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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

A világkereskedelem egyik fő témája a Szuezi-csatornaelzáródása volt, amely rámutatott a 
jelenlegi kereskedelmi útvonalak sebezhetőségére-. Az orosz Északi tengeri útvonal és a kínai 
„Egy övezet, egy út” kezdeményezés keretében a vasúti vonal fejlesztés még nagyobb 
hangsúlyt és támogatást kaphat a jövőben. 
 
A WHO által a koronavírus eredetéről készített 120 oldalas jelentést elégtelennek találta az 
Egyesült Államok és 12 másik ország, ugyanis a jelentésből az derül ki, hogy „extrém 
valószínűtlen”, hogy víruslaborból szabadult el a koronavírus, ezért új, független és átlátható, 
külső beavatkozás mentes vizsgálatot kérnek.  
Az ujgur helyzet kapcsán a kínai külügyi sajtótájékoztatón bemutatták Lawrence Wilkerson 
veterán 2018-as beszédét, amelyben elmondja, „hogy az amerikai katonaság Afganisztánban 
állomásozásának egyik oka, hogy Hszincsiangban 20 millió ujgur van. A CIA Kína 
stabilizálásának megdöntése érdekében, az ujgurokon keresztül akar belső nyomást 
gyakorolni a kínai kormányra.” 
A kínai ujgur kérdésben az ENSZ kijelentette, hogy tervezi delegáció küldését Kínába, hogy 
kivizsgálja a nyugati országok által jelzett aggodalmakat. Kína válaszul úgy fogalmazott, hogy 
örömmel veszi az ENSZ delegáció látogatását, tagjait pedig már korábban is meghívták  
Hszincsiangba, azonban eddig ennek nem tettek eleget. 
Az USA és EU szankciókat követően több nyugati cég (H&M, Nike) is bejelentette, hogy a több 
éves együttműködést megszakítják és nem vesznek több ujgur gyapotot, (amellyel 
tulajdonképpen veszélyeztetik az ujgur gazdaságot,) miközben a kínai internetezők ezen cégek 
termékei elleni bojkottra hívták fel társaikat. Ennek kapcsán az USA a kínai kormányt 
megvádolta, hogy a párt kezdeményezte a nyugati cégek ellen irányuló bojkottot.  
 
Március 24. és 30-a között Vang Ji (Wang Yi) kínai külügyminiszter a Közel-Keleten tett 
hivatalos látogatást 6 országban, tárgyalt Szaúd-Arábiával, az Öböl Menti Együttműködési 
Tanáccsal és Törökországgal.  Az USA és a Nyugat által szankcionált Iránnal 25 évre szóló, 400 
milliárd USD értékű megállapodás kötött Kína, ezt követően a külügyminiszter az Egyesült Arab 
Emírségekkel tárgyalt a koronavírus járvány elleni vakcina együttműködésekről, majd az 
Omani Szultanátusban és Bahreinben egyeztetett a további partnerségi lehetőségekről az „Egy 
övezet, egy út” keretében.  Kína „puskalövések nélkül” építi a közel-keleti kapcsolatait, írták a 
nyugati sajtóban. 
Vang Ji kínai külügyminiszter a közel-keleti tárgyalásai során a régió biztonságának és 
stabilitásának előmozdítását illetően 5 pontos javaslatot fogalmazott meg: 1. kölcsönös 
tisztelet támogatása; 2. egyenlőség és igazságosság; 3. non-proliferáció; 4. kollektív biztonság; 
5. fejlődési együttműködés felgyorsítása. Kína és a muszlim országok közösen utasították el a 
más országok belügyeibe való külső beavatkozást, emellett a fogadó államok  összességében 
támogatóan nyilatkoztak Kína Hszincsiang-politikájáról. Kína a gazdasági együttműködés 
hagyományos keretein (nyersanyag importálása, infrastruktúra exportálása) túl olyan új 
területeken indítványozta a kooperációt, mint a mesterséges intelligencia, az 5G, a big data, 
az űrtechnológia és a járványmegelőzés. 
Március 31. és április 2-a között Vang Ji kínai külügyminiszter fogadta a szingapúri, a maláj, az 
indonéz és a fülöp-szigeteki külügyminisztereket, hogy a mianmari helyzet békés 
megoldásáról és további regionális együttműködésekről tárgyaljanak. Kína és a délkelet-ázsiai 
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országok kijelentették, hogy továbbra is a belügyekbe történő be nem avatkozás  és a helyzet 
békés rendezésének hívei. 
Április 3-án és 5-én pedig a dél-koreai és japán külügyminiszterekkel fog tárgyalásokat 
folytatni, két héttel az amerikai-dél-koreai, és japán látogatást követően. A továbbiakban Dél-
Korea külügyminisztere is egyeztetni fog japán kollégájával.  
 
Oroszország további nyilatkozataiban is az orosz-kínai együttműködést dicsérte, továbbá 
Mongóliával is megerősíti a kapcsolatait. A jövő héten orosz-indiai külügyminiszteri 
megbeszélés várható, amelynek keretében a Putyin-Modi elnöki találkozót is előkészítik.  
Eközben Oroszország nyugaton katonai csapatokat mozgósított és vezényelt az ukrán határra, 
miközben a belarusz-ukrán határon is fehérorosz csapatok vonultak fel, így a donbaszi 
térségben komoly konfliktus alakulhat ki. 
 
Közép-Ázsiában a magyar kapcsolatok erősítése folytatódott, Orbán Viktor miniszterelnök és 
delegációja Üzbegisztánban tárgyalt az üzbég kormánnyal az együttműködési lehetőségekről. 
Ezt követően Miniszterelnök úr részt vett a Türk Tanács online ülésén, amelynek egyik 
eredménye, hogy tavasz végén Magyarországon tartják a Türk Tanács tagállamai által 
létrehozott ipari és kereskedelmi kamara nagyszabású üzleti fórumát. 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kazahsztánban, Kirgizisztánban és 
Tádzsikisztánban tesz hivatalos látogatást. 
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Kelet Ázsia 

Kína megmutatta, hogy a Közel-Keleten is játékban van 

David P. Goldman, Asia Times, 2021. március 27. 

Az amerikai befolyás igen törékeny számos eurázsiai térségben, ahol Kína igen nehéz 

helyzetbe hozhatja az Egyesült Államokat. Kína és Irán március 28-án átfogó stratégiai 

megállapodást írt alá, amely meghatározza a két ország gazdasági, politikai és kereskedelmi 

kapcsolatait a következő 25 évre. 2016-ban kezdték meg ennek az egyezségnek a kidolgozását, 

és akkor lépett életbe, amikor mindkét országgal szemben amerikai szankciók vannak életben. 

A várakozások szerint a privát szektorok kapcsolatai is nagy mértékben fejlődhetnek az Övezet 

és Út kezdeményezés keretében. Kína tehát egyértelműen jelezte, hogy ő is jelen van a 

térségben. 

Forrás: Kína azt mutatja, hogy a Közel-Keleten is durván játszhat 

Ritkaföldfémek: Kína nyakán Amerika 

Dave Makichuk, Asia Times, 2021. március 28. 

A ritkaföldfémek kulcs elemei az elektromos autóknak, a mobiltelefonoknak, de még a 

fülhallgatóknak is. Az amerikai ritkaföldfém ellátás 80 százaléka Kínából érkezik. Kína kezében 

van a ritkaföldfémek kitermelésének négyötöde, a ritkaföldfém mágnesek gyártásának pedig 

még nagyobb része, ami nem kevesebb mint 13 milliárd dolláros üzletág évente. Amerika 

ennek hatására Kanada, Ausztrália és India felé kezdett közeledni, akik szintén nagyon gazdag 

ritkaföldfém tartalékokkal rendelkeznek. Ezzel igyekszik csökkenteni az Egyesült Államok a 

Kínától való függőségét. 

Forrás: Rare earth quandary: China has US by the throat 

Mit tartalmaz az iráni-kínai megállapodás? 

Shannon Tiezzi, The Diplomat, 2021. március 30. 

25 évre szóló stratégiai megállapodás született Kína és Irán között, amely a két ország 

diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóján köttetett meg. Többek között olyan területeket 

fed le, mint a gazdaság (olaj, bányászat), ipar, logisztika és mezőgazdasági együttműködése, 

de az üzlet, a turizmus és a cserekapcsolatokat is támogatja. Ez az első megállapodás Irán 

történelmében, amit egy nagyhatlommal kötött és ami ilyen hosszú időtartamra szól. Wang Yi 

a Közel-Keleten több országba is ellátogatott Iránon kívül: Szaúd-Arábia, Törökország, Egyesült 

Arab Emírségek, Bahrein és Omán. 

Forrás: What’s in the China-Iran Strategic Cooperation Agreement? 

 

 

https://asiatimes.com/2021/03/china-shows-it-too-can-play-rough-in-the-middle-east/
https://asiatimes.com/2021/03/rare-earth-riddle-can-us-dodge-chinas-monopoly/
https://thediplomat.com/2021/03/whats-in-the-china-iran-strategic-cooperation-agreement/
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Kína elektromos autógyártás háborúja: a Xiaomi is beszáll a piacra 

Jane Zhang – Mása Borak, SCMP, 2021. március 30. 

