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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

 
Az elmúlt héten a kínai gazdaságot érintően kedvező adatok láttak napvilágot: Az év első 
negyedévében Kína rekordmagas 18,3%-os GDP növekedést ért el, ami a legmagasabb adat a 
negyedéves GDP adatok közzététele óta (1992). Kína tengerparttól távolabb eső, középső 
régiói a COVID-19 járvány közepette is erőteljes fejlődésnek indultak. 2020-ban Jiangxi 
tartomány import és export mennyisége a BRI országokkal és régiókkal elérte a 26,05 milliárd 
dolláros értéket, ami a tartomány teljes külkereskedelmének 42,5 százalékát teszi ki. A korábbi 
várakozásokat felülmúlva, a jelenlegi előrejelzések szerint Kína már 2028-ban a világ 
legnagyobb gazdaságává válhat. 
A kínai kormány intézkedései szintén a fejlődést segítik elő. A tervek szerint az elkövetkező öt 
évben Zhejiang tartományban bevezetik az okos szolgáltatásokat, amihez megteremtik a 
digitális platformot is azzal, hogy összekapcsolják a tartomány összes megyéjének és 
városának a nyilvántartását. Emellett a hatóságok 28 szakpolitikai intézkedést tettek közzé a 
szolgáltatások és az áruk kereskedelmének megkönnyítése és liberalizálása érdekében a 
hainani szabadkereskedelmi kikötőben.  
Az Egyesült Államokban megrendezett klímacsúcson Xi Jinping kínai elnök is beszédet mondott. 
Kijelenthető, hogy Kína éghajlatváltozással kapcsolatos terve referencia lehet az egész világ 
számára. A legfrissebb adatok szerint Xinjiang tartomány úttörő szerepet játszik Kína 
fenntartható fejlődésében, mivel természeti adottságai révén nagy szerepet tud vállalni a 
zöldebb jövő érdekében.  
 
A nagyhatalmak közötti kapcsolatokat tekintve Joe Biden amerikai elnök úgy nyilatkozott, 
hogy Xi Jinping „halálosan komolyan gondolja” azt, hogy Kína lesz a jövőben az egyik 
legjelentősebb és legbefolyásosabb nemzet. Miközben az amerikai és a kínai rivalizálás 
továbbra sem enyhül, a 6. kínai-német kormányzati tárgyaláson Li Keqiang kínai 
miniszterelnök elmondta, hogy a kínai-német gazdasági és kereskedelmi együttműködés 
tovább mélyült az utóbbi időszakban és a két ország közötti kereskedelmi forgalom továbbra 
is emelkedik. Mindeközben a japán parlament szerdán jóváhagyta az ország csatlakozását a 
Regionális Átfogó Gazdasági Megállapodáshoz, elhárítva minden akadályt a megállapodás 
megvalósításának útjából. 
Joe Biden Afganisztánnal kapcsolatban bejelentette, hogy „Amerika képes véget vetni az 
örökké tartó afgán háborúnak”, ennek jegyében szeptember 11-ig kivonja Afganisztánból az 
amerikai csapatokat. Afganisztán újjáépítéséből Kína sem szeretne kimaradni, Wang Yu kínai 
követ kijelentette, hogy az „Övezet és Út” kezdeményezés keretén belüli együttműködés 
Afganisztán és Kína között mindkét ország lakosságának kedvezni fog.  
Bidennek az örmény népirtással kapcsolatos kijelentése Törökországgal is kiélezte a viszonyt, 
mire Ankara behívatta az amerikai nagykövetet és határozottan elutasította az amerikai elnök 
álláspontját. 
 
Indiában a koronavírus járvány egyre súlyosabb problémákat okoz a nemzetközi 
segítségnyújtás ellenére, de összességében a második hullám gazdasági hatása valószínűleg 
nem lesz olyan pusztító, mint tavaly. Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) optimista az ázsiai 
országok gazdaságának helyzetével kapcsolatban. A nemzetközi szervezet előrejelzése szerint 
a régió fejlődő országai ebben az évben átlagosan 7,3% -os növekedést mutatnak. 
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A Szingapúri Monetáris Hatóság 2 éves makroökonómiai jelentése szerint a szingapúri 
gazdaság kilátásai javultak, ugyanakkor az egyes szektorokat tekintve jelentős eltérések 
fedezhetőek fel. A jelentés szerint az ország GDP növekedése 2021-ben megfogja haladni a 
hivatalos prognózisokban szereplő 6%-ot.  
 
