretében Kína 
400 milliárd dollárt fog befektetni a közel-keleti országba. 
 
Összességében az elmúlt egy hét nemzetközi eseményeiről elmondható, hogy az USA 
körbejárta szövetségeseit „az USA visszatért” jelmondattal, amellyel több régióban is 
ellentmondásos reakciókat váltott ki. Továbbá megerősítette az orosz-kínai kapcsolatokat, 
amely egy új, több pólusú világrend kialakulását segítheti elő.  
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Kelet Ázsia 

Kína és Oroszország megállapodtak, hogy együttműködnek az „illegitim” 

szankciók ellen 

Amber Wang, South China Morning Post, 2021. március 23. 

Peking és Moszkva egyetértettek abban a Kínában tartott külügyminiszteri találkozó 

alkalmával, hogy ellen kell állni a Washington felől érkező nyomásnak. Mélységesen elítélik az 

Egyesült Álalmok és a szövetségeseik által ellenük bevezetett „törvénytelen” szankciókat és a 

„pusztító” hidegháborús taktikát, amit ezzel folytatnak. A 2021. március 22-23-án tartott 

találkozón, - amelyre Kína egyik déli városában Guilinben került sor - Wang Yi kínai 

külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megegyeztek a nyugati szankciók 

elleni közös fellépésben. 

Forrás: China, Russia agree to work together against ‘illegitimate’ sanctions 

Az alaszkai kínai-amerikai találkozó után elárasztották a Taobao-t a hazafias 

idézetekkel ellátott termékek 

Alice Yan, South China Morning Post, 2021. március 21. 

2021 március 18-19-én Alaszkába látogatott az amerikai külügyminiszter meghívására Yang 

Jiechi a Kínai Kommunista Párt Külügyi Bizottságának vezetője és Wang Yi kínai 

külügyminiszter. A csúcstalálkozó meglehetősen heves hangulatban telt, ami megihlette a 

Kínában a gyártókat is és a megbeszélésen a kínai vezetőktől elhangzott idézetekkel ellátott 

termékeket (póló, telefontok, öngyújtó, táska) dobtak a piacra, amelyek nagy népszerűségnek 

örvendenek a Taobaon. 

Forrás: ‘Stop interfering in China’s internal affairs’: patriotic products quoting US-Alaska 

summit take off online on Taobao 

A Hurun Top 100-as listája szerint a Huawei lett a legértékesebb vállalat, amely 

fogyasztási cikkeket gyárt 

Lam Ka-sing, South China Morning Post, 2021. március 23. 

A magánkézben lévő Huawei a Hurun Legértékesebb Fogyasztási Cikkeket Áruló Cégek 2021-

es TOP 100-as listája szerint 169 milliárd dollárt ér, amivel a lista első helyére került. A 

távközlési csoport 99 másik céget tudott maga mögé utasítani, amelyek között olyanok is 

megtalálhatók, mint a BYD, a Midea Group, a Foshan Haitian Flavouring. A Hurun Group a 

listáját a tőzsdén jegyzett legfrissebb referenciaértékelésekből és finanszírozási adatokból 

állította össze. 

Forrás: Huawei Technologies outranks Midea, Foshan Haitian, BYD as China’s most valuable consumer 

goods company in new Top 100 Hurun list 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3126655/china-russia-agree-work-together-against-illegitimate
https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3126611/stop-interfering-chinas-internal-affairs
https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3126611/stop-interfering-chinas-internal-affairs
https://www.scmp.com/business/china-business/article/3126635/huawei-technologies-outranks-midea-foshan-haitian-byd
https://www.scmp.com/business/china-business/article/3126635/huawei-technologies-outranks-midea-foshan-haitian-byd
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A Huawei tényező az indiai-amerikai kapcsolatokban 

Arindrajit Basu - Justin Sherman, The Diplomat, 2021. március 22. 

A Huawei-jal kapcsolatos indiai és amerikai döntések nem csak a Kínával való kapcsolatukra 

van kihatással, de az indiai-amerikai bilaterális kapcsolatokra is. A Huawei indiai jelenlétét 

továbbra is bizonytalanság övezi, bár nagy lökést jelentett, amikor Bharti Airtel egy majdnem 

42 millió dolláros szerződést ítélt meg a kínai telekommunikációs óriásnak. Nemsokkal azután 

viszont olyan pletykák láttak napvilágot, hogy India a Huawei eszközök kitiltását tervezi az 

országból biztonsági kockázatra hivatkozva. India Huawei-jel kapcsolatos politikáját minden 

bizonnyal a Biden-adminisztráció álláspontja is nagyrészben befolyásolni fogja, hogy az új 

amerikai vezetés miképpen vélekedik a kínai telekommunikációs céggel kapacsoltban, 

valamint annak indiai jelenlétéről. 

Forrás: The Huawei Factor in US-India Relations 

Az EU-Kína kapcsolatok hirtelen romlásnak indultak 

David Hutt, Asia Times, 2021. március 23. 

Az Európai Unió 2021. március 22-én új nemzetközi szankciókat jelentett be, amely 

bűntetőintézkedéseket tartalmaz négy magasrangú kínai politikus ellen a xinjiangi régióból, 

ahol a vádak szerint Kína megsérti az ujgur kisebbségek jogait. Kína válasza sem váratott 

magára sokat és csaknem egy tucat EU-s politikus ellen jelentett be saját szankciókat. A kínai 

fél az EU-t arra kéri, hogy gondolja át magatartását, mivel ez súlyosan aláássa Kína és az EU 

kapcsolatait. 

Forrás: EU, China relations suddenly come tumbling down 

Chile megnyitja kapuit a Huawei és az 5G előtt 

Dave Makichuk, Asia Times, 2021. március 25. 

Chile két éven belül biztosítani szeretné az 5G-s lefedettséget az ország teljes területén. Annak 

érdekében pedig, hogy a latin-amerikai ország biztosítsa a versenyt és bevonzza a cégek 

befektetéseit amellett döntött, hogy a kínai telekommunikációs óriást is beveszi a lehetséges 

partnerei közé és megnyitja a kapuit a Huawei előtt. Ettől pedig az amerikai cégek nagyobb 

elköteleződését várja az országban, valamint jobb feltételeket az 5G hálózat kiépítésével 

kapcsolatban. 

Forrás: Chile opens the door to Huawei 5G bidding 

Japán és Dél-Korea más megközelítést alkalmaznak Kínával szemben 

Teddy Ng - Rachel Zhang, South China Morning Post, 2021. március 21. 