A Xiaomi megkezdi az elektromos autógyártás projektjét, 1,5 milliárd dolláros kezdeti 

beruházással, ami a következő években akár 10 milliárd dollárosra is nőhet. A világ egyik 

legnagyobb telefongyártója is úgy döntött, hogy beszáll a Kínában most nagyon felkapott 

piacra az elektromos autók gyártásába. Lei Jun a Xiaomi alapítója és igazgatója a cég egyik 

nagy rendezvényén jelentette be a jövőbeni terveit, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott, 

hogy ez lesz „élete utolsó nagy vállalkozása”. 

Forrás: China’s EV war: Xiaomi enters the fray with multibillion-dollar investment in world’s 

largest electric vehicle market 

A Szuezi-csatorna elzáródásából más kereskedelmi útvonalak fontossága is 

nőhet, amelyből Oroszország és Kína is profitálna 

Mideast Discourse, 2021. március 30. 

A Szuezi-csatornán történt incidens rávilágított arra, hogy alternatív szállítási útvonalakra 

lehet szükség a közeljövőben, ez pedig jó pozícióba hozhatja Oroszországot és Kínát. Az egyik 

a kínai Övezet és Út kezdeményezés, Kína száz millió dollárokat költött a projekt részeként 

kikötők, vasúthálózatok és utak fejlesztésére, hogy megfelelő infrastruktúrát biztosítson 

Eurázsia összeköttetésére. A másik pedig az orosz partok mentén végighaladó Északi-tengeri 

útvonal, amelynek infrastrukturális fejlesztésére Oroszország szintén komoly összegeket költ, 

de a kínai Övezet és Útnak is található itt egy szakasza, Északi-sarki Selyemút néven. 

Forrás: Suez Canal blockage could alter shipping forever…and China and Russia will be the winners 

A dél-koreai külügyminiszter megbeszélésre hívta japán kollégáját 

Ahn Sung-mi, The Korea Herald, 2021. március 31. 

Chung Eui-yong nemrégiben reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy megbeszélést 

kezdeményezzen a japán kollégájával a két ország kapcsolatainak helyreállítására, amelyek 

történelmi és gazdasági okok miatt romlottak meg. A sajtótájékoztató alkalmával a dél-koreai 

politikus elmondta, hogy bárhol és bármilyen formában találkozna a japán külügyminiszterrel, 

Toshimitsu Motegival, akár kétoldalú, akár pedig egy háromoldalú találkozón az Egyesült 

Államokkal. Szöul igyekszik erőfeszítéseket tenni annak érdekben, hogy felszámolja a Tokióval 

fennálló diplomáciai feszültségeket, amelyek Japán 1910–45-ös dél-koreai gyarmati 

uralmában gyökereznek és folyamatos gazdasági viszályokká váltak. 

Forrás: Foreign minister calls for talks with Japanese counterpart 

 

 

 

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3127633/chinas-ev-war-xiaomi-enters-fray-multibillion-dollar-investment
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3127633/chinas-ev-war-xiaomi-enters-fray-multibillion-dollar-investment
https://www.mideastdiscourse.com/2021/03/30/suez-canal-blockage-could-alter-shipping-foreverand-china-and-russia-will-be-the-winners/?fbclid=IwAR3j6irFwtHmFUTlcqKUzJnif47wdjMIfLWwblgRWq5GQA7y9wUzRm6DXxA
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210331000935
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Dél-Korea elkezdheti az oltást a kínai és orosz vakcinákkal 

Lee Hyo-jin, The Kore Times, 2021. március 31. 

A dél-koreai kormánynak lassan fontolóra kell vennie az orosz és kínai vakcinák használatát a 

koronavírus okozta járvány leküzdésében, mivel hatalmas az érdeklődés világszerte az oltások 

iránt a gyártásuk viszont sokszor bizonytalan és nem tudja fedezni a keresleti igényeket. Noha 

az oroszországi és kínai oltások nem szerepeltek a nemzet eredeti beszerzési tervében, az 

egészségügyi hatóságok alternatív lehetőségként fontolóra vették használatukat az 

AstraZeneca és a Pfizer oltások bizonytalan szállítása miatt. 

Forrás: Will Korea introduce Russian, Chinese COVID-19 vaccines? 

Kína és Észak-Korea szomszédsága 

Shannon Tiezzi, The Diplomat, 2021. április 1. 

Kína és Észak-Korea közötti politikai kapcsolatok gyakran kerülnek hírekbe - a legfrissebb 

például, Xi Jinping és Kim Dzsong Un március végi levélváltása, amelyre közvetlenül az észak-

koreai ballisztikusrakéta-teszt előtt került sor. Kevesebbet hallani azonban a partnerség 

gazdasági oldaláról, és még kevesebbet a kínai-észak-koreai határvidéken élő emberek 

életéről és a két ország kapcsolatának arra gyakorolt hatásáról. Egy nemrégiben megjelent 

könyv (“Decoding the Sino-North Korean Borderlands”) ezekre igyekszik választ adni, melynek 

két szerzőjével készült interjút olvashatjuk a cikkben. 

Forrás: Adam Cathcart & Christopher Green on the China-North Korea Borderlands 

Japán 120. lett a nemek közötti egyenlőtlenségi ranglistán 

Japan Today, 2021. március 31. 

Japán a 2021-es nemek közötti egyenlőtlenségi rangsorban a 156 ország közül a 120. helyen 

végzett, ezáltal pedig a legfejlettebb gazdaságok között az utolsó helyre került. A 

Világgazdasági Fórum szerint a nők politikai és gazdasági színtéren való részvétele továbbra is 

nagyon alacsony Japánban. A többi G7-es ország - Nagy-Britannia, Kanada, Franciaország, 

Németország és az Egyesült Államok - a 11. és a 30. helyezettek közé került. Ázsiában a Fülöp-

szigetek volt a legjobban teljesítő ország a 17. helyen, míg Dél-Korea a 102., Kína pedig a 107. 

helyre került. 

Forrás: Japan ranks 120th in 2021 gender gap report; worst among G-7 

 

 

 

 

 

 

https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2021/04/119_306422.html
https://thediplomat.com/2021/03/adam-cathcart-christopher-green-on-the-china-north-korea-borderlands/
https://japantoday.com/category/national/update1-japan-ranks-120th-in-2021-gender-gap-report-worst-among-g-7
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A mongol elnök rendeletet adott ki a washingtoni nagykövet visszahívására 

news.mn, 2021. április 2. 

Battulga elnök március 9-én indítványozta a washingtoni mongol nagykövet Yo. Otgonbayar 

visszahívását, azonban a Hurál [mongol országgyűlés] március 18-i plenáris ülésén úgy döntött, 

hogy nem hagyja jóvá a visszahívást, mert azt nem ítéli megalapozottnak. Április 2-án Battulga 

elnök rendeletet adott ki a nagykövet visszahívására, és levélben felszólította a 

külügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.  

Forrás: Элчин сайд Ё.Отгонбаярыг эгүүлэн татах зарлиг гаргалаа 

Battulga és Putyin pénteken telefonon tárgyalt 

president.mn, 2021. április 2. 

Khaltmaa Battulga mongol, és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken telefonbeszélgetést 

folytatott le. Szó esett a mongol-orosz kapcsolatok 100. évfordulójáról, illetve az első közös 

űrrepülés 40. évfordulójáról, melynek alkalmából J. Gurragchaag űrhajós az egyik 

legmagasabb orosz állami kitüntetésben részesült. Ezután rátértek a sürgetőbb 

vakcinakérdésre. Putyin elnök elmondta, hogy megkapta Battulga február 11-i levelét, és 

azóta az orosz vakcina Mongóliába szállítása folyamatban van, valamint támogatja a Szputnyik 

V Mongóliában való gyártásának előkészítését. Battulga kérte a vakcinák minél gyorsabb 

szállítását, és gratulált Oroszországnak a járvány idején nyújtott teljesítményéhez. 

Forrás: Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путинтай утсаар ярилаа 

 

https://news.mn/r/2418112/
https://president.mn/17849/
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Dél-Ázsia 

Qureshi: Az India és Pakisztán közötti viszony normalizációjára a 2019. 

augusztus 5. előtti helyzet visszaállítása után van csak lehetőség 

thenews.pk, 2021. április 1. 

Shah Mahmood Qureshi pakisztáni külügyminiszter szerint addig, amíg India nem vizsgálja 

felül a Dzsammu és Kasmír megszállásáról és elcsatolásáról szóló 2019. augusztus 5-i döntését, 

Pakisztán nem tudja normalizálni a kapcsolatait szomszédjával. Az augusztus 5-i fejleményekre 

válaszul Pakisztán felfüggesztette indiai cukor- és gyapotimportját. Bár a viszony teljes 

konszolidációja még várat magára, nagy lépést jelentett, amikor Narendra Modi levélben 

köszöntötte Imran Khant Pakisztán nemzeti ünnepén, amelyre Imran Khan reagált is. Ennek a 

lassú közeledési folyamatnak része, hogy a héten Pakisztán arról döntött, hogy feloldja az 

indiai cukor elleni bojkottját.  