Szaúd-Arábiában a "2030-as jövőkép” keretein belül Mohammed bin Salman koronaherceg az 
országát szeretné fejleszteni azáltal, hogy csökkenti a gazdaság olajfüggőségét, valamint új 
megaiparokat és projekteket épít ki a magánszektorral együttműködve, és munkahelyek 
millióit biztosítja a most felnövekvő generációnak, egyúttal azt is bejelentette, hogy nem 
tervezi jövedelemadó bevezetését a Királyságban. Eközben az "Abu Dhabi Ports" vállalat, 
amely 11 kikötőt és terminált birtokol az Egyesült Arab Emirátusokban és Guineában, 
egymilliárd dolláros hitelt vett fel egy bankcsoporttól.  
 
Egyértelmű, hogy a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) országai közötti gazdasági 
partnerség folyamatosan fejlődik. Legutóbb 66,8 milliárd jüan (kb. 10,2 milliárd dollár) 
értékben írtak alá megállapodást a tagállamok. Figyelemre méltó, hogy 2020 végén Kína és a 
többi ország közötti kereskedelem elérte a 245 milliárd dollárt. Oroszország a kisebb 
partnereivel is igyekszik elmélyíteni a kapcsolatait, ezt jelzi a Fehéroroszországgal folytatott 
sikeres gazdasági együttműködése és az Üzbegisztánnal kiépített katonai partnersége. Utóbbi 
állam Európa számára is egyre fontosabb: Az UzAuto Motors kibocsátotta első nemzetközi 
eurókötvényeit a londoni tőzsdén 1,4 milliárd dollár értékben, amelyeket az Egyesült Királyság, 
az USA és Németország közel 130 befektetője között osztották szét. 
 
Magyarország vonatkozásában kiemelendő, hogy Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági 
miniszter pakisztáni látogatásán a magyar kormány 84 millió dolláros exkluzív hitelkeretet 
hirdetett meg a magyar vállalatok számára, hogy Pakisztánnal üzleteljenek, továbbá 50 millió 
dolláros hitelt nyújt halászati és élelmiszer-feldolgozási projektekhez. Libanoni tartózkodása 
során Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Libanonnak segítségre van szüksége a szankciók és 
fenyegetések helyett, és elmondta, hogy a közel-keleti biztonság nem valósulhat meg az 
ország stabilitása nélkül, hazánk pedig komoly hangsúlyt fektet a térségben élő keresztények 
támogatására.  
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Kelet Ázsia 

Kína 28 intézkedést tervez végrehajtani Hainan liberalizálásának érdekében 

Xinhua, 2021. április 26. 

A kínai hatóságok 28 szakpolitikai intézkedést tettek közzé a szolgáltatások és az áruk 

kereskedelmének megkönnyítése és liberalizálása érdekében a hainani szabadkereskedelmi 

kikötőben. A Kereskedelmi Minisztérium (MOC) és 19 másik kormányzati szerv közösen adta 

ki nemrégiben a fejlesztési tervezetet. Az árukereskedelem tekintetében az ország 13 

intézkedés végrehajtását tervezi, például lehetővé teszi bizonyos régiók számára, hogy 

kísérletezzenek az olyan áruk, mint a kőolaj és a finomított olaj, behozatalának és kivitelének 

ellenőrzésének megkönnyítésével. De például a cukor Hainan szabadkereskedelmi 

kikötőjében történő behozatalát szintén meg fogják könnyíteni. A szolgáltatásokkal 

kapcsolatban Peking 15 intézkedés elfogadását tervezi. 

Forrás: China rolls out 28 policies liberalizing trade in Hainan 

Bizalommal tölti el a világot Kína gazdasági fellendülése 

China Daily, 2021. április 27. 

Az év első negyedévében Kína rekordmagas 18,3%-os GDP növekedést ért el, ami a 

legmagasabb adat a negyedéves GDP adatok közzététele óta (1992). Ez a gazdasági 

teljesítmény nagy figyelmet kapott a külföldi médiában is. Elemzők szerint Kína gazdaságának 

gyors növekedése jól tükrözi a kínai gazdaság ellenálló képességét és tartós fejlődési 

lendületét, ami az egész globális gazdaságnak új erőt adhat. Többek között a Financial Times, 

a Reuters UK, valamint több dél-koreai, dél-afrikai és brazil hírügynökség is pozitívan 

nyilatkozott a kínai gazdasági teljesítményről, amely szerintük az egész globális gazdaságra jó 

hatással lesz. 

Forrás: “中国经济复苏给世界带来信心” 

Kína éghajlatváltozással kapcsolatos terve referenciaként szolgálhat az egész 

világ számára 

China Daily, 2021. április 25. 