Japán és Dél-Korea eltérő hozzáállást tanúsítottak a Kínával való kapcsolataik alakulását 

illetően. Nemrégiben mindkét országba magasrangú amerikai küldöttség látogatott, ahol 

szóba került Kína és az egyes országok Kínával ápolt kapcsolatai. Japán sokkal keményebb 

álláspontra helyezkedett Kínával szemben, míg Dél-Korea inkább nyitott és békülékeny volt. 

https://thediplomat.com/2021/03/the-huawei-factor-in-us-india-relations/
https://asiatimes.com/2021/03/eu-china-relations-suddenly-come-tumbling-down/
https://asiatimes.com/2021/03/chile-snubs-us-opens-door-to-huawei-5g-bidding/
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Elemzők szerint ez a két ország diplomáciai prioritásait tükrözi, míg Szöul és Peking kapcsolatai 

tovább erősödnek, addig Tokió Amerika mellé áll. 

Forrás: Japan, South Korea take different approaches to China relations 

Wang Yi kínai külügyminiszter a szaúdi külügyminiszterrel tárgyalt 

People.cn, 2021. március 25. 

2021. március 24-én Wang Yi kínai külügyminiszter Rijádba látogatott, ahol tárgyalást 

folytatott többek között a Faisal bin Farhan Al Saudsal, szaúdi külügyminiszterrel a két ország 

bilaterális kapcsolatainak megerősítéséről, valamint a regionális együttműködésről. Wang Yi 

hangsúlyozta, hogy Kína kész az Övezet és Út kezdeményezést összehangolni a Szaúd-Arábia 

„2030 Vízió”-val, amely elősegítené többek között a két ország közötti kereskedelmet, 

beruházásokat, az 5G lefedettséget, valamint Szaúd-Arábia gazdasági diverzifikációját és 

fenntartható fejlődését. 

Forrás: 王毅同沙特外交大臣费萨尔举行会谈 

A Kínai Kereskedelmi Minisztérium jelentése szerint 2021 első két hónapjában 

nőttek a külföldi befektetések 

mofcom.gov.cn, 2021. március 19. 

Kereskedelmi Minisztérium által közzétett legújabb statisztikai adatok szerint az idén 

januárban és februárban országszerte összesen 176,76 milliárd jüan értékben történtek 

külföldi tőkebefektetések, ami 31,5%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A 

szolgáltatási iparágban 141,74 milliárd jüan külföldi tőkét használtak fel, ami 48,7%-os 

növekedés az előző évhez képest. A külföldi tőke származási helye szempontjából az Övezet 

és Út kezdeményezés mentén lévő országok, az ASEAN, és az EU befektetései egyaránt 

kétszámjegyű növekedést mutattak. 

Forrás: 商务部服贸司负责人谈2021年1-2月我国服务外包发展情况 

A csebolok reformja létfontosságú Dél-Korea jövőjének szempontjából 

East Asia Forum, 2021. március 24. 

A csebolok rendkívül fontos szerepet töltenek be Dél-Korea gazdaságában. Ezek a családi 

alapítású óriásvállalatok mára már nagyon nagy hatalomra és befolyásra tettek szert az 

országban, amely immár egyes dél-koreai vezetők szerint reformra szorul, ugyanis egyes 

csebolok jelentős gazdasági erővel rendelkeznek, ami veszélyt jelenthet a demokráciára és a 

piacgazdaságra. A dél-koreai gazdaság növekedésének biztosítása érdekében strukturális 

változásokra lenne szüksége az országnak, ami viszont a csebolok érdekeivel ütközik. Enélkül 

viszont gazdasági recesszió következhet be, vagyis a megoldás kulcsa a csebolok 

megreformálása lehet. 

Forrás: Chaebol reforms are crucial for South Korea’s future 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3126346/japan-south-korea-take-different-approaches-china-relations
http://world.people.com.cn/n1/2021/0325/c1002-32060041.html
http://www.mofcom.gov.cn/article/jiguanzx/202103/20210303045531.shtml
https://www.eastasiaforum.org/2021/03/24/chaebol-reforms-are-crucial-for-south-koreas-future/
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Belső- és Közép-Ázsia 

Kazak-kínai együttműködés 
Kudrenok Tatyana, KazInform, 2021. március 18. 
Li Zhanshu, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának elnöke 
videómegbeszélést kezdeményezett Nurlan Nigmatulinnal, a Majilis [kazak parlament 
alsóháza] elnökével. A két fél kiemelte, hogy az államok közötti interparlamentáris 
együttműködés kiemelten fontos, hiszen mély gazdasági szálak kötik össze a két államot. Kína 
Közép-Ázsiával bonyolított kereskedelmének fele Kazahsztánnal történik, így építeni kell a 
bizalmat és a barátságos kapcsolatot a két állam vezetése között. Ennek jegyében mindkét 
ország kölcsönösen megemlékezik a kazak függetlenség 30., valamint a Kínai Kommunista Párt 
megalakulásának 100. évfordulójáról. A Nurly Zhol [kazak gazdaságélénkítő program] és az Egy 
övezet, egy út kezdeményezés találkoznak a közös e-kereskedelmi, mobilfizetési, 
egészségügyi, mezőgazdasági fejlesztésekben.  
 
Forrás: Kazakhstan, China eye bilateral inter-parliamentary cooperation 

 
 
Kazahsztán és Törökország megerősítette stratégiai partnerségüket  
Assel Satubaldina, The Astana Times, 2021. március 18. 
Mukhtar Tileuberdi, kazak külügyminiszter Ankarába látogatott március 16–18. között, hogy 
Erdogan elnökkel megerősítsék a két állam közötti stratégiai partnerséget. Tileuberdi 
külügyminiszter kiemelte, hogy a török és a kazak testvérnépek, Kazahsztán pedig a török 
népek történelmi hazája, így a két állam közötti mai gazdasági és stratégiai együttműködés 
nem csupán politikai indíttatású, hanem a két testvérnép egymásra találását is jelenti. A 
külügyminiszert átadta Erdogan elnöknek Nursultan Nazarbayev, a független Kazahsztán első 
elnökének meghívását a március 31-én Türkisztán városában megrendezésre kerülő Török 
Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsának informális csúcstalálkozójára.   
 
Forrás: Kazakhstan, Turkey Reaffirm Strategic Partnership, as Kazakh FM Visits Ankara, Meets 
Erdogan  

 
 
Üzbegisztán szorosabb kapcsolatot kíván az EU-tagállamokkal 
UZ Daily, 2021. március 23. 
Shavkat Mirziyoyev üzbég elnök nemzetközi tanácsadói csoportot fogadott, akiknek tanácsát 
elsősorban azzal kapcsolatban kérte, hogy milyen gazdaságpolitikai lépésekkel tudná 
elősegíteni Üzbegisztán gazdasági együttműködését az Európai Unió tagállamaival. A 
tanácsadók szerint az átláthatóság növelésére és a befektetési környezet javítására, a piaci 
mechanizmusok széles körű bevezetésére és a versenykörnyezet kialakítására, a banki és 
pénzügyi szektor, valamint a tőkepiac fejlődésére kell koncentrálnia Üzbegisztánnak, és ezzel 
nem csupán az EU-tagállamok számára válik vonzóbb befektetési célponttá, de a WTO-
tagsághoz is közelebb kerül.  
 