Forrás: FM Qureshi stresses pre-August 5 Kashmir status for normalisation of ties with India 

A Maldív-szigetek diplomáciai kapcsolatot létesített a Lesothói Királysággal 

avas.mv, 2021. március 30. 

A Maldív Köztársaság és a Lesothói Királyság március 29-én hivatalos kapcsolatot létesített. A 

diplomáciai együttműködésről szóló szerződést a Maldív-szigetek kormánya képviseletében 

Thilmeeza Hussain, a Lesothói Királyság kormányának nevében Nkopane Raseeng Monyane, 

az államok ENSZ-képviselői írták alá. Mindkét ország igyekszik minél szélesebb körű 

diplomáciai kapcsolathálózatot kiépíteni, és úgy látják, hogy a kettejük közötti együttműködés 

alapja az lehet, hogy mindkét országnak kis államként kell helytállnia a nemzetközi politikában. 

Forrás: Maldives establishes diplomatic relations with Lesotho 

Kína 600 ezer dózis Covid–19-vakcinát ajándékozott Srí Lankának  

news.lk 2021. március 30. 

Gotabaya Rajapaksa, Srí Lanka elnöke korábban eljuttatta írásos segélykérését Xi Jinping 

elnökhöz, melyre válaszul Kína 600 ezer Covid–19-vakcinát ajánlott fel az országnak. Dr. 

Palitha Kohona pekingi nagykövet lehetőséget kapott, hogy egyeztessen a Sinopharm és a 

Sinovac vezetőségével. Végül a Sinopharmmal állapodtak meg. Kína korábban is már nagy 

mennyiségű védőfelszerelést, valamint 90 szájmaszkkészítő gépet adományozott Srí Lankának 

a koronavírus-járvány elleni védekezés támogatására.   

Forrás: China gifts 600,000 doses of COVID-19 vaccine to Sri Lanka 

 

 

https://www.thenews.com.pk/latest/813185-fm-qureshi-stresses-pre-august-5-kashmir-status-for-normalisation-of-ties-with-india
https://avas.mv/en/97759
https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/31955-china-gifts-600-000-doses-of-covid-19-vaccine-to-sri-lanka
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Afgán béketeremtés: Oroszország igyekszik eloszlatni India aggodalmait 

Pajhwok Afghan News, 2021. április 1. 

India aggodalommal figyeli az afgán béketárgyalások menetét, mivel nem tudja felmérni, a 

pakisztáni titkosszolgálatnak vajon mekkora befolyása lehet a tálibokra. Emellett pedig 

Moszkva is kihagyta Delhit a március 18-i tárgyalásokból. Lavrov orosz külügyminiszter 

következő héten Indiába utazik. Feltehetően az esetleges félreértések tisztázása, az 

aggodalmak eloszlatása, valamint az év folyamán később esedékes Putyin–Modi 

miniszerelnöki találkozó részleteinek megvitatása céljából. Lavrov mellett Zamir Kabulov 

Afganisztán különleges megbízottja is Újdelhibe látogat, ahol várhatóan tájékoztatja az indiai 

vezetést a március 18-i moszkvai találkozó fejleményeiről. 

Forrás: Afghan peace push: Russia to allay Indian concerns 

 

Közeledik az amerikai csapatok kivonásának határideje: az amerikai 

különmegbízott találkozik a tálibokkal 

Syed Zabiullah Langari, Tolo News, 2021. március 31. 

Az amerikai csapatok kivonásának határideje a dohai megállapodás alapján ez év május 1. A 

határidő közeledtével hamarosan újabb egyeztetésre kerül majd sor Törökországban. A 

tálibokhoz közeli források szerint mindeközben az USA több ízben kérte a tálibokat, hogy 

egyezzenek bele amerikai katonai jelenlétbe további 3–6 hónapra. A források szerint a tálibok 

hajlandóak tárgyalni ez ügyben, de a feltételeik hétezer tálib fogoly szabadon bocsátása, 

valamint a tálib vezetők nevének törlése az ENSZ feketelistájáról.   

Forrás: US Envoy Meets With Taliban as Troop Pullout Deadline Approaches  

Indiai–francia–ausztrál háromoldalú találkozó: napirenden az indiai-csendes-

óceáni térség 

Shishir Gupta, Hindustan Times, 2021. április 2. 

Amikor 2020 májusában India határozott álláspontot képviselt a kínai csapatok kelet-ladakhi 

jelenlétével szemben, magára irányította Ausztrália és Franciaország figyelmét, mely államok 

abban érdekeltek, hogy a Dél-kínai-tengeren továbbra is biztosított legyen a szabad hajózás. 

Ennek jegyében Franciaország hadgyakorlatot tervez tartani a Bengáli-öbölben április 4. és 7. 

között, melyre az indiai haditengerészetet is meghívta. Ezt követően pedig április 13-án 

Jaishankar indiai, Le Drian francia és Payne ausztrál külügyminiszter háromoldalú találkozójára 

fog sor kerülni Delhiben. 

Forrás: India, France, Australia trilateral meet on April 13; Indo-Pacific on agenda 

 

 

https://pajhwok.com/2021/04/01/afghan-peace-push-russia-to-allay-indian-concerns/
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-171133
https://www.hindustantimes.com/india-news/india-france-australia-trilateral-meet-on-april-13-indo-pacific-on-agenda-101617350103103.html
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Bangladesbe vezetett Modi miniszterelnök első útja a pandémia kitörése óta  

Wion News, 2021. március 26. 

Narendra Modi indiai miniszerelnök két napos látogatást tett Bangladesben. Március 26-án 

ünnepelte Banglades Pakisztántól való függetlenségének 50. évfordulóját. Az ünnep 

alkalmából Modi lerótta kegyeletét a mártírok emlékművénél, valamint szimbolikus 

faültetésen is részt vett. Az emlékhelyen a vendégkönyvbe írt bejegyzésében Banglades hősi 

mártírjait méltatta. A helyi indiai diaszpóra, illetve a bangladesi vezetés barátsággal fogadták, 

és méltányolták a gesztust, hogy miután a miniszterelnök a koronavírus-járvány kezdete óta 

törölte minden külföldi találkozóját, első útja Bangladesbe vezetett.  

Forrás: Bangladesh 50th Anniversary: PM Modi meets leaders, Mukhtijoddhas; pays homage 

to martyrs in Bangladesh 

Banglades és nyolc másik nagy ruhagyártó ország összefog 

Refayet Ullah Mirdha, The Daily Star, 2021. április 2. 

A világjárvány a textilipart sem kímélte, nagy visszaesés következett be a keresleti oldalon. 

Ugyan a pandémiának még nincs vége, a Bangladesi Ruhakészítők és -exportálók Szövetsége 

(BGMEA) szerint a megrendelések mértéke a járvány előtti volumen 90 százalékát már eléri, 

ugyanakkor a termékekért kínált árak nem elfogadhatóak, illetve a kifizetések is késnek. Az 

alkupozíció javítása érdekében összefogott 9 ország, melyek együttesen a világ 

ruhatermelésének 70 százalékát adják.  

Forrás: Bangladesh joins eight RMG making countries for better prices 

 
  

https://www.wionews.com/south-asia/bangladesh-50th-anniversary-pm-modi-meets-leaders-mukhtijoddhas-pays-homage-to-martyrs-in-bangladesh-373393
https://www.wionews.com/south-asia/bangladesh-50th-anniversary-pm-modi-meets-leaders-mukhtijoddhas-pays-homage-to-martyrs-in-bangladesh-373393
https://www.thedailystar.net/business/news/bangladesh-joins-eight-rmg-making-countries-better-prices-2070689
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Délkelet-Ázsia 

A mianmari válság és a „be nem avatkozás” ellentmondásai 

Kyaw Khant, The Diplomat, 2021. március 29. 

A február elsejei katonai puccsot követően a világ elsősorban Kínától és az ASEAN-tól várja, 

hogy közvetítsen a felek között a mianmari válság békés megoldása érdekében. A „be nem 

avatkozás” elve azonban jelentős akadályt jelent, vagyis messze nem egységes az álláspont 

azzal kapcsolatban, hogy a mianmari helyzet mennyiben tekinthető az ország belügyének és 

továbbra is szükséges-e az ország szuverenitásának tiszteletben tartása. Az ASEAN tagállamok 

és Kína egyaránt a stabilitás megőrzésében érdekelt, amit azonban a hatalmon lévő katonai 

vezetés egyre kevésbé képes biztosítani. 

Forrás: The Myanmar Crisis andThe Myanmar Crisis and the Contradictions of ‘Non-

Interference’ – The Diplomat the Contradictions of ‘Non-Interference’ 

Nagy-Britannia integrált külpolitikai felülvizsgálata és kapcsolatai Indonéziával 

Noto Suoneto, The Diplomat, 2021. március 29. 