Az Egyesült Államok adott nemrégen otthont a klímacsúcsnak, ahol többek között Xi Jinping is 

részt vett és beszédet is mondott. Sok szakértő véli úgy ennek kapcsán, hogy Kína 

éghajlatváltozással kapcsolatos terve referencia lehet az egész világ számára. A legtöbben úgy 

nyilatkoztak, hogy Kína nyilatkozata ígéretes volt a bolygónk jövőjének kapcsán. Úgy vélik, 

hogy a karbonsemlegesség elérése Kína számára nem csak kihívás, hanem lehetőség is, hiszen 

modellt teremthet az egész világ számára. Ezt még egyetlen ország sem érte el, így minden 

nemzet számára nagy kihívást jelent, mivel Kínában vannak fejlett és fejletlen régiók egyaránt, 

valamint a nehéz- és könnyűipar is nagy szerepet játszik az ország gazdaságában, így Kína 

megoldásai globális megoldások is lehetnek. 

Forrás: 专家：中国应对气候变化方案可供全球借鉴 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/26/c_139908040.htm
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202104/27/WS6087cbe0a3101e7ce974c603.html
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202104/25/WS608521d2a3101e7ce974bdb7.html
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Zhejiang és a digitális szolgáltatórendszer kiépítése 

Yang Wanli – Ma Thenhuan, China Daily, 2021. április 27. 

Zhejiang tartomány, ahol 1921-ben a Kínai Kommunista Párt az első nemzeti kongresszusát 

tartotta a digitalizációs reform színhelye lett. A tervek szerint az elkövetkező öt évben a 

tartományban bevezetik az okos szolgáltatásokat, amihez megteremtik a digitális platformot 

is azzal, hogy összekapcsolják a tartomány összes megyéjének és városának a nyilvántartását, 

ezzel pedig egy sokkal gyorsabb közigazgatási szolgálatást tudnak nyújtani majd a lakosságnak 

lecsökkentve a több napos ügyintézést 24 órára. Tavaly is felvetésre került egy digitalizációs 

ötlet a tartományban, amelynek segítségével újra tudták indítani az életet a COVID járványa 

alatt is. Ez nem más volt, mint egy egészségügyi kódrendszer, amelyet egy hét alatt 

fejlesztettek ki és léptettek életbe. Ezen keresztül figyelemmel tudták kísérni az emberek 

egészségügyi állapotát és le tudták követni az esetleges fertőzötteket, mind ezeket az 

információkat pedig egy egyszerű QR kód leolvasásával tudtak hozzáférni. Ezeknek az 

erőfeszítéseknek köszönhetően nullára redukálódott a fertőzöttek száma és a tartomány 

nemzeti mintává lépett elő az élet újrakezdéséhez és a munka folytatásához. 

Forrás: Zhejiang to build smart services digital platform 

Wang Yi nemzetközi együttműködési kiállításon vett részt 

FMPRC, 2021. április 26. 

2021. április 26-án Wang Yi kínai miniszterelnök részt vett a Kína Nemzetközi Fejlesztési 

Együttműködés Terén Elért Eredmények Kiállításának megnyitóján. Wang Yi elmondta, hogy 

Kína több mint 70 éve kezdte meg külföldi segélyezési és nemzetközi fejlesztési 

együttműködését. A hét évtized alatt Kína és más fejlődő országok egymást segítették és közös 

fejlesztést értek el. Peking többféle támogatást is nyújtott több mint 160 fejlődő országnak, 

több ezer teljes projekt- és tárgyi támogatási projektet vállalt, több mint 10 000 technikai 

együttműködési és emberi erőforrás-fejlesztési programot hajtott végre, és több mint 400 000 

szakembert képzett különböző területekre más fejlődő országok számára. 

Forrás: Wang Yi Attends Opening Ceremony of Exhibition of Achievements on China 

International Development Cooperation 

 

 

 

 

 

http://global.chinadaily.com.cn/a/202104/27/WS608745aca31024ad0baba85d.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1871902.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1871902.shtml
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Felgyorsult Kína középső régióinak a BRI-be történő integrálása 

Xinhua, 2021. április 27. 