Forrás: President of Uzbekistan meets with international consultants 

https://www.inform.kz/en/kazakhstan-china-eye-bilateral-inter-parliamentary-cooperation_a3765921
https://astanatimes.com/2021/03/kazakhstan-turkey-reaffirm-strategic-partnership-as-kazakh-fm-visits-ankara-meets-erdogan/
https://astanatimes.com/2021/03/kazakhstan-turkey-reaffirm-strategic-partnership-as-kazakh-fm-visits-ankara-meets-erdogan/
https://www.uzdaily.uz/en/post/64381
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Battulga elnök elvárásai Mongólia pekingi nagykövetével szemben 
MNB.mn, 2021. március 24. 
Mongólia pekingi nagykövete, T. Badral öt hónappal ezelőtt lett kinevezve. Battulga mongol 
elnök március 23-án fogadta őt, hogy beszámoljon a nagykövetség mongol-kínai kapcsolatok 
és együttműködés fejlesztését célzó munkájáról. Battulga elnök azt kérte Badral 
nagykövettől, hogy különös figyelemmel és elkötelezettséggel dolgozzanak az 
együttműködés fejlesztésén, elsősorban a gazdasági és kereskedelmi szférában, ugyanis a 
Kínai Népköztársaság Mongólia számára kiemelt partner. 
 
Forrás: Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Монгол Улсаас БНХАУ-д суугаа Элчин сайд Т.Бадралыг 
хүлээн авч уулзлаа 
 
 

Mongólia újra fel akarja élénkíteni a mongol-kazak diplomáciai kapcsolatokat 
MNB.mn, 2021. március 25. 
Battsetseg mongol külügyminiszter Adylbaev kazak nagykövettel találkozott. A mongol 
külügyminiszter felköszöntötte a kazak államot a Nauryz ünnep alkalmából, valamint sürgette 
a gazdasági kétoldalú kapcsolatok élénkítését. Megkérte Adylbaev nagykövetet, hogy derítse 
fel, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt milyen lehetőség van két állam közötti magas szintű 
találkozók megtartásának, és amennyiben a jelen helyzetben is megoldható, kezdje el azoknak 
előkészítését.  
 
Forrás: Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг Казахстаны элчин сайдыг хүлээн авч уулзав 

 
Mongol és orosz parlamenti online találkozó „100 év együtt” témában 
MNB.mn, 2021. március 25. 
Mongólia és az Orosz Föderáció idén ünnepli diplomáciai kapcsolatfelvételük 100. 
évfordulóját. Az évforduló megemlékezésének részeként a Mongol-Orosz Baráti Társaság az 
ulánbátori Orosz Tudományos és Kulturális Központtal együttműködve februárban elindította 
a „100 év együtt” rendezvénysorozatot, melynek soron következő eseménye a március 25-én 
tartott interparlamentáris találkozó, mely a járványhelyzet miatt online került megrendezésre. 
A rendezvénysorozat következő eseményei különböző városokban folytatódnak, például 
Irkutszkban, Ulan-Udeben, Elisztában.  
 
Forrás: УИХ дахь Монгол-Оросын парламентын бүлгийн гишүүд “100 жилийн турш 
хамтдаа” найрамдлын буухиа онлайн уулзалтад оролцлоо 
 

A kazak és az orosz elnök telefonon tárgyalt 
KazInform, 2021. március 25. 
Tokajev és Putyin elnök a héten telefonon egyeztettek Kazahsztán és Oroszország 
legfontosabb közös ügyeiről. Mindkét fél elégedettségét fejezte ki a két ország közötti 
kereskedelmi, gazdasági és haditechnikai (repülőgép-, autógyártás, vegyipar) 
együttműködéssel kapcsolatban. A 2021–2025-re vonatkozó Gazdasági Együttműködési 

http://www.mnb.mn/i/232076
http://www.mnb.mn/i/232076
http://www.mnb.mn/i/232133
http://www.mnb.mn/i/232164
http://www.mnb.mn/i/232164
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Átfogó Programot a felek áprilisban Kazanyban tervezik aláírni. Szintén közös álláspontot 
képvisel a két elnök az Eurázsiai Gazdasági Uniót illetően, annak erősítésén együtt terveznek 
dolgozni a jövőben. Emellett Tokajev elnök további Szputnyik V vakcinaszállítmányokat kért 
Oroszországtól. 
 
Forrás: Presidents of Kazakhstan and Russia hold telephone conversation 

 
Harmadik ülését tartotta a mongol-kínai járványmegelőzési csoport 
Mongólia Külügyminisztériuma, 2021. március 26. 
Március 26-án harmadik ülését tartotta meg a mongol-kínai járványmegelőzési csoport. 
Mongol félről Battsetseg külügyminiszter, kínai félről pedig Xue Jian, a Kínai 
Külügyminisztérium Ázsiai Ügyek Főosztályának igazgatóhelyettese vezette az ülést. A felek 
áttekintették a „Zöld átkelő” létrehozásának lehetőségét, illetve egyeztettek a járvány ideje 
alatt a munkaerő-áramlás és kereskedelem fokozásának biztonságos lehetőségeiről.  
Forrás: “Ковид-19”-тэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх монгол, хятадын хамтын 
ажиллагааны механизмын гуравдугаар хуралдаан зохион байгуулав 

 
  

https://www.inform.kz/en/presidents-of-kazakhstan-and-russia-hold-telephone-conversation_a3767598
http://mfa.gov.mn/59428
http://mfa.gov.mn/59428
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Délkelet-Ázsia 

Kína és Oroszország kifejezte szolidaritását a külügyminiszterek találkozóján 

Eleanor Albert, The Diplomat, 2021. március 24. 

Az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov Dél-Kínában Guilin városban találkozott kínai 

kollégájával Wang Yi-vel azt követően, hogy az emberi jogok megsértésére hivatkozva az 

Egyesült Államok és az európai országok szankciókat vezettek be ellenük. A két nagyhatalom 

kezdeményezte az ENSZ Biztonsági tanácsának összehívását, ugyanis a nyugati országok 

lépését a belügyeikbe való indokolatlan beavatkozásnak tekintik. A Biden-kormány politikája, 

amely Kínára és Oroszországra, mint fő veszélyforrásként tekint, elengedhetetlenné tette 

Moszkva és Peking még szorosabb geopolitikai, geo-gazdasági és biztonsági együttműködését, 

amelynek egyik legfrissebb példája a közös kutatóbázis létesítése a Holdon. 