2021 márciusában az Egyesült Királyság kiadta a Biztonság, védelem, fejlesztés és külpolitika 

integrált felülvizsgálata c. dokumentumot, amely magába foglalta mindazon külpolitikai 

célokat, amelyeket az ország 2025-ig el kíván érni. A kormányzat ebben elismerte, hogy a 

geopolitikai és gazdasági súlypont folyamatosan Keletre tolódik, a Brexit utáni világban az 

Egyesült Királyságnak pedig az ASEAN államokkal szorosabb kapcsolatot kell kiépítenie, 

miközben a soft power diplomáciáját is meg kell erősítenie. A délkelet-ázsiai országok közül 

Indonézia különösen fontos, a bilaterális kapcsolatok szorosabbra fűzése pedig mindkét állam 

számára hasznos lehet. 

Forrás: Britain’s Integrated Foreign Policy Review and Its Relations with Indonesia 

India hátráltatja a széndioxidmentes célok elérését, miközben nő rajta a 

nyomás 

„India baulks at carbon neutral target as pressure grows” The Straits Times, 2021. 

március 30. 

Jelenleg valószínűtlennek tűnik, hogy India képes legyen az üvegházhatású gázok 0%-ra való 

csökkentésére 2050-re, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia részéről kifejtett nemzetközi 

nyomás ellenére. India, Kína és az Egyesült Államok után a világ harmadik legnagyobb szén-

dioxid-kibocsátója, és ezért létfontosságú az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, amelynek 

középpontjában jelenleg a nulla kibocsátás elérése áll az évszázad közepére. Kína 2060-ra 

vállalta a karbonsemlegességet, amelynek az USA is fő támogatója Biden alatt, de az indiai 

kormány az ország hatalmas energiaéhsége miatt túl kockázatosnak tartja a vállalást, tartva a 

gazdaságra gyakorolt kedvezőtlen hatásoktól. 

Forrás: India baulks at carbon neutral target as pressure grows 

https://thediplomat.com/2021/03/the-myanmar-crisis-and-the-contradictions-of-non-interference/
https://thediplomat.com/2021/03/the-myanmar-crisis-and-the-contradictions-of-non-interference/
https://thediplomat.com/2021/03/the-myanmar-crisis-and-the-contradictions-of-non-interference/
https://www.msn.com/hu-hu/?cobrand=lenovo17win10.msn.com&ocid=LENOVODHP17&pc=LCTE
https://thediplomat.com/2021/03/britains-integrated-foreign-policy-review-and-its-relations-with-indonesia/
https://thediplomat.com/2021/03/britains-integrated-foreign-policy-review-and-its-relations-with-indonesia/
https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/india-balks-at-carbon-neutral-target-as-pressure-grows
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A Szuezi-csatorna feltorlódása erősíti a Kína-Európa vasúti összeköttetést 

Frank Chen, Asia Times, 2021. március 30. 

A Szuezi-csatornán kialakult torlódás miatt a külföldi exportban érdekelt kínai vállalatok és 

hajózási cégek próbáltak új útvonalakat találni, elkerülve Szuezt. Időközben a kínai 

vasúttársaság teherforgalma is megnőtt, rávilágítva a 10 éve működő Kína-Európa gyorsvasút 

létjogosultságára. Miközben a kereskedelem 80%-a még mindig a tengeren bonyolódik, a kínai 

külügyminisztérium és az Államtanács támogatja a vasúti szállítás fejlesztését, hiszen ezzel 

akár a tengeri út idejének negyedét is meg lehetne spórolni. Ugyanakkor viszont a vasúti 

költségek jelentősen magasabbak, egyben sokkal kisebb léptékű szállításra adnak lehetőséget, 

mint a tengeren, megkérdőjelezve a szárazföldi szállítás gazdaságosságát. 

Forrás: Suez Canal logjam boosts China-Europe rail link 

Indonézia elmozdulása az elektromos járművek és a tiszta energia irányába 

lassú lesz, de kifizetődő 

Akhmad Hanan – Luky Yusgiantoro, South China Morning Post, 2021. március 28. 

A Covid-19 világjárvány közepette Indonézia megkezdte a fuvarozási szektorban az átállást a 

tiszta energiára, melynek keretében a kormány a hagyományos belső égésű motorokkal 

üzemelő járművek helyett modern elektromos gépjárművek üzembe helyezését tervezi. 

Elősegítheti a folyamatot, hogy a világon Indonézia az első számú nikkel exportőr, ami az egyik 

legfontosabb alapanyag az elektromos járművek akkumulátorának gyártásához. Noha a 

kormány különböző ösztönzőket is kilátásba helyezett az elektromos autóipar fellendítése 

érdekében, egyértelmű, hogy az alkalmazásukhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése sem tűr 

halasztást. 

Forrás: Indonesia’s move towards electric vehicles and clean energy will be slow but rewarding 

A Huawei jó képet vág a 2020-as 3,8%-os bevétel növekedéshez, ami azonban 

10 év alatt a legalacsonyabb 

Celia Chen, South China Morning Post, 2021. március 31. 

A Shenzen-i Huawei szerdán 891,4 milliárd jüan (136,7 milliárd dollár) csoportos bevételről 

számolt be, amely 3,8 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt, de ez az elmúlt évtized 

legkisebb éves árbevétel-növekedése. Az árbevétel az összértékesítés 65,6 százalékát tette ki, 

köszönhetően a belföldi árbevétel 15,4 százalékos növekedésének. Ez ellentétben áll a 

tengerentúli piacok visszaesésével, hiszen az európai, afrikai és közel-keleti piacokon az 

értékesítés 12,2 százalékkal, az ázsiai-csendes-óceáni piacon 8,7 százalékkal csökkent. Ez 

lényegében azt jelzi, hogy a vállalatnak komoly gondjai adódtak külföldön, miután Washington 

nemzetbiztonsági aggályok miatt kereskedelmi szankciókkal sújtotta. 

Forrás: Huawei puts on a brave face despite reporting 3.8 per cent revenue growth for 2020, 

slowest in a decade  

https://asiatimes.com/2021/03/suez-canal-logjam-boosts-china-europe-rail-link/
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3127216/indonesias-move-towards-electric-vehicles-and-clean-energy-will-be
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3127758/huawei-ekes-out-38-cent-revenue-growth-2020-overseas-sales-slump-us
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A filippínó gazdaság mélyrepülésben, miközben a Covid esetek száma nő 

Jason Castenada, Asia Times, 2021. március 30. 

A tavalyi meredek zuhanás után a Fülöp-szigetek gazdasága ismét mélyrepülésben van, mivel 

a Covid-19 fertőzések arányának növekedése és a lassan haladó oltási program akadályozza a 

gazdaság talpraállását. Miután az új fertőzések csaknem felét Metro-Manilában tapasztalták, 

a kormány ismét szigorú korlátozásokat vezetett be a legfontosabb gazdasági központok 

esetében, amelyek az ország teljes gazdasági teljesítményének csaknem felét teszik ki. Rodrigo 

Duterte elnököt már eddig is sokan bírálták a járvánnyal kapcsolatos intézkedései miatt így a 

25 millió embert érintő újabb karantén sem részsült kedvező fogadtatásban, főleg, hogy az 

infláció és a munkanélküliség is megemelkedett. 

Forrás: Philippine economy in freefall as Covid rates soar 

 

Rosszindulatú, vagy jószándékú? Kínai-amerikai stratégiai versengés Biden 

alatt  

Jia Quingguo, East Asia Forum, 2021. március 28. 

2017-ben a kínai-amerikai kapcsolatok drámai változáson mentek keresztül, amikor Trump 

elnök Kínát stratégiai vetélytársnak minősítette. Látszólag úgy tűnik, hogy a demokraták is 

támogatják ezt az álláspontot, ennek ellenére a fogalom mást jelent a számukra, mint a Trump 

kormányzat számára. Trump alatt egy rosszindulatú viszály kezdődött el, melynek során az 

USA minden eszközt bevetett Kína korlátozása érdekében. A felszínen úgy tűnik, hogy a Biden 

adminisztráció is folytatni kívánja a Kína elleni kemény fellépést, de valójában a demokrata 

kormányzat elismeri, hogy egyes területeken szükség van a két nagyhatalom 

együttműködésére, továbbá Peking versenytárs, de nem ellenség, így a győzelem érdekében 

a cél nem szentesíti az eszközt. 

Forrás:  Malign or benign? China–US strategic competition under Biden  

A kínai fogyasztók véleménye támogatja a Xinjiang-i gyapotot, hogy cáfolják a 

vádakat 

„Xinhua”, The Straits Times, 2021. április 01. 