Kína tengerparttól távolabb eső, középső régióinak vállalkozásai a COVID-19 járvány közepette 

is erőteljes fejlődésnek tudtak indulni. 2020-ban Jiangxi import és export mennyisége BRI 

országokkal és régiókkal elérte a 26,05 milliárd dolláros értéket, ami a tartomány teljes 

külkereskedelmének 42,5 százalékát teszi ki. Ezt látva egyre több vállalkozás képviselteti 

magát a nemzetközi piacokon, ezzel is felgyorsítva nem csak a vállalat, de a tartomány egyre 

nagyobb integrációját a BRI-be. Például Jiangxi vezető napelem modulgyártója, a Jinko Solar 

Holding Co., Ltd. Malajziában hozott létre egy termelési bázist, valamint egy kutatási és 

fejlesztési központot, és 6000 alkalmazottjának több mint 80 százaléka helyi munkavállaló. A 

kulcsfontosságú közlekedési csomópontként ismert Zhengzhou, a közép-kínai Henan 

tartomány fővárosa, a Peking-Guangzhou és a Lianyungang-Lanzhou vasút kereszteződésében 

található. Az európai országokkal való kapcsolatának fokozása érdekében a város transzfer 

központot építtetett a Kína – Európa tehervonatok fogadásának hatékonysága érdekében. A 

Zhengzhou és Európa között közlekedő tehervonatokat üzemeltető Zhengzhou International 

Hub Development and Construction Co., Ltd. szerint a városon keresztüli tehervonatutak 

száma 2013-ban 13 volt, ami 2020-ra 1126-ra ugrott, a rakomány értéke pedig a 2013-as 50 

millió dollárról 4,3 milliárd dollárra nőtt 2020-ig. 

Forrás: Economic Watch: China's central region accelerates integration into BRI 

 

Nap- és szélenergia vezeti Kínát a karbonsemlegesség felé 

Xinhua, 2021. április 28. 

Xinjiang úttörő szerepet játszik Kína fenntartható fejlődésében, mivel természeti adottságai 

révén nagy szerepet tud vállalni a zöldebb jövő érdekében. Xinjiang tavaly mintegy 84,45 

milliárd kilowattóra tiszta energiát termelt, ami rekord magasnak számít. A villamosenergia 

mintegy 32% -át 20 másik kínai tartományba továbbították, aminek köszönhetően a szén-

dioxid kibocsátást több mint 23 millió tonnával csökkent. Kína Xinjiang tartományi régiója 

rendelkezik az egyik legnagyobb szárazföldi területtel, a hatalmas kiterjedésű Gobi-sivatagnak 

ad otthont, ahol az esőzés ugyan korlátozott, de erős szél és sok napsütés jellemzi, ami kiváló 

környezetet jelent a szél- és a napenergia termelésre. A szél és a nap által termelt energia 

tavaly 2,2 trillió kilowattórát ért el, ami az ország teljes villamosenergia-fogyasztásának 29,5 

százalékát teszi ki, ami 9,5 százalékponttal több, mint 2012-ben volt. 

Forrás: Solar, wind energy boom powers China's carbon-neutral drive 

 

 

 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/27/c_139910103.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/28/c_139912635.htm
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Biden az USA-Kína kapcsolatát az évszázad csatájaként látja 

SCMP, 2021. április 29. 

Joe Biden az Amerikai Egyesült Államok elnöke április 28-án fő műsoridőben tartott beszédet 

a Kongresszus és a nyilvánosság előtt. Az amerikai elnök beszédében úgy fogalmazott, hogy Xi 

Jinping „halálosan komolyan gondolja” azt, hogy Kína lesz a jövőben az egyik legjelentősebb 

és legbefolyásosabb nemzet. Elmondta azt is, hogy a jövőben nagy technológiai verseny 

várható, valamint a demokráciák és az autokráciák érdemei közötti csata. Úgy gondolja, hogy 

„Kína és más autokráciák azon a véleményen vannak, hogy a 21. században a demokráciák már 

nem tudnak versenyezni velük, mivel szerintük túl sok időbe tart mire konszenzus születik”. 

Forrás: Biden casts US-China relations as a battle for the century 

Megtartották a 6. kínai-német kormányzati tárgyalást 

Xinhua, 2021. április 29. 

Li Keqiang kínai miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár április 28-án közösen 

elnökölt a 6. kínai-német kormányzati tárgyaláson. Li Keqiang elmondta, hogy a kínai-német 

gazdasági és kereskedelmi együttműködés tovább mélyült az utóbbi időszakban a járvány 

ellenére is és a két ország közötti kereskedelemi volumen továbbra is emelkedik, 2021 első 

negyedévében 41,5% -kal nőtt, ami teljes mértékben tükrözi a hatalmas potenciált a kínai-

német együttműködésben. Jelenleg Kínában több mint 7000 német vállalat és 

Németországban több mint 2000 kínai vállalat van. Merkel szerint a jövő év a kétoldalú 

diplomáciai kapcsolatok megalakulásának 50. évfordulója, ennek alapján elmélyítik a 

kétoldalú kapcsolatokat és együttműködéseket. Folytatják a nyitást és ellenzik a 

protekcionizmust. Merkel elmondta, hogy Németország és Kína nagyon szorosan 

együttműködik a gyártásban és más területeken, és reméli, hogy továbbra is új előrelépéseket 

tudnak elérni. A német fél nyitott a Kínával való kommunikációra olyan kérdésekben, mint a 

kölcsönös piacra jutás bővítése és az EU – Kína beruházási megállapodás mielőbbi 

hatálybalépésének elősegítése, valamint az oltóanyagok kölcsönös tanúsításában való 

együttműködés. 