Forrás: China and Russia Show Solidarity at Meeting of Foreign Ministers 

Duterte kockázatos Kína játszmája 

Rahul Mishra, The Diplomat, 2021. március 23. 

220 kínai hajó megjelenése a Spratley-szigetekhez tartozó Julian Felipe Reef közelében újra 

ráirányította a figyelmet Kína szándékaira a Dél-Kínai-tengeren. A területre Kína is igényt tart, 

amely azonban részét képezi a Fülöp-szigetek 200 tengeri mérföldes Kizárólagos Gazdasági 

Zónájának, ezért a filippínó védelmi miniszter távozásra szólította fel a külföldi hajókat. Úgy 

tűnik, hogy Peking most kihasználhatja Duterte elnök Kína-barát politikáját, egyben az 

Egyesült Államoktól való eltávolodását, hiszen a korábbiakkal ellentétben Kína keményebb 

fellépése esetén sem biztos, hogy az USA komolyan elkötelezné magát szövetségese 

védelmében a térségben. 

Forrás: Duterte’s Perilous China Gambit 

Az Egyesült Államoknak és Kínának kezelnie kell a feszültségeket és a 

vetélkedés ellenére együtt kell működniük a közös kihívások területén 

Grace Ho, The Straits Times, 2021. március 22. 

A Credit Suisse ázsiai befektetési konferencián március 22-én Heng Swee Keat szingapúri 

miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy Kínának és az Egyesült Államoknak a fennálló 

nézeteltéréseik ellenére is együtt kell működniük, ez ugyanis globális érdek. A politikus szerint 

különösen a klímaváltozás a Covid-19 járvány hatásainak kezelése során van nagy jelentősége 

az amerikai-kínai együttműködésnek. Mint kifejtette, az ASEAN érdeke, hogy egyik hatalom 

közül se kelljen választania, ehelyett mindkettővel harmonikus partnerséget alakítson ki, 

hiszen Kína gazdasági ereje, valamint az USA biztonsági jelenléte együttesen járulhat hozzá 

Szingapúr és a tágabb régió fejlődéséhez. 

Forrás: US and China must manage tensions, cooperate on common challenges despite 

competition: DPM Heng 



 
 

 
 

11 

Kína ritkaföldfém utánpótlását megzavarta a mianmari felfordulás 

Dominic OO, Asia Times, 2021. március 22. 

A Mianmarban kialakult instabil politikai helyzet miatt egyre erősebbek a félelmek azzal 

kapcsolatban, hogy a világon jelentős hiány fog kialakulni a ritkaföldfémek tekintetében. A 

feldolgozásukkal foglalkozó kínai vállalatok a megkésett szállításokra panaszkodnak, ami 

komoly problémát jelent, tekintve, hogy Mianmar jelentős beszállítója a ritkaföldfém-

érceknek, amelyeket kitermelés és feldolgozás céljából Kínába exportálnak, aztán vagy a helyi 

termelésben használják fel, esetleg tovább küldik a globális piacokra. Kínát már eddig is 

aggasztotta az olaj és csővezetékek biztonsága, most pedig már a ritkaföldfémek exportja  

miatt sem lehet nyugodt, hiszen alapvetően Mianmarból szerzi be a készletek 60%-át. 

Forrás: China’s rare earth supplies disrupted by Myanmar tumult 

Miközben Kínának a nyugati szankciókkal kell szembenéznie, szövetség és 

befolyás építése miatt a Közel-Keletre tekint 

Shi Jiangtao, South China Morning Post, 2021. március 25. 

Wang Yi kínai külügyminiszter közel-keleti körútja során Szaúd-Arábiába is ellátogatott, 

melynek során kijelentette, hogy Kína számára prioritást jelent a kapcsolatok megerősítése a 

térség országaival. Szaúd-Arábia támogatásáról biztosította Kína Xinjiang-ot érintő politikáját, 

amelyet a külügyminiszter nagyra értékelt, egyúttal elismerte Rijád vezető szerepét a 

régióban. Kína Szaúd-Arábia legfontosabb kereskedelmi partnere, egyben a legfőbb 

olajimportőre, miközben az infrastrukturális, technológiai és biztonsági kapcsolataik is sokat 

fejlődtek. A két ország kapcsolatában csupán Pekingnek Iránhoz fűződő baráti viszonya lehet 

akadály. 

Forrás: As China faces sanctions from the West, it looks to the Middle East for alliance and 

influence 

Kína a RCEP kereskedelmi megállapodás korai végrehajtását sürgeti 

Orange Wang, South China Morning Post, 2021. március 25. 

2020 novemberében 15 ázsiai-csendes-óceáni gazdaság, köztük Kína, Japán, Dél-Korea, 

Ausztrália, Új-Zéland, valamint az ASEAN 10 tagja létrehozta a világ legnagyobb 

szabadkereskedelmi blokkját, amely a a globális népesség és a globális bruttó hazai termék 

mintegy 30 százalékát alkotja. Kína mindvégig vezető szerepet töltött be a megállapodás 

létrejöttében, március folyamán már ratifikálta is az egyezményt, amelynek életbe lépéshez 

minimum 6 ASEAN ország és 3 másik állam ratifikálása szükséges. Kína szerint a Regionális 

Átfogó Gazdasági Partnerség nagy lépést jelent a regionális ipari láncok létrehozása felé, 

miközben a kínai gazdaságot megnyitja a világ számára, képessé téve a kínai cégeket a 

nagyobb piaci verseny kihasználására. 

Forrás: China pushing for ‘early implementation’ of RCEP trade deal in January  
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Kína fegyverként fogja használni ritkaföldfém kapacitását? 

Kristin Vekasi, East Asia Forum, 2021. március 25. 

2021. január 20-án a kínai Ipari és Informatikai Minisztérium megvitatta a ritkaföldfém-ásványi 

anyagok Egyesült Államokba irányuló export korlátozásának lehetőségét, ami újabb állomást 

jelent a két ország közötti fokozódó technológiai versenyben. Összességében nem valószínű, 

hogy Kína szigorú kereskedelmi korlátozásokat fog bevezetni az Egyesült Államokkal szemben 

a ritkaföldfémek vagy más kritikus ásványi anyagok vonatkozásában, hiszen azt a kínai politikai 

döntéshozóknak is tudniuk kell, hogy a ritkaföldfém-készlet felhasználása kereskedelmi 

fenyegetésként csupán korlátozott és rövid távú károkat okoz, miközben Kína monopóliuma 

nem fog könnyen visszatérni, ha elveszik. 

Forrás: Will China weaponise its rare earth edge? 

Az új főnök ugyanaz, mint a régi a kormányátalakítás után Laoszban 

David Hutt, Asia Times, 2021. március 25. 