Néhány külföldi márka, köztük a H&M és a Nike arra hivatkozva, hogy a régióban állítólagosan 

"kényszermunkát" alkalmaznak bejelentette, hogy nem vásárolnak Xinjiang-i gyapotot. A kínai 

közvélemény azonban felháborodott a külföldi bojkott miatt, a vásárlók pedig teljes 

elégedettségüket fejezték ki a termékek iránt és továbbra is szívesen vásárolják a Xinjiang-i 

Ujgur Autonóm Régióból származó alapanyagokat és termékeket. A kínai vásárlók politikai 

döntésnek tekintik a külföldi vállalatok lépését, a Xinjiang-i termékek melletti kiállással pedig 

a „kényszermunkát” érintő vádakat igyekeznek cáfolni. Kína a világ második legnagyobb 

gyapottermelője, aminek a 80%-a Xinjiang tartományból származik. 

Forrás: Chinese consumers voice support for Xinjiang cotton to refute accusations 

https://asiatimes.com/2021/03/philippine-economy-in-freefall-as-covid-rates-soar/
https://www.eastasiaforum.org/2021/03/28/malign-or-benign-china-us-strategic-competition-under-biden/
https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinese-consumers-voice-support-for-xinjiang-cotton-to-refute-accusations
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Kína támogatja az ASEAN párbeszédre való törekvését a mianmari válságban 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. április 01. 

Kína támogatását fejezte ki a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) azon 

erőfeszítéseivel kapcsolatban, hogy megoldják Mianmar politikai válságát, és 

megakadályozzák, hogy az ország teljes körű polgárháborúba sodródjon. A kínai 

külügyminisztérium helyeselte az ASEAN azon törekvését, hogy fenntartsa a „be nem 

avatkozás” elvét, miközben a helyzet stabilizálását és az erőszak beszüntetését szeretné elérni. 

A szervezet részéről elsősorban Szingapúr, Malajzia és Indonézia törekvései említhetőek, 

amelyek a konfliktus diplomáciai megoldását hangsúlyozzák, amivel Kína is maradéktalanul 

egyet ért. 

Forrás: China Backs ASEAN Push for Talks on Myanmar Crisis 

 

  

https://thediplomat.com/2021/04/china-backs-asean-push-for-talks-on-myanmar-crisis/
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Közel-Kelet 

Mohammed bin Salman herceg bejelentést tett Szaúd-Arábia és a Közel-Kelet 

zöld kezdeményezéséről 

Al Arabiya (العربية), 2021. március 28. 
A szaúdi koronaherceg nyilatkozatában kitért arra, hogy globális olajtermelőként világosan 

látják felelősségüket a klímaválság elleni küzdelemben. Hozzáette, hogy a hamarosan induló 

szaúdi zöld kezdeményezés és a közel-keleti zöld kezdeményezés meghatározzák a Királyság 

és a régió által képviselt irányvonalat a föld és természet védelmével kapcsolatban, valamint 

világos célkitűzéseikkel hozzájárulnak a globális célok eléréséhez. Azt is hozzátette, hogy 

globális kőolajtermelőként tisztában vannak azzal, hogy mekkora a felelősségük a klímaválság 

elleni küzdelemben, és arra fognak törekedni, hogy vezető szerepet töltsenek be a következő 

zöld korszakban. 

 

Forrás: محمد بن سلمان يعلن عن مبادرة السعودية الخضراء والشرق األوسط األخضر 

 

 

Katar kereskedelmi többlete 3,1 százalékkal nőtt két hónap alatt 

AA ,أحمد حاتم )وكالة األناضول(   , 2021. március 28. 
A hivatalos adatok azt mutatták, hogy Katar árukereskedelmi egyenlegének többlete 2021 

januárjában és februárjában 3,15 százalékkal növekedett. A Tervezési és Statisztikai 

Minisztérium adatai szerint a katari kereskedelmi mérleg (az összes export és import 

különbsége) 26,76 milliárd riál (átszámítva 7,4 milliárd dollár) többletet könyvelhetett el. 2020 

azonos időszakában a katari kereskedelmi mérleg többlete 25,94 milliárd riál (átszámítva 7,18 

milliárd dollár) volt.  

 

Forrás:  فائض ميزان تجارة قطر يرتفع 3.1 بالمئة في شهرين 

 

A kínai külügyminiszter üdvözli Kína és az Egyesült Arab Emírségek közötti 

együttműködést és barátságot 

Arabic People ( صحيفة الشعب اليومية), 2021. március 29. 
Wang Yi kínai államtanácsos és külügyminiszter üdvözölte Kína és az Egyesült Arab Emírségek 

közötti kapcsolatokat, amelyek kölcsönös bizalmat, együttműködést és erős barátságot 

mutatnak. Wang elmondta, hogy Kína támogatja az Egyesült Arab Emírségek szabad akaratát 

saját fejlődési útvonalának kiválasztásában, és ellenzi az Egyesült Arab Emírségek belügyeibe 

történő külföldi beavatkozást. Kína a kölcsönösen előnyös együttműködést magasabb szintre 

kívánja emelni, ezért olyan fejlesztési modellt alkot, ami összhangban van az UAE nemzeti 

fejlesztési stratégiájával. Kína azon dolgozik, hogy elmélyítse a kommunikációt és a kölcsönös 

koordinációt az Egyesült Arab Emírségekkel az Öböl békéjének és stabilitásának védelme 

érdekében. 

 

Forrás: وزير الخارجية الصيني يشيد بالتعاون والصداقة بين الصين واإلمارات العربية المتحدة 

https://tinyurl.com/yzo3v8kc
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-31-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%25
http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0329/c31660-9833443.html
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14,56 milliárd dollár volt az Egyiptom és Kína közötti kereskedelmi forgalom 

értéke 2020 folyamán 

Youm7 ( اليوم السابع), 2021. március 29. 
 

Az Egyiptom és Kína között zajló kereskedelem volumene éves szinten 10,34%-kal nőtt, és 

2020-ra elérte a 14,56 milliárd dollárt. Az Egyiptomba irányuló kínai export 13,64 milliárd 

dollárt könyvelhetett el, ami éves összevetésben 11,83%-os növekedést jelent. 2020 

decemberétől Egyiptom lett Kína 49. kereskedelmi partnere. 

 

Forrás:  مليار دوالر حجم التجارة بين مصر والصين خالل ٢٠٢٠ ١٤.٥٦ 

 

 

Samkhani: A keleti együttműködés felgyorsítja az Egyesült Államok 

hanyatlását, és Biden aggodalma "teljesen helyénvaló". 

Lisi Niesner, Reuters > RT Arabic (آر تي العربية), 2021. március 29. 
 

Az Iráni Nemzetbiztonsági Tanács titkára, Ali Shamkhani úgy véli, hogy "a keleti stratégiai 

együttműködés növekedése felgyorsítja az Egyesült Államok hanyatlását", és emiatt abszolút 

érthető Joe Biden amerikai elnök aggodalma. Továbbá beszélt még az Irán és Kína közötti 

stratégiai együttműködési ütemterv fontosságáról, amit a hatékony ellenállás egyik 

komponensének tart, és azt is közölte, hogy: "A világ nem csak a Nyugat, és a Nyugat nem csak 

az USA és az a három európai ország, amelyek megszegték ígéreteiket." 

 

Forrás: شمخاني: التعاون في الشرق يسرع من أفول الواليات المتحدة وقلق بايدن "في محله تماما" 

 

 

Dubai a létező egyik legnagyobb projektet valósítja meg a hulladék energiává 

alakítása területén 4 milliárd dirham értékben 

Al Khaleej (صحيفة الخليج), 2021. március 29. 
 

A Dubai Holding bejelentette partnerségét egy konzorciummal, amely magában foglalja a 

Dubal Holdingot, az Itochut, a Hitachi Zoden Innovát, a Besix Groupot és a Tech Groupot, hogy 

létrehozza a világ egyik legnagyobb üzemét a hulladék energiává történő átalakítása 

érdekében. A projekt költsége mintegy 4 milliárd dirham, és a vállalatok konzorciuma 35 éves 

franchise-jog alapján építi és működteti a Dubai Önkormányzattal. Ez a történelmi partnerség 

az állami és a magánszektor között az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb és 

legkiemelkedőbb beruházása a megújuló energia szektorban. 

 

Forrás: دبي تبني أحد أكبر مشاريع تحويل النّفايات إلى طاقة بـ٤ مليارات درهم 

 

https://m.youm7.com/story/2021/3/29/14-56-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8
https://m.youm7.com/story/2021/3/29/14-56-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8
https://m.youm7.com/story/2021/3/29/14-56-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8
https://arabic.rt.com/world/1216137-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9
https://arabic.rt.com/world/1216137-%D8%B4%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9
https://www.alkhaleej.ae/2021-03-29/%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%91%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9
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Kína és Oroszország egymáshoz való közeledése Amerikával szemben... Vajon 

szövetséggé fejlődik? 