Forrás: 李克强与德国总理默克尔同出席第十届中德经济技术合作论坛的两国经济界代

表见面 

 

 

 

 

https://www.scmp.com/news/china/article/3131529/biden-casts-us-china-relations-battle-century
http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-04/29/c_1127388822.htm
http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-04/29/c_1127388822.htm
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Kína közelgő gazdasági felemelkedésére az USA miként fog reagálni? 

S. George Marano, South China Morning Post, 2021. április 30. 

A korábbi várakozásokat felülmúlva, a jelenlegi előrejelzések szerint Kína már 2028-ban a világ 

legnagyobb gazdaságává válhat, köszönhetően a koronavírus-járvány hatékony kezelésének 

és az amerikai kormányzat hibáinak. 2018-ra 190 ország közül 128 már nagyobb kereskedelmi 

forgalmat bonyolított Kínával, mint az USA-val, a gazdasági előretörésnek pedig már a 

geopolitikai következményei is egyértelműek. Tajvan és Ausztrália a közelmúltban 

megtapasztalhatta az asszertív kínai stratégiát, amely a nemzet érdekeinek védelmét 

prioritásnak tekinti és erre a jövőben az amerikai vezetésnek is fel kell készülnie, az új világrend 

kialakulásával párhuzamosan. 

Forrás:  With China’s coming economic ascendancy, how will the US react? 

A tudósok az innovatív együttműködésre szólítottak fel Kína és az öbölmenti 

országok között 

Global Times, Global Times, 2021. április 27. 

Kína és az öbölmenti országok között az energiaszektorban már eddig is jelentős gazdasági 

együttműködés volt tapasztalható, amelyet az innováció területén való partnerség 

megerősítése tovább mélyíthet. A kínai diplomaták és kutatók egyet értenek abban, hogy a 

gazdaság átalakítása, a nap és szélenergia kihasználása, továbbá az 5G hálózat, valamint az 

okos városok területén felhalmozott tapasztalatok cseréje mindkét fél számára előnyös lehet 

a jövőben. A kapcsolatok fejlődését jól illusztrálja, hogy Kína és az Egyesült Arab Emirátusok 

közötti kereskedelem volumene 2020-ban elérte a 49,2 milliárd dollárt, amely 800-szorosa 

annak amekkora a diplomáciai kapcsolatok felvételének évében 1984-ben volt. 

Forrás: Scholars call for innovative cooperation between China, Gulf countries 

Japán jóváhagyta a világ legnagyobb kereskedelmi megállapodását, amely 

magába foglalja Kínát és az ASEAN-t is. 

Kyodo News, The Jakarta Post, 2021. április 28. 

A japán parlament szerdán jóváhagyta az ország csatlakozását a világ legnagyobb 

kereskedelmi megállapodásához, amely az ASEAN mellett Kínát és Dél-Koreát is magában 

foglalja. A Regionális Átfogó Gazdasági Megállapodásról szóló egyezményt 2020 

novemberében írták alá és 60 nappal azután lép érvénybe, hogy 6 ASEAN tagállam és 3 másik 

ország ratifikálta. Kína és Dél-Korea után Japán lépésével elhárult minden akadály a 

megállapodás megvalósulását tekintve. A kereskedelmi egyezményhez való csatlakozás az 

előzetes számítások szerint várhatóan 2,7%-kal fogja növelni a japán GDP-t és 570000 új 

munkahelyet teremt. 

Forrás: Japan approves world's largest trade deal including China, ASEAN 

 

https://www.globaltimes.cn/page/202104/1222285.shtml
file:///C:/Users/klemensits.peter/Downloads/Japan%20approves%20world's%20largest%20trade%20deal%20including%20China,%20ASEAN
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Dél-Ázsia 

Az indiai e-kereskedők igyekeznek teljesíteni a kiszállításokat 

Asia Times, 2021. április 28. 