Március 22-én a laoszi nemzetgyűlés megválasztotta az ország új vezetőit, a Laoszi Népi 

Forradalmi Párt januári kongresszusán meghozott döntéseknek megfelelően. Thoungloun 

Sisolith pártfőtitkárt az ország elnökévé választották, a miniszterelnök a korábbi alelnök 

Phankham Viphavanh lett, míg a korábbi pártszervezeti vezető Xaysomphone Phomvihane a 

nemzetgyűlés elnöke tisztséget kapta meg. Noha jelentős politikai változás aligha várható, a 

kis ország vezetésében végbement személycseréknek geopolitikai jelentősége van, hiszen az 

ország igyekszik egyensúlyban tartani a Kínához és Vietnamhoz fűződő kapcsolatait. 

Forrás:  New boss same as old boss in reshuffled Laos  

Kína szankcionálja az Egyesült Királyság szervezeteit és állampolgárait a 

Xinjiang-al kapcsolatos hazugságok miatt 

Reuters, The Straits Times, 2021. március 26. 

Kína szankcionálta az Egyesült Királyság szervezeteit és magánszemélyeit pénteken a Xinjiang-

al kapcsolatos „hazugságok és téves információk” miatt napokkal azután, hogy Nagy-Britannia 

szankciókat vezetett be Peking ellen az emberi jogok megsértése miatt a nyugat-kínai 

régióban. A kínai külügyminisztérium közleménye szerint eddig négy szervezetet és kilenc 

személyt érintett az eljárás, köztük Iain Duncan Smith-t a konzervatív párt volt vezetőjét és a 

Konzervatív Párt Emberi Jogi Bizottságát, mivel "rosszindulatúan terjesztették a hazugságokat 

és a dezinformációt". Az érintett személyek és családtagjaik ezt követően nem léphetnek kínai 

területre. 

Forrás: China sanctions UK entities, individuals over Xinjiang 'lies' 

 

 

 

https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3125642/how-real-cost-any-us-china-conflict-will-be-felt-years-lost
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Indonézia betiltotta a ramadánhoz köthető vándorlást a vírustól való félelem 

miatt 

AT Contributor, Asia Times, 2021. március 26. 

A muszlim többségű Indonézia pénteken betiltotta az országban már megszokottnak tekintett 

vándorlást, amelynek során milliók utaznak át a hatalmas országon, hogy megemlékezzenek a 

ramadán végéről a Covid-19 fertőzések megemelkedésétől való félelem miatt. A ramadán idén 

május közepéig tart, de mivel a Covid-19 súlyosan érintette a legnagyobb délkelet-ázsiai 

országot, a kormány igyekszik minden lehetséges intézkedést meghozni annak megállítása 

érdekében. Eddig több mint 40000-en estek áldozatul a járványnak, de a kormányzat most 

kiterjedt oltókampányt indított, melynek következtében ez elkövetkezendő egy év során a 

lakosság nagy részének beoltását szeretnék megvalósítani. 

Forrás: Indonesia bans Ramadan exodus over virus fears 
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Közel-Kelet 

Peking: Kínának és Oroszországnak meg kell erősítenie a stratégiai 

együttműködést 

Al Mayadeen (الميادين), 2021. március 22. 
 

A kínai külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy az USA és a nyugati országok beavatkoznak 

más országok belügyeibe, és nyomatékosította, hogy Oroszországnak és Kínának meg kell 

erősítenie a stratégiai együttműködést. A szóvivő rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok 

és más nyugati országok a demokrácia és az emberi jogok nevében beavatkoznak más 

országok belügyeibe, ami rengeteg problémát okoz a világon. 

 

Forrás: بكين: الصين وروسيا بحاجة لتعزيز التعاون االستراتيجي 

 

 

Qatar Petroleum: Hosszú távú megállapodás Kína évi kétmillió tonna 

cseppfolyósított gázzal történő ellátásáról  

Al Jazeera Arabic (الجزيرة), 2021. március 22. 
 

A Katar Petroleum Corporation hosszú távú megállapodást írt alá a China Sinopec olaj- és 

vegyipari vállalattal, amelynek értelmében a katari vállalat Kínának évente kétmillió tonna 

cseppfolyósított gázt biztosít. Saad bin Sherida al-Kaabi, energiaügyi miniszter és a Qatar 

Petroleum vezérigazgatója elmondta: "Nagyon boldogok és büszkék vagyunk arra, hogy 

aláírtuk ezt a történelmi megállapodást, ami egy hosszú távú partnerség kezdetét jelenti a 

kínai Sinopec vállalattal." A szállítások jövő év januárjában kezdődnek. 

 

Forrás: قطر للبترول: اتفاقية طويلة االمد لتزويد الصين بمليوني طن سنويا من الغاز المسال 

 

 

Magyarország: [Megállapodás a] Il-103M repülőgépek orosz engedéllyel 

törtnénő gyártásáról  

Hatha al-Yawm (هذا اليوم), 2021. március 22. 
 

Az orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium honlapja arról számolt be, hogy a minisztérium 

megállapodást írt alá az "Il-103" típusú orosz utasszállító repülőgépek magyarországi 

gyártásáról. A két fél megállapodott abban, hogy közösen gyártják le az orosz "Il-103" 

többfunkciós repülőgépeket a magyarországi Pécs városának repüléstechnikai 

gyártóüzemében. 

 

Forrás: هنغاريا: انتاج طائرة إيل - ١٠٣  الخفيفة بترخيص روسي 

 

 

https://www.almayadeen.net/news/politics/1466255/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86:-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%25D
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/3/22/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/3/22/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/3/22/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF
https://tinyurl.com/yfskhyel
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Az Egyesült Arab Emirátusok kínai nagykövete: Több mint 100 emirátusi 

iskolában lehet kínai nyelvet tanulni 

Arabic People ( اليومية  الشعب   صحيفة ), 2021. március 19. 
 

Az Egyesült Arab Emirátusok kínai nagykövete, Ni Jian elmondta, hogy az emirátusok „Száz 

Iskola” programja a  közös erőfeszítéseknek hála nagy előrelépést tett, aminek köszönhetően 

118 iskola indított kínai nyelvtanfolyamot, továbbá azt is közölte, hogy a több mint 30 ezer 

kínaiul tanuló hallgató jelentős szerepet játszik a két nép közötti kölcsönös megértés és 

barátság előmozdításában. 

 

Forrás: سفير الصين في االمارات: أكثر من مائة مدرسة إماراتية تفتتح دورات لتعليم اللغة الصينية 

 

 

Wang Yi: Kína készen áll az Irakkal való barátság megerősítésére és a kölcsönös 

politikai bizalom fokozására 

Arabic People ( اليومية  الشعب   صحيفة ), 2021. március 15. 
 