 .március 27 .2021 ,(الجزيرة ) Al Jazeera ,د. عبد هللا العقرباوي
 

Az Egyesült Államok Oroszországgal és Kínával  való kapcsolatai az elmúlt napokban rendkívül 

feszültté váltak, és tapasztalható volt, hogy a diplomácia és nyilatkozatok szintjén is átléptek 

bizonyos határokat. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nemrég Pekingben tett látogatást, 

ahol számos megbeszélést tartott kínai tisztviselőkkel. A cikkíró felteszi a kérdést: Az USA 

nyomása milyen mértékben fogja szorosabb együttműködésre sarkallni a két felet? Annyi 

bizonyos, hogy a két fél közötti gazdasági kapcsolatok mutatói pozitív irányba mozdultak el, 

mivel érezhetően nőtt az együttműködésük, mind kétoldalú szinten, mind azokban a 

regionális és nemzetközi keretekben, amelyekhez tartoznak. Ilyenek például a partnerségi 

megállapodások, a digitális együttműködés, a belső és közös infrastrukturális projektek 

elindítása, valamint a közös pénzügyi projektek megerősítése. Azonban a cikkíró szerint a két 

fél közötti alapvető különbségek az egyik legfontosabb kihívást jelentik a kapcsolatban, 

különösen kínai oldalról, amely úgy véli, hogy az orosz piac korlátozott a nyugati és az ázsiai 

piacokhoz képest. Oroszország, amelynek lakossága Kína népességének egytizede (147 millió 

szemben 1,4 milliárddal), gazdaságának mérete pedig kevesebb, mint egytizede nem képes 

lépést tartani Kínával. 

 

Forrás:  التقارب الصيني الروسي في مواجهة أميركا.. هل يتطور إلى تحالف؟ 

 

A kínai tech óriás Xiaomi gyárat nyit Törökországban 

Anadolu Agency, Hürriyet Daily News, 2021. március 29. 

 

Kína vezető technológiai vállalata, a Xiaomi március 29-én Isztambulban közösen indított 

termelőüzemet a Salcomp manifacturinggal. A cég februárban jelentette be tervét, hogy 30 

millió dolláros beruházással gyárat nyit Törökországban. Törökország a negyedik ország a 

világon, ahol a márkának vannak üzemei. A nyitóünnepségre eljuttatott üzenetben Recep 

Tayyip Erdoğan elnök elmondta, hogy Törökország dinamikus munkaereje és stratégiai 

elhelyezkedése miatt fontos lehetőségeket kínál a külföldi befektetők számára. A gyár, 

amelyet 14 000 négyzetméteren alapítottak, évente ötmillió készülék gyártására lesz képes és 

2000 munkahelyet teremt. 

 

Forrás: Chinese tech giant Xiaomi opens factory in Turkey 

 

 

 

 

https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.net/amp/news/politics/2021/3/27/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%258A%25D9%2586%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B
https://www.hurriyetdailynews.com/chinese-tech-giant-xiaomi-opens-factory-in-turkey-163527
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Kínai diplomáciai siker az USA ellen 

Robert Ford, Asharq Al-Awsat, 2021. március 31. 

 

Március második fele nem volt sikeres az amerikai diplomácia számára. Blinken 

külügyminiszter március 18-án Alaszkában vendégül látta Kína két legfontosabb diplomatáját, 

és emlékeztette a világsajtót a Kínával szembeni amerikai panaszokra, például Xinjiangra és 

Hongkongra, valamint a Tajvan elleni kínai fenyegetésekre és a Kína általi gazdasági 

nyomásgyakorlásra. Mindezek után Joe Biden március 25-én ígéretet tett arra, hogy nem 

engedi Kínát a világ vezető országává válni. Az amerikai kormányzatnak mindenképpen ezt az 

álláspontot kell képviselnie, mert a kongresszuson Bidennek a republikánusok szavazataira is 

szüksége van, ha véghez akarja vinni a bevándorlási törvények reformját és meg akarja 

szerezni a támogatást az új infrastruktúra-építés finanszírozásához. Azonban Kína alaszkai 

diplomáciai csapatának nyilvános válasza rendkívül erős volt. Először is megrovást intéztek az 

amerikaiaknak a diplomáciai protokoll megsértése miatt. A kínai külügyminiszter rámutatott 

arra az álszentségre, amikor Washington a kínai gazdasági nyomásgyakorlás miatt 

panaszkodik, ugyanakkor gyakran alkalmaz szankciókat. A kínaiak azt is mondták, hogy az 

Egyesült Államoknak meg kell oldania saját emberi jogi kudarcait, például az amerikai fekete 

közösségekkel kapcsolatos problémákat. A kínai diplomácia újabb sikert aratott március 23-

án, amikor az orosz és a kínai külügyminiszter találkozott, és Szergej Lavrov nyilvános beszéde 

során a kínai véleményekkel egybehangzó kritikákat fogalmazott meg az USA irányába. 

 

Forrás: Chinese Diplomatic Gains against America 

 

 

Magas rangú tárgyalások kezdődtek az üzbég elnök és a magyar miniszterelnök 

között 

Al-Khabar Al-Yawm ( اليوم الخبر ), 2021. március 31. 
 

Savkat Mirzizoyev, Üzbegisztán köztársasági elnökének meghívására hivatalos látogatást tett 

Üzbegisztánban Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor, ahol a Kuksaroy-rezidencián 

hivatalos vendégfogadást tartottak. Eljátszották az üzbég és a magyar himnuszokat, és az 

ünnepségen részt vettek a két ország küldöttségeinek tagjai és a diplomáciai testületek 

képviselői is. 

 

Forrás: بدأ محادثات رفيعة المستوى بين الرئيس االوزبكى ورئيس وزراء المجر خالل زيارته الوزبكستان 

 
  

https://english.aawsat.com/home/article/2891926/robert-ford/chinese-diplomatic-gains-against-america
http://alkhabaralyoum.com/index.php/more/world-news/32906-%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Oroszország és Dél-Korea megállapodást írt alá a védelem területén folytatott 

együttműködésről 

Aleksandr Stepanov, Russkaja Gazeta, 2021.március 29. 

Alekszandr Fomin orosz védelmi miniszterhelyettes tárgyalásokat folytatott Dél-Koreában a 

regionális biztonságról. Az orosz katonai osztály szerint a stratégiai párbeszéd végén megkötött 

megállapodásoknak megfelelően a felek szerződést írtak alá Oroszország és Dél-Korea között 

a védelem területén folytatott együttműködésről. Park Jae Min koreai kollégájával folytatott 

tárgyalások során Alexander Fomin a regionális biztonsági kérdéseket is megvitatta, különös 

tekintettel az északkelet-ázsiai helyzetre és a Koreai-félszigetre. Ezenkívül a beszélgetés a 

kétoldalú együttműködési kapcsolatokat és a térség katonai állapotát és kilátásait is érintette. 

Az Orosz Föderáció védelmi miniszterhelyettese találkozott a koreai fegyveres erők vezérkari 

bizottságának elnökhelyettesével, Yun Ui Chol altábornaggyal is. 

 

Forrás: Россия и Южная Корея подписали договор о сотрудничестве в области обороны 

 

 

A Kreml tisztázta Putyin és Zelenszkij közötti beszélgetési terveket 

Artem Andrejev, lenta.ru, 2021.március 29. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán vezető közötti kapcsolatfelvételről 

még nincsenek tervek mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Egyelőre nem terveznek 

beszélgetést sem találkozást Zelenszkijjel, de szükség esetén a kapcsolatfelvétel nagyon 

gyorsan megszervezhető, tudatta a szóvivő. Március elején Zelenszkij ukrán elnök kétszer 

beszélt arról, hogy szeretne Putyinnal találkozni. Kifejtette, hogy erre lehetőséget fog találni, 

ha nem kerül sor a normandiai csúcstalálkozóra a donbaszi konfliktus kapcsán. Januárban 

tanácsadói szinten normandiai formátumú találkozót tartottak Berlinben. A németországi 

tárgyalások eredményeit a „nincs mit dicsekedni” kifejezés jellemezte. Március elején az ukrán 

fél bejelentette, hogy új terv benyújtására készül a donbaszi konfliktus megoldására, de később 

Kijev képviselője, Leonyid Kravcsuk tisztázta, hogy semmilyen tervről nincs szó, csak néhány 

javaslatról. 

 

Forrás: Кремль прояснил вопрос о планах разговора Путина с Зеленским 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2021/03/29/rossiia-i-iuzhnaia-koreia-podpisali-dogovor-o-sotrudnichestve-v-oblasti-oborony.html
https://lenta.ru/news/2021/03/29/pu_zel/
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A Kreml az Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatok szemléletének 

kialakításáról beszélt 

Izvesztija,2021.március 29. 

Oroszország az új amerikai közigazgatás intézkedéseinek felülvizsgálatának befejezése után új 

kapcsolatot alakít ki az Egyesült Államokkal, jelentette be Dmitrij Peszkov, az Orosz Föderáció 

elnökének sajtótitkára. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Anatolij Antonov, az Egyesült 

Államokbeli orosz nagykövet még nem nyújtott be jelentést Vlagyimir Putyin orosz elnöknek 

a washingtoni helyzetről. A Külügyminisztériumon keresztül folyamatosan készülnek a 

jelentések. Most elemzést végeznek, felülvizsgálják az amerikaiak által az új közigazgatáson 

belül tett intézkedéseket. Ennek az elemzésnek az elvégzése időbe telik. Peszkov szerint amint 

az orosz vezető megkapja az összes szükséges információt, döntést hoz arról, hogy Moszkva 

melyik magatartáshoz fog ragaszkodni. Március 21-én az Egyesült Államokbeli orosz 

nagykövet visszatért Moszkvába. Antonovot meghívták arra a konzultációra, ami célja 

Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok további fejlődésének meghatározása. 

Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője megjegyezte, Moszkva abban 

érdekelt, hogy megakadályozza a washingtoni kapcsolatok visszafordíthatatlan megrontását. 

 

Forrás: В Кремле рассказали о формировании подхода к отношениям с США 

 

 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök Üzbegisztánba érkezett 

Gazeta, 2021.március 29. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök hivatalos látogatásra Üzbegisztánba érkezett. A taskenti 

nemzetközi repülőtéren a magas rangú vendéget és feleségét Abdulla Aripov üzbég 

miniszterelnök fogadta. Rövid egyeztetés után a magyar küldöttség az Üzbég főváros 

Függetlenség térre érkezve Orbán Viktor megkezdte az első hivatalos látogatását az országban. 

A magyar miniszterelnök megkoszorúzta a függetlenség és a humanizmus emlékművét, amely 

a szabadság, a fényes kilátások és a jó szándék szimbóluma. Ezt követően a magyar küldöttség 

a számára fenntartott rezidencia felé vette az irányt. A tervek szerint több mint tíz megállapodás 

aláírására kerülhet sor a gazdaság, az energia, az oktatás és a képzés, a kultúra, a régiók közötti 

együttműködés, a foglalkoztatás és a munkaügyi kapcsolatok területén. Valamint a magyar 

miniszterelnök és követsége megismerkedik az üzbég tudományos kutatóközpontok 

munkájával és az üzbég történelem főbb helyszíneivel. 

 

Forrás: Венгрия бош вазири Виктор Орбан Ўзбекистонга келди 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iz.ru/1143672/2021-03-29/v-kremle-rasskazali-o-formirovanii-podkhoda-k-otnosheniiam-s-ssha
https://www.gazeta.uz/uz/2021/03/29/hungary/


 
 

 
 

22 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió tanácsa megvitatja az eurázsiai integrációs 

stratégia 2025-ig történő végrehajtásának tervét 

tass.ru, 2021.március 30. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unión (EaEU) belüli integráció fejlesztésének fő irányvonalaira 

vonatkozó tervek végrehajtását az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) ülésén mérlegelik. Az 

ülést április 1-én videokonferencia formájában tartják meg. Az eurázsiai gazdasági integráció 

2025-ig tartó stratégiai irányának a cselekvési tervezetét is mérlegelik. A terv jóváhagyása 

lehetővé teszi a stratégiai intézkedések és mechanizmusuk tartalmának konkretizálását. A 

tanácskozáson jóváhagyni tervezik az Eurázsiai Kormányközi Tanács ülésének napirendjét is, 

amelyet április 29–30. között Kazanyban rendeznek meg. Az EGK Tanács tagjai, egy 

cselekvési ütemtervet is jóvá kívánnak hagyni az EaEU-államok 2021-2023 közötti 

közlekedéspolitikájával kapcsolatban. Az ütemtervben szereplő intézkedések célja az egységes 

közlekedési tér és a közlekedési szolgáltatások közös piacának kialakítása az Unióban. Az EGK 

ülése során éves jelentést is bemutatnak a határokon átnyúló piacokon folyó verseny 

helyzetéről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyeket a verseny általános szabályainak 

megsértésének a visszaszorítása céljából tettek 2020-ig. „Az ipari együttműködés fő irányai az 

Eurázsiai Gazdasági Unió keretében 2025-ig” megállapodás tervezet is megvitatásra kerül, 

amiben a szállítmányok nyomon követésére vonatkozó javaslatokat is figyelembe vesznek. 

Forrás: Совет ЕЭК обсудит план реализации стратегии евразийской интеграции до 2025 

года 

A Kreml felsorolja Oroszország számára baráti országokat 

Izvesztija, 2021.március 30. 

Oroszországnak kiváló kapcsolatai vannak a Független Államok Közössége (FÁK) 

köztársaságaival. Mondta Dmitrij Peszkov az orosz elnök sajtótitkára, beszélve azokról az 

országokról, amelyekkel Oroszország baráti kapcsolatban van. Ahogy mondta: „a nyugati 

támadások közepette az Örökkévaló testvérek: Oroszország és Kína megerősítik a 

kapcsolatukat.” Míg Moszkva és Peking jó viszonyban állnak egymással, az Egyesült Államok 

és az Európai Unió új szankciókat vezet be ellenük. Peszkov megjegyezte, hogy Oroszország 

jó kapcsolatokat ápol az Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) országaival, valamint 

Fehéroroszországgal és a Szovjetunió térségével, Grúzia, Ukrajna és a balti országok 

kivételével. Oroszország és Moldova között a baráti viszonyok ápolása továbbra is folytatódik, 

annak ellenére, hogy az ország új elnöke, kevésbé elkötelezett az orosz – moldovai kapcsolatok 

fejlesztésének gondolatai mellett. Megjegyezte, hogy vannak latin-amerikai országok, amelyek 

nagy érdeklődést mutatnak az Oroszországgal fenntartott kapcsolat iránt. Ez számos európai 

országról nem mondható el. A Brüsszellel való párbeszéd nem működik, de az EU néhány 

tagállamával való kétoldalú párbeszéd továbbra is jó. Az afrikai országokkal való kezdeti 

kapcsolat is nagyon jó, így Oroszország is érdekelt a közös együttműködés fejlesztésében, amit 

a legutóbbi orosz-afrikai csúcstalálkozó is bizonyít. Oroszország baráti országnak nevezte meg 

Indiát és az ázsiai országokat. Korábban Oroszország és az Egyesült Államok nyugtalan 

viszonyáról szólva Peszkov elmondta, hogy Moszkva nem engedi Washingtonnak, hogy erős 

helyzetből beszéljen. A sajtótitkár egyúttal hangsúlyozta, hogy Oroszország nem szeretné, hogy 

az Egyesült Államokkal való kapcsolata "lejtmenetben" legyen. 

Forrás: В Кремле перечислили дружественные России страны 

https://tass.ru/ekonomika/11026583
https://tass.ru/ekonomika/11026583
https://iz.ru/1144129/2021-03-30/v-kremle-perechislili-druzhestvennye-rossii-strany
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Tádzsikisztán és Afganisztán megállapodtak a kereskedelem növelésében 

ritmeurasia.org, 2021.március 30. 

A dusanbei találkozón a két ország elnöke megállapodott a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok 

növeléséről. Emomali Rahmon, a Tádzsik Köztársaság elnöke elmondta, hogy Tádzsikisztán és 

Afganisztán államhatárán négy bevásárlóközpontot, valamint négy szabad gazdasági zónát 

hoznak létre az Afganisztánnal határos régiókban. A találkozón új közlekedési folyosók 

létrehozásáról tárgyaltak a két ország között. Jelenleg hat híd épült Tádzsikisztán és 

Afganisztán között, amit a jövőben bővíteni kívánnak. Felvetették az együttműködés 

lehetőségeit a vízenergia területén, valamint Tádzsikisztán évente 1,5 milliárd kilowatt / óra 

villamos energiát exportál majd Afganisztánba. A tárgyalásokat követően dokumentumokat 

írtak alá a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem terén 

folytatott együttműködésről. 

 

Forrás: Таджикистан и Афганистан договорились увеличить товарооборот 

 

 

Üzbegisztán és Magyarország nyilatkozatot írt alá a stratégiai partnerségről 

gazeta.uz, 2021. március 30. 

Szavkat Mirzijojev elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közös nyilatkozatot írtak alá 

Üzbegisztán és Magyarország stratégiai partnerségéről. Ezenkívül több mint tíz dokumentumot 

írtak alá a kétoldalú együttműködések fejlesztéséről. Olyan megállapodásokat írtak alá, 

amelyek a régiók közötti együttműködésről, a külügyminisztériumok közötti együttműködési 

program 2021-2023-ig, Stratégiai és Interregionális Tanulmányok Intézete és a Magyarország 

Külgazdasági és Külügyminisztériuma között, megállapodás az együttműködésről a 

munkaügyi kapcsolatok területén, együttműködési program a kultúra területén, ütemtervezet az 

együttműködés fejlesztésére a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az állattenyésztés, a 

vízgazdálkodás területén. Ezenkívül megállapodást írtak alá üzbég oktatási program Debreceni 

Egyetem való megvalósításáról. A két állam vezetői megállapodtak abban, hogy bővítik a 

termékek kínálatát a két ország piacain, megerősítik az ipari együttműködést, konkrét 

projekteket hajtanak végre a gyógyszeriparban, a mezőgazdaságban, az állattenyésztésben, a 

haltenyésztésben, a burgonyatermesztésben és más területeken. Savkat Mirzijojev elnök a 

találkozót a következőképp jellemezte: „A mai, nyitott és építő szellemben folytatott 

tárgyalások során átfogóan átbeszéltük az üzbég-magyar kapcsolatok gyakorlatilag minden 

területét. Komoly figyelmet fordítottunk a gazdasági együttműködés kérdéseire. Az elmúlt 

négy évben a kereskedelem majdnem megháromszorozódott.” A magyar fél támogatását fejezte 

ki Üzbegisztánnak a Kereskedelmi Világszervezethez való csatlakozásának terveivel 

kapcsolatban. Megállapodás született a kapcsolatok fokozásáról a tudomány, a kultúra és a 

sport területén is. Végezetül pedig Szavkat Mirzijojev elnök átadta Orbán Viktor magyar 

miniszterelnöknek Arany János magyar költő Legenda a csodaszarvasról című könyvének egy 

példányát, amit üzbégre Ishak Ibrahim üzbég tudós fordított az üzbég és a magyar nép közötti 

barátság jeleként. 