Az e-kereskedelemmel foglalkozó indiai vállalatok számára a Covid-19 újabb hulláma vegyes 

következményeket eredményezett. Egyfelől óriási keresletnövekedés tapasztalható, hiszen pl. 

a csomagolt tejtermékek iránt 150%-kal, a fagyasztott élelmiszerek esetében pedig 500%-kal 

nőtt a kereslet. Másfelől a vállalatok a megrendeléseket egyre nehezebben tudják teljesíteni, 

hiszen az alkalmazottjaik egy része vagy megbetegedett, vagy a rokonairól gondoskodik, 

miközben az ország egyes részein egymástól eltérő karanténintézkedéseket vezettek be. 

Ebben a helyzetben az érintett cégek próbálnak mindent megtenni a dolgozóik védelme 

érdekében, miközben az új munkatársak felvétele is folyamatos. 

Forrás: Indian e-tailers struggle to fulfill deliveries 

ADB: Az afgán gazdaság a kihívások ellenére is tovább növekszik 

Tolo News, 2021. április 28. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) szerdán közzétette 2021-es ázsiai gazdasági fejlődésre 

vonatkozó jelentését, mely szerint Afganisztán bruttó hazai termékének növekedése 2021-

ben 3,0 százalékra, 2022-ben pedig az üzleti aktivitás és a piaci hangulat normalizálódásával 

4,0 százalékra emelkedik. Az afgán GDP becslések szerint 5,0 százalékkal csökkent 2020-ban a 

koronavírus-járvány hatásai, illetve a politikai instabilitás és a gyakori erőszakos cselekmények 

következtében. A jelentés szerint Afganisztánban az infláció általánosan több mint 

kétszeresére nőtt 2019-ről (2,3%) 2020-ra (5,6%), az élelmiszerár-inflációt pedig 10 százalékra 

becsülték 2020-ban, a legnagyobb emelkedést áprilisban regisztrálták, amikor a határzár és a 

pánikvásárlás 16,6 százalékos inflációt eredményezett. Az előrejelzések szerint az infláció 

2021-ben 5,0 százalékra, 2022-ben 4,0 százalékra fog mérséklődni. A jelentés szerint az 

infrastruktúrafejlesztés, a politikai stabilitás és a közbiztonság javítása, valamint a kkv-szektor 

támogatása a kulcs a gazdasági növekedés biztosításához.  

Forrás: Afghan Economy to Grow Despite Challenges: ADB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asiatimes.com/2021/04/indian-e-tailers-struggle-to-fulfill-deliveries/
https://tolonews.com/business-171783
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Kína arra ösztönzi a vállalatokat, hogy fektessenek be Afganisztánban 

Tolo News, 2021. április 25. 

Wang Yu kínai követ vasárnap Kabulban kijelentette, hogy az „Övezet és Út” kezdeményezés 

keretén belüli együttműködés Afganisztán és Kína között mindkét ország lakosságának 

kedvezni fog. Elmondta, hogy a kínai vállalatokat arra ösztönzik, hogy vegyenek részt 

Afganisztán újjáépítésében. Kína eddig a humanitárius segítségnyújtásra összpontosított 

Afganisztánban. A közelmúltban rizs és búza segélycsomagot adott 7,7 millió dollár értékben 

Afganisztánnak. Ghulam Bahauddin Jailani, a katasztrófavédelemért felelős miniszter 

elmondta, hogy Afganisztánban állandó az aszályfenyegetettség, így a gabonasegélynek egy 

részét tavaly, egy részét pedig idén osztják szét. Kína eddig 13 ezer tonna élelmiszert, és 400 

ezer adag koronavírus-vakcinát biztosított Afganisztánnak. Eközben pedig a Kabuli Egyetemen 

oktatási komplexum és előadóterem épül kínai segítséggel. 

Forrás: China Encourages Companies to Invest in Afghanistan: Envoy 

Biden: A kivonulás Afganisztánból Amerika vezető szerepét demonstrálja 

Tolo News, 2021. április 29. 