A kínai külügyminiszter közölte, hogy Kína nyitott az Irakkal való barátság megszilárdítására és 

a kölcsönös bizalom mélyítésére. Kína volt az első, aki szakértő csapatot küldött Irakba a 

koronavírus járvány kirobbanását követően és eszközökkel, valamint vakcinákkal látta el az 

országot, nem beszélve arról, hogy egy DNS-laboratórium felépítésében is segédkezett. Kína 

kész minden segítséget megadni Irak számára a járvány elleni küzdelemben. 

 

Forrás: وانغ يي: الصين مستعدة لتعزيز الصداقة والثقة السياسية المتبادلة مع العراق 

 

 

Az Egyesült Arab Emírségek tartózkodási engedélyt bocsájt ki a távmunkát 

végzőknek és turisztikai vízumot ad bármely nemzetiségű egyén számára  

Al Arabiya (العربية), 2021. március 21. 
 

Az Egyesült Arab Emírségek kabinetje két olyan fontos döntést fogadott el, amelyek a 

koronavírus járvány okozta gazdasági problémák kezeléséhez kapcsolódnak. Az első a 

tartózkodási engedélyek kibocsátásanak lehetősége a virtuális térben munkát végzőknek; a 

második pedig a többszöri belépésre jogosító turisztikai vízumok megadásának jóváhagyására 

vonatkozik, bármilyen állampolgársággal bíró személy számára. Ez utóbbi lépéssel fokozni és 

támogatni kívánják az ország turizmusát, megerősítve az Egyesült Arab Emírségek globális 

turisztikai célpontként elfoglalt helyét. 

 

Forrás:  اإلمارات تمنح إقامات جديدة للعمل االفتراضي وتأشيرات سياحية لكل الجنسيات 

 

 

 

http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0319/c31660-9830572.html
http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0315/c31660-9828791.html
https://tinyurl.com/ygue2mjd
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Ezer jövőbeli projektet mutatnak be Szaúd-Arábiában  

Asharq al-Awsat (الشرق االوسط), 2021. március 21. 
 

37 kormányzati és magánvállalkozás részvételével három napos fórumot tartanak Rijádban, 

ahol több mint ezer projektjavaslat kerül majd bemutatásra, amelyek összértéke meghaladja 

a 600 milliárd riált (160 milliárd dollár). A fórum többek között lehetőséget biztosít a 

vállalkozók számára, hogy megismerkedjenek más résztvevők kezdeményezéseivel, növeljék 

saját versenyképességüket, felülvizsgálják projektjeiket és kapcsolatokat alakítsanak ki. 

 

Forrás: تجمع لعرض ألف مشروع مستقبلي في السعودية 

 

 

Kőolaj: A[z egyiptomi] Midor vállalat 2,3 milliárd dolláros beruházások révén 

60%-kal fogja növelni a termelést 2022-ben  

Youm7 ( السابع  اليوم ), 2021. március 22. 
 

Tariq Al-Mulla, Egyiptom kőolaj- és ásványi erőforrások minisztere kifejtette, hogy a Midor 

egyike azon jeles finomítóknak, amelyek fontos szerepet játszanak a kőolajtermékek, 

különösen a benzin és a dízel nagy részének a helyi piacokra történő eljuttatásában, és hogy a 

kapacitás növelése révén megvalósuló új projekt hozzájárul a kőolajtermékek piacának 

stabilitásához és fenntarthatóságához. A beruházási költsége körülbelül 2,3 milliárd dollár. 

 

Forrás:  البترول: توسعات ميدور لزيادة اإلنتاج 60% في 2022 باستثمارات 3ر2 مليار دوالر 

 

 

Rekordok dőltek meg Dubajban a lakáseladások terén februárban  

Al Khaleej (الخليج), 2021. március 21. 
 

A dubaji ingatlanügyletek teljes száma februárban elérte a 3787-et, melyeknek értéke 7,43 

milliárd dirham, ami 8,9%-os növekedést jelent az ügyletek számát tekintve ez év januárjához 

képest. A 2021 eleje és február vége közötti ügyletek teljes száma elérte a 7114-et, ezek értéke 

14,2 milliárd dirham volt. Az adatokból nyilvánvalóan kitűnik, hogy a dubaji ingatlanpiac 

feltartóztathatatlanul növekszik. 

 

Forrás:  مبيعات قياسية للعقارات الجاهزة في دبي خالل فبراير 

 

 

 

 

 

 

Törökorszag hulladékmentes (zero waste) programja ENSZ-díjat nyert  

https://aawsat.com/home/article/2872211/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
file:///C:/Users/klemensits.peter/Downloads/tinyurl.com/yfr8zyql
file:///C:/Users/klemensits.peter/Downloads/tinyurl.com/yjoln48h
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Hürriyet Daily News, 2021. március 22. 
 

Törökország hulladékmentes (zero waste) projektje elnyerte az ENSZ Fejlesztési Programja 

(UNDP) díját. A felelős fogyasztási és termelési célt sikeresen teljesítő projekt díját először 

adják át. Törökország kezdeményezésének célja az újrahasznosíthatatlan hulladék 

mennyiségének csökkentése. Törökországnak 2017 és 2020 között 315 millió kilowattóra 

energiát, 345 millió köbméter vizet, 50 millió hordó olajat, 397 millió tonna nyersanyagot és 

209 millió fát sikerült megtakarítania. A program az üvegházhatást okozó gázkibocsátást is 

jelentősen lecsökkentette. 

 

Forrás: Turkey’s zero waste project wins UN global action award 

 

Az OMV Turkey LNG-meghajtású teherautókat vásárol az IVECO-tól  

Engin Esen, Hürriyet Daily News, 2021. március 22. 
 

Az OMV osztrák olaj- és gázipari konszern környezetbarát és fenntartható növekedési 

szemléletének részeként lecserélte törökországi tehergépjármű-állományának 10 százalékát 

földgázüzemű járművekre - mondta az OMV Turkey ügyvezető igazgatója. A kezdeményezés 

részeként az OMV Turkey nyolc LNG-meghajtású teherautót vásárolt az IVECO-tól, és LNG-

töltőállomást létesített a Fekete-tenger nyugati részén fekvő Bolu tartományban, amely 

félúton fekszik Isztambul és Ankara között. 

 

Forrás: OMV Turkey buys LNG-powered trucks from IVECO 

 

Görögország hetente 10 000 beoltott izraeli turistát enged be  

Haaretz, 2021. március 22. 
 

A tömeges koronavírus elleni oltási kampánynak köszönhetően Izraelben hónapok óta 

csökken a COVID-19 fertőzés okozta súlyos esetek száma. A beoltott személyek számára 

újraindult az élet Izraelben, de a be- és kimenő (repülő)járatokra vonatkozóan továbbra is 

vannak bizonyos korlátozások. Görögország turisztikai minisztere arról tájékoztatta Yossi 

Amrani izraeli nagykövetet, hogy a görög kabinet beengedi a már beoltott és zöld útlevéllel 

rendelkező izraeli turistákat. Ők PCR-teszt vagy szállodai karantén nélkül is Görögországban 

tartózkodhatnak. 