 

Forrás: Узбекистан и Венгрия подписали декларацию о стратегическом партнёрстве 

 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-03-30--tadzhikistan-i-afganistan-dogovorilis-uvelichit-tovarooborot-53947
https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/30/declaration/
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A magyar OTP Bank részt vesz az Ipoteka Bank privatizációjában 

gazeta.uz, 2021. március 30. 

A magyar OTP Bank részt vesz az üzbég Ipoteka Bank privatizációjában. Amikor egy ilyen 

gazdasági elemben bízunk, mint egy bankban, az nagyon sokat elmond - mondta Szávkat 

Mirzijojev. Az államfő jelezte, hogy a felek egyetértettek ebben a kérdésben. Elmondása szerint 

a bankok vezetőivel egy szűk körű keddi találkozón megbeszélték a terveket és a kilátásokat. 

Az elnök megjegyzi, hogy egy idő után valódi eredmények várhatók. Még 2019 júniusában 

számoltak be arról, hogy az Ipoteka Bank alaptőkéjében az állami részesedés 2022 végére 50% 

alatt lesz. A bank átalakul és privatizálódik az International Finance Corporation részvételével. 

A magyar OTP Bank üzbég piacra lépésének tervei 2020 júliusában váltak ismertté, amikor a 

magyar küldöttség Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter vezetésével 

Taskentbe látogatott. Ez év februárjában jelentették, hogy az OTP Bank az egyik üzbég 

kereskedelmi bank privatizálását tervezi. Az OTP Group magyar bankcsoport, amely a 

pénzügyi, biztosítási, befektetési és banki üzletág területén működik az eszközkezeléstől és a 

lízingtől a nyugdíjalap finanszírozásáig. 

 

Forrás: Венгерский ОТP Bank участвует в приватизации «Ипотека-банка»— президент 

 

 

Üzbegisztán 2024-ig teljes mértékben felváltja a vetőburgonya behozatalát 

gazeta.uz, 2021. március 30. 

Üzbegisztán azt tervezi, hogy 2024-ig teljesen felváltja a vetőburgonya behozatalát az új üzbég-

magyar burgonyatermesztési tudományos központ lokalizálásával, fajtaválasztásával és egyéb 

fejlesztéseivel. Szavkat Mirzijojev elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meglátogatták az 

üzbég-magyar burgonyatermesztési tudományos központot a Taskent megyei Jukorichirchik 

kerületben. Az intézmény a Magyar Agrár- és Természettudományi Egyetemmel 

együttműködésben jött létre, a mezőgazdasági ismeretek és az innovációs rendszer alapján. 

Üzbegisztán ma 200-300 ezer tonna fogyasztói és 17 ezer tonna vetőburgonyát importál a hazai 

piac igényeinek kielégítésére. Az új központ a magyar fajták tesztelésével és a vetőburgonya 

termelésével foglalkozik. Átfogó minőségbiztosítási rendszert fejlesztenek ki a teljes 

burgonyatermesztési folyamatra a magyar és az üzbég fajták keresztezésével. Ennek 

eredményeként 2021-2023-ban 30-50% -kal növelik a hozamokat. 2024-re a tervek szerint 21 

ezer tonna vetőburgonya betakarítását és behozatalának teljes pótlását tervezik. A központ 

tevékenységének megszervezésére négy tudós érkezett Magyarországról. 

 

Forrás: К 2024 году Узбекистан намерен полностью заместить импорт семенного 

картофеля 

 

 

 

 

 

 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/30/%D0%BE%D1%82p-bank/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/30/potatoes/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/03/30/potatoes/
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Az EAEU-országoknak el kellene távolodniuk a dollártól a kölcsönös 

elszámolások során – Glazjev 

sputnik.ru, 2021. április 1. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió gazdaságainak érdekében át kell váltani a nemzeti valutákra és 

meg kell védeni magukat a devizapiacok külső sokkjaitól, ezt az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 

integrációs és makrogazdasági minisztere Szergej Glazjev jelentette ki a Moszkva - Nur-

Szultán - Biskek - Minszk - Jereván videókonferencián. A gazdasági tér védelme érdekében el 

kell távolodni a dollár vagy más devizák alkalmazásától. Át kell váltani a nemzeti valutákra, 

nemzeti ár képzési mechanizmusokat kell kialakítanunk. A rubelnek és a tengének fokozatosan 

kell felváltania a dollárt az Eurázsiai Unió kereskedelmében. Ahogy a résztvevők elmondták 

az orosz-kínai kereskedelem már szinte teljesen átkerült a nemzeti valutákba és az euróba. 

Ugyanezt tenni az Eurázsiai Unión belül is. Glazev hozzátette, hogy a dollár stabilitását 

aláássák az amerikai szankciók, és az orosz vállalkozások eltávolodnak a dollártól a lefoglalt 

számlák, a pénz befagyasztása, a tranzakciók blokkolása stb. formájában megjelenő pénzügyi 

szankciók veszélye miatt. 

 

Forrás: Странам ЕАЭС следует уходить от доллара во взаиморасчетах – Глазьев 

 

 

 

Glazjev bejelentette az EAEU termelésének évi 8% -os növekedését 

tass.ru, 2021.április 1. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) termelési növekedési potenciálja körülbelül 8%. Ezt 

Szergej Glazjev, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) integrációs és makrogazdasági 

minisztere nyilatkozta. Az unió gazdaságának minimális növekedési üteme 3,5-4%, de 

megduplázható. Becsléseink szerint a termelés objektív további növelésének lehetősége 

körülbelül 8%. Ezek a számítások a meglévő termelési képességek, termelési kapacitások, 

munkaerőforrások, tudományos és műszaki potenciál alapján készülnek. Vagyis növekedés 

évente 8% -os lehet. Elmondása szerint az államfők a májusban megrendezésre kerülő 

Legfelsőbb Eurázsiai Gazdasági Tanács (SEEC) keretében mérlegelik a gazdaságpolitika fő 

irányelveit, amelyek elősegítik az EAEU gazdaságának növekedését. 

 

Forrás: Глазьев заявил о потенциальном росте производства в ЕАЭС на 8% в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.sputnik.kz/press_center/20210401/16678980/strany-eaes-dollar-glazev.html
https://tass.ru/ekonomika/11047405
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Az Eurázsiai Gazdasági Unió saját áru- és nyersanyagcsere hálózatot hoz létre 

Jevhenyij Deniszenko, Vecsernij Biskek, 2021. április.2. 

Az Eurázsiai Unió (EaEU) országai saját áru- és nyersanyagcserét hoznak létre. Ezt az Eurázsiai 

Gazdasági Bizottság integrációs és makrogazdasági minisztere, Szergej Glazjev jelentette be. 

Elmondása szerint most az EaEU országok (Örményország, Fehéroroszország, Kazahsztán, 

Kirgizisztán, Oroszország) a világpiactól függnek, és emiatt veszteségeket szenvednek el. Az 

egyre növekvő feszültségek között létre kell hozni a saját tőzsdepiacokat, ahol nemzeti 

valutákban fognak kereskedni és az árképzés a saját igények alapján zajlik majd. A miniszter 

az EaEU árutőzsdéjének folytatásával kapcsolatban elmondta, hogy az általa vezetett struktúra 

az EGK-ban már kapott megbízást az EaEU közös tőzsdepiacának koncepciójának 

kidolgozására és jóváhagyására. "Olyan saját piacokat kell létrehoznunk, amelyek nemzeti 

valutákban működnének, ami csökkentené a dollártól és az eurótól való függést" - hangsúlyozta 

Glazjev. A közös piacokat nemcsak az eurázsiai térben kell kialakítani, hanem az EaEU 

kulcsfontosságú kereskedelmi partnereivel is, köztük Kínával és Indiával - mondta a miniszter. 

Szergej Glazjev azt is megjegyezte, hogy ma erőfeszítéseket tesznek az áruk piacának, a 

közbeszerzések piacának létrehozására, döntéseket hoznak a műszaki szabályozásról és a 

monopóliumellenes jogszabályok összehangolásáról. 

 

Forrás: В ЕАЭС создадут собственную товарно-сырьевую биржу 

 

https://www.vb.kg/doc/399081_v_eaes_sozdadyt_sobstvennyu_tovarno_syrevyu_birjy.html