„Az amerikai vezető szerep azt jelenti, hogy Amerika képes véget vetni az örökké tartó afgán 

háborúnak” – mondta Joe Biden amerikai elnök szerdán. „Túlzás nélkül mi rendelkezünk a 

világtörténelem legnagyobb haderejével. Én vagyok az első amerikai elnök 40 év alatt, aki 

tudja, mit jelent az, amikor a saját fia szolgál a háborús övezetben.” Elmondása szerint az 

afganisztáni háborúnak soha nem volt célja, hogy többgenerációs háborúvá húzódjon. „El 

akartuk kapni a 9/11-ért felelős terroristákat, és azt mondtuk, hogy követjük őket a pokol 

kapujáig is. És igazságot szolgáltattunk bin Ladennek. Leküzdöttük az al-Kaida és Afganisztán 

terrorfenyegetését, és 20 év vitézség és áldozat után eljött az ideje, hogy hazahozzuk 

katonáinkat” – mondta Biden. Hozzátette, hogy fenntartják a jogot, hogy a továbbiakban is az 

Amerikára fenyegetést jelentő csoportok ellen fellépjenek, hiszen az al-Kaida jelen van a 

Közel-Keleten és Afrika különböző országaiban, és visszatérésére lehet számítani.  

Forrás: Withdrawal from Afghanistan Shows American Leadership: Biden 

Blinken: Senkinek nem érdeke egy afgán polgárháború 

Tolo News, 2021. április 28. 

Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere a CNN feltevésére, miszerint, ha Biden 

elnök az amerikai erőket szeptember 11-ig kivonja Afganisztánból, azzal vákuumot hozhat 

létre, amely polgárháborúhoz vagy újabb tálib hatalomátvételhez vezethet, úgy ragált, hogy 

ez egy lehetséges forgatókönyv, azonban senkinek nem érdeke egy új polgárháború 

Afganisztánban, az afgán népnek biztosan nem. Véleménye szerint sem az afgán kormány, 

sem a tálibok, sem Afganisztán szomszédai nem érdekeltek abban, hogy konfliktus robbanjon 

ki. 

Forrás: No One Interested in Civil War in Afghanistan: Blinken  

 

https://tolonews.com/business-171718
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-171786
https://tolonews.com/afghanistan-171768
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Hogyan hat az indiai gazdaságra a második Covid–19-hullám?  

India Today, 2021. április 29. 

Indiában a második Covid–19-hullám [Indiában a jelenleg zajló fertőzéshullám a második – 

szerk.] során bekövetkezett lokalizált leállások miatt a gazdasági aktivitás visszaesést 

szenvedett, de összességében a második hullám gazdasági hatása valószínűleg nem lesz olyan 

pusztító, mint tavaly. Szakértők szerint a gazdasági veszteség mértéke a második hullám során 

elsősorban attól függ, hogy a fertőzések láncolata milyen gyorsan szakadhat meg. Ugyan az 

általános szabályozások kevésbé szigorúak a tavalyi országos bezáráshoz képest, a gazdasági 

aktivitás fokozatosan csökken, mivel több állam a szigorúbb normák mellett dönt a gyorsan 

növekvő napi esetek megfékezésére. Számos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi vállalkozás 

megsínyli a lokalizált lezárásokat, de az a tény, hogy az áruk mozgását nem állították le, és az 

üzemi, gyári működést engedélyezték, jelentősen csökkentheti a gazdasági veszteséget. Ezek 

alapján a CRISIL hitelminősítő intézet nemrégiben megjegyezte, hogy a második hullám során 

az ipari tevékenységre gyakorolt hatás kisebb, mint a 2020-ban tapasztalt visszaesés. A 

Nomura japán brókercég szerint jelenleg az látható, hogy a második hullám Indiában rövid 

távú negatív gazdasági sokkot eredményez, és a középtávú növekedési kilátások stabilak 

maradnak. Az Indiai Állami Bank azt feltételezi, hogy a második hullám a következő 20 napban 

fog tetőzni, amely után a lassú visszarendeződés megkezdődhet majd. Bár a közgazdászok 

többsége szerint a második hullám gazdaságra gyakorolt hatása nem lesz olyan súlyos, mint 

tavaly, számos olyan kockázati tényező is felmerül, mint például a növekvő jövedelmi 

egyenlőtlenség, munkanélküliség, a fogyasztói bizalom romlása és az infláció. 

Forrás: Explained: How 2nd Covid-19 wave will impact India’s economy 

  

https://www.indiatoday.in/business/story/explained-how-2nd-covid-19-wave-will-impact-india-s-economy-1796210-2021-04-29
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Imran Khan: Fontos a pakisztáni-magyar gazdasági kapcsolatok megerősítése 

The News.pk, 2021. április 30. 