 

Forrás: Coronavirus Live: Greece to Allow in 10,000 Vaccinated Israeli Tourists Weekly 
  

https://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-zero-waste-project-wins-un-global-action-award-163342
https://www.hurriyetdailynews.com/omv-turkey-buys-lng-powered-trucks-from-iveco-163327
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-coronavirus-covid-palestinian-authority-vaccines-pa-west-bank-1.9641053
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Oroszország részt vesz a „Pakisztáni áramlat” építésében  
Sergej Tihov, Russkaja Gazeta, 2021. március 22. 
Oroszország és Pakisztán hivatalosan is megegyezett arról, hogy az „Észak-Dél” gázvezetéket 
átnevezik „Pakisztáni Áramlatnak”. Ez azt jelenti, hogy a két ország között a gázvezeték 
megépítéséről és a gázszolgáltatásról szóló megállapodás biztossá vált. Pakisztán az építési 
projekt 74 %-t míg Oroszország a 26 %-át fedezi a költségeknek. A Pakisztáni áramlat 
gázvezetéken évente 12,5 milliárd köbméter gáz tranzitálását tervezi az orosz fél. A Pakisztáni 
áramlat építésének a biztossá válása különösen fontos jelentőséggel bír Oroszország számára, 
hiszen később ehhez a gázvezetékhez szeretnék csatlakoztatni a Türkmenisztán- Afganisztán-
Pakisztán-India vagy az Irán-Pakisztán-India jövőbeli gázvezetéket.  
Forrás: Россия примет участие в строительстве „Пакистанского потока” 
 
 

Lavrov szerint Kínának az Orosz Föderációval együtt kell fenntartania az ENSZ 
Alapokmányának alapelveit 
Anton Demidov, 2021. március 23. 
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Pekingnek Moszkvával együtt kell fenntartania a 
nemzetközi jog elveit és az ENSZ Alapokmányát, amelyet a Nyugat figyelmen kívül hagy. Wang 
Yi kínai külügyminiszterrel folytatott tárgyalások során a diplomata azt mondta, hogy "a világ 
helyzete nem válik könnyebbé". Az orosz külügyminisztérium vezetője azt is elmondta, hogy 
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-Ping kínai vezető közös nyilatkozatot terveznek a jó 
szomszédságról, barátságról és együttműködésről szóló szerződés aláírásának 20. évfordulója 
alkalmából. 
 
Forrás: Лавров заявил, что Китай вместе с РФ должен отстаивать принципы Устава ООН 

 
Oroszország és Kína a szankciók ellen: milyen leckét nem tanult meg Nyugat 
Aleksandr Balickij, smotrim.ru, 2021.március 23. 
Oroszország és Kína egységesen kiáll egymás mellett azokkal a szankciókkal szemben, amiket 
Nyugat hozott ellenük. Szerhij Lavrov és kínai kolllégája Vang Ji elítélte azokat az 
intézkedéseket, amit az Európai Unió hozott ellenük. Úgy az orosz, mint a kínai 
külügyminiszter értetlenségéről adott hangot a szankciókkal kapcsolatban. A két állam 
képviselője biztosították egymást az országaik közötti egyeztetések folytatásával 
kapcsolatban. Lavrov orosz külügyminiszter szavaiban burkoltan emlékeztette az Európai 
Uniót arra, hogy a korábban már meghozott Oroszország elleni szankciók nem vezettek 
sikerre, s a Nyugat nem tanult a korábban történtekből. 
 
Forrás: Россия и Китай против санкций: какие уроки не усвоил Запад  

 
 
 
 

https://rg.ru/2021/03/22/rossiia-primet-uchastie-v-stroitelstve-pakistanskogo-potoka.html
https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/03/23/n_15771716.shtml
https://smotrim.ru/article/2540736
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Az Eurázsiai Gazdasági Unió a járvány utáni gazdasági kockázatokra 
figyelmeztetet 
Polina Himsiasvili, rbc.ru 2021.március 24. 
A világjárvány erősen meggyengítette az Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) országainak a 
gazdaságát. A gazdasági visszaesés elkerülése miatt valamint a régió stabilitása céljából az 
EaEU országainak minden eddiginél szorosabb együttműködésre van szüksége. Mihail 
Mjásznikovics, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság elnöke szerint a gazdasági visszaesés legfőbb 
oka, hogy a korábbi időszakban a megtakarításokat nem hatékonyan alakították át olyan 
beruházásokká és innovációkká, amelyek a gazdasági potenciál növekedéséhez szükségesek. 
Ezért a továbbiakban ezekre a területekre kell összpontosítani. Ezen kívül figyelembe kell 
venni a gazdasági unió országainak a népesség jövedelmével kapcsolatos helyzetét, amely 
nem teszi lehetővé a belső fogyasztás jelentős növekedését. 
 
Forrás: В ЕАЭС предупредили о рисках для экономик во время выхода из пандемии 
 
 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió és India megvitatta kapcsolatainak kilátásait 
ritmeurasia.org, 2021.március 24. 
A megbeszélés során India és az Eurázsiai Unió (EaEU) képviselői egyetértettek abban, hogy 
gazdasági kapcsolataikat szorosabbra kell fűzni a nemzetközi „Észak-Dél” gazdasági folyosó 
segítségével. Szerhij Glázev az EaEU munkacsoport vezetője az Eurázsiai Unió részéről 
megerősítette, hogy minden téren készek az együttműködésre Indiával, valamint India kiemelt 
gazdasági partnerként szerepel az EaEU jövőbeli céljai között. Az Eurázsiai Unió részéről India 
meghívást kapott a 2021 májusában Nur-Szultánban megrendezésre kerülő Eurázsia fórumra, 
ahol a további kapcsolatok fejlődéséről fognak tárgyalni az unió és India vezetői.  
 
Forrás: ЕАЭС и Индия обсудили перспективы развития отношений 

 
 
Türkmenisztán csatlakozik a FÁK-országok szankciók elleni nyilatkozatához 
turkmen.news, 2021.március 24.  
Türkmenisztán csatlakozott a FÁK-országok szankciók alkalmazása elleni nyilatkozatához. A 
március 22-én kelt dokumentumot az orosz külügyminisztérium honlapján tették közzé. .A 
résztvevő államok "komoly aggodalmukat fejezik ki az egyoldalú kényszerintézkedések, köztük 
a nem nemzetközi jogon alapuló gazdasági intézkedések más államokkal szembeni 
elrendelésének növekvő előfordulása miatt". A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy "a szankciók 
kivetése kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsának kiváltsága az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányának VII. Fejezete alapján". A nyilatkozat szerzői rámutatnak "a beavatkozás 
tilalmának elvének fontosságára a szuverén államok belügyeiben". Hangsúlyozzák, hogy ez az 
elv sérti „a törvényes kormányok megdöntésének megszervezése céljából történő bármilyen 
beavatkozást, valamint a nemzeti jognak az államok általi, a nemzetközi jogot sértő 
területeken kívüli alkalmazását". A nyilatkozatot Oroszország és Türkmenisztán mellett 
Örményország, Fehéroroszország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Üzbegisztán írta 
alá. 
 
Forrás: Туркменистан присоединился к заявлению стран СНГ против санкций 

https://www.rbc.ru/politics/24/03/2021/6059d1c09a7947d9b7570085
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/24_03_2021-3.aspx
https://turkmen.news/lenta/turkmenistan-sng-zayavlenie/
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Oroszország és Dél-Korea közös befektetési alap létrehozását jelentette be 
Semen Holdstein, lenta.ru, 2021.március 25. 
Az orosz és a dél-koreai külügyminiszter egy 1 milliárd dollár értékű közös befektetési alap 
létrehozásáról állapodtak meg Szöulban. Ezt az alapot közös fejlesztési alapnak szánják. 
Ezenkívül Szerhij Lavrov bejelentette, hogy gyors ütemben folytatódnak az Orosz-Dél-Koreai 
kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok fejlődése, amit az elmúlt évben írtak alá. A befektetési 
alap létrehozása egyben jelzés értékel is bír Amerika felé. Ezenkívül egy beruházási 
együttműködést is aláírtak a Távol-Kelet és az Antarktiszi orosz területekkel kapcsolatban.  
 
Forrás: Россия и Южная Корея задумали создать совместный инвестиционный фонд 
 
 

Peskov elmondta, hogy Oroszországot érdekli a Japánnal folytatott párbeszéd 
a Kuril-szigetekről 
Spr Vokruh Kiril, tass.ru, 2021.március 25. 
Oroszország érdekelt a Japánnal folytatott párbeszéd folytatásában, többek között a Kuril-
szigetek déli részén folyó közös gazdasági tevékenységek kérdéseiben. Dmitrij Peszkov orosz 
elnök sajtótitkára. A Kreml arra számít, hogy a legmagasabb szinten folytatódnak majd a 
kapcsolatok, amint a járványügyi helyzet megengedi. "Érdekel a Japánnal folytatott párbeszéd, 
az elmúlt években kialakult párbeszédstruktúra megőrzése és fejlesztése" - mondta Peskov, 
válaszolva arra a kérdésre, hogy Moszkva lát-e lehetőségeket a Tokióval folytatott 
párbeszédre. a Kuril kérdésben. A Kreml szóvivője emlékeztetett arra, hogy az Orosz Föderáció 
elnöke és Japán miniszterelnöke sokszor tanácskoztak e kérdésben az elmúlt 3-4 folyamán. 
Japán miniszterelnöke elmondta, hogy Japán továbbra is követni kívánja az Orosz Föderációval 
korábban megkötött megállapodásokat. Tokió továbbra is konzultációt folytat Moszkvával a 
Kuril-szigetek déli részén folyó közös gazdasági tevékenységekről. 
 
Forrás: Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге с Японией по Курилам 
 
 

A Gazprom kizárta az Ukrajnával kötött gázmegállapodás felülvizsgálatát 
Radio Sputnik, 2021.03.26. 
 
Oroszország nem fogja felülvizsgálni az Ukrajnával kötött gázszállítási megállapodást - mondta 
Viktor Zubkov, a Gazprom igazgatótanácsának vezetője. Szerinte az országok között minden 
megállapodást betartanak. A fő irány ebben a tekintetben Oroszország számára az Északi 
Áramlat-2 (Nord Stream-2) építésének befejezése - mondta a társaság igazgatótanácsának 
vezetője. Zubkov arról is beszélt, hogy Ukrajnán át kell szállítani a szerződésben előírt 
üzemanyag mennyiségeket és egyben elutasította a megállapodások országonkénti 
felülvizsgálatának lehetőségét. Moszkva és Kijev 2019 december végén aláírta az Ukrajnán 
átmenő gázszállítás folytatásáról szóló megállapodáscsomagot, amely öt évre szóló 
tranzitszerződést is tartalmaz, amely szerint a Gazprom garantálja az első évben 65 milliárd 
köbméter gáz szivattyúzását és 40 milliárd köbmétert a következő négy évben. Emellett a 
gázügyi együttműködésről szóló jegyzőkönyv szerint a Gazprom és a Naftogaz fontolóra veheti 

https://lenta.ru/news/2021/03/25/fond/
https://tass.ru/politika/10992751
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az Ukrajnába irányuló közvetlen gázszállítást az európai csomópont (NCG) árától számított 
kedvezménnyel, a mennyiségtől függően. Eddig még nem jelentettek ilyen tárgyalásokat. 
 
Forrás: В "Газпроме" исключили пересмотр соглашения по газу с Украиной 
 
 

A Gazprom megígérte, hogy 2021-ben elkészül az Északi Áramlat -2 
Ruskaja Gazeta, 2021.március 26. 
Az Északi-Áramlat-2 építése 2021-ben fejeződik be jelentette ki Viktor Zubkov, a Gazprom 
igazgatótanácsának elnöke. A gázvezeték építéséből már nagyon kevés maradt hátra, amit 
már belátható időn belül sikerül is teljesíteni. Zubkov azt is megjegyezte, hogy a munka 90-
92% -ban már teljes egészében befejeződött Most a dán zónában folynak a munkálatok. Az 
Északi-Áramlat-2 projekt befejezésével egyidőben már tervezik két további gázvezeték 
megépítését, összesen 55 milliárd köbméter gáz kapacitással az orosz partoktól a Balti-
tengeren át Németországig. Ezenkívül a csővezeték áthalad Finnország, Svédország és Dánia 
területi vagy kizárólagos gazdasági zónáin. Február 21-én a projekt üzemeltetője, a Nord 
Stream 2 AG megkereste a német szabályozó hatóságot azzal a kéréssel, hogy adja meg az 
engedélyt a gázcsövek német vizeken történő lefektetésére. Megjegyzendő, hogy az Északi-
Áramlat-2 befejezésével kapcsolatos információkat az amerikai külügyminisztérium is 
megerősítette. 
 
Forrás: Газпром" пообещал достроить "Северный поток - 2" в 2021 году 
 

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/gazprom-1602949125.html
https://rg.ru/2021/03/26/gazprom-poobeshchal-dostroit-severnyj-potok-2-v-2021-godu.html
https://rg.ru/2021/03/26/gazprom-poobeshchal-dostroit-severnyj-potok-2-v-2021-godu.html