Imran Khan pakisztáni miniszterelnök pénteken Szijjártó Péter külügyminiszterrel találkozott 

Iszlámábádban. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Pakisztánnak és Magyarországnak 

szorosabb gazdasági kapcsolatot kell kialakítania a baráti kétoldalú kapcsolatok mellett. A 

miniszterelnök az országok közötti kereskedelem, az energiaügy, a vízkészlet-gazdálkodás, az 

élelmiszer- és mezőgazdaság, a tudomány és a technológia, valamint a felsőoktatás terén 

folytatott jó együttműködést látja a legfontosabb célkitűzésnek a két ország között. Imran 

Khant lenyűgözte a magyar üzleti közösség, amely élve a Pakisztán vállalkozásbarát légköre 

által adott lehetőségekkel további befektetéseket hoz az országba. A koronavírus-járvány 

hatásai is szóba kerültek a találkozón. Imran Khan elismerően nyilatkozott a magyar oltási 

program üteméről, illetve megosztotta Szijjártó Péterrel, hogy Pakisztán Covid–19-stratégiája 

elsősorban a halálozások lehetőség szerinti csökkentésére, valamint a gazdaság élénkítésén 

keresztül a lakosság éhhaláltól való megmentésére fókuszál. Afganisztánnal kapcsolatban a 

miniszterelnök megismételte meggyőződését, hogy a konfliktusban nem a katonai, hanem a 

politikai rendezés lehet az egyetlen előrelépés, továbbá hozzátette, hogy az afganisztáni 

békével a régió gazdasága a kereskedelem és a konnektivitás élénkülésével gyors ütemben fog 

fejlődni. Szijjártó Péter átadta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét, és ismertette a magyar 

kormány külpolitikai és -gazdasági prioritásait. Szijjártó külügyminiszter kiemelte, hogy 17 

vezető üzletemberből álló magas szintű üzleti küldöttség érkezett vele Pakisztánban a 

pakisztáni üzleti lehetőségek feltárására a két ország között egyre szorosabb gazdasági 

kapcsolatok megnyilvánulásaként. 

Szijjártó Péter Shah Mahmood Qureshi pakisztáni külügyminiszterrel is találkozott, akivel a 

kapcsolatok serkentésének gyakorlati oldalát vizsgálták. A magyar kormány 84 millió dolláros 

exkluzív hitelkeretet hirdetett meg a magyar vállalatok számára, hogy Pakisztánnal 

üzleteljenek. A két külügyminiszter szemtanúja volt a pakisztáni és a magyar vállalatok közötti 

üzleti megállapodások aláírásának a tejipar, a gyógyszeripar és a kiberbiztonság területén. A 

magyar kormány bejelentette, hogy 50 millió dolláros hitelt nyújt halászati és élelmiszer-

feldolgozási projektekhez, valamint a közvetlen légi összeköttetések létrehozásán is 

munkálkodni fognak. Emellett aláírták a Stipendium Hungaricum 2020–2022 program 

keretében folytatott együttműködésről szóló egyetértési megállapodást is, amelynek 

keretében a magyar kormány évente 200 ösztöndíjas helyet biztosít pakisztáni hallgatóknak, 

hogy Magyarországon tanuljanak. 

Forrás: PM calls for forging stronger Pak-Hungary economic ties in meeting with diplomat 

  

https://www.thenews.com.pk/latest/828516-pm-calls-for-strengthening-pak-hungary-economic-relations-in-meeting-with-diplomat
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Magyarország 84 millió dolláros hitelkeretet és felsőoktatási ösztöndíjat 

ajánlott fel Pakisztánnak 

The Express Tribune, 2021. április 30. 

A Pakisztán és Magyarország közötti szorosabb gazdasági kapcsolatok elérésének érdekében, 

a magyar Eximbank 84 millió dolláros hitelkeretet hozott létre a két ország vállalatai közötti 

együttműködés elősegítését célozva. Továbbá, egy 50 millió dollár összegű kötöttsegélyhitel-

programot is elindított a pakisztáni mezőgazdaság, élelmiszer-feldolgozás területére. 17 

magyar vállalat érkezett Szijjártó Péterrel Pakisztánba, hogy részt vegyen a magyar-pakisztáni 

B2B üzleti fórumon. Qureshi külügyminiszter háláját fejezte ki, amiért Magyarország 

támogatta Pakisztán GSP+ státuszának meghosszabbítását, mellyel Pakisztán meg tudta 

kétszerezni az EU irányába távozó exportját. A két fél egyet ért abban, hogy a Pénzügyi 

Akciócsoportnak (FATF) nem politikai célokat kellene szolgálnia, hanem szigorúan a 

terrorizmus pénzügyi támogatásának figyelésére és megakadályozására kellene korlátoznia 

funkcióját. Az afgán helyzettel kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország 

elkötelezett a szélsőséges ideológiák és a terrorizmus megállítása mellett, hiszen ez a két 

jelenség közvetlen kiváltó oka az Európába érkező illegális tömeges migrációnak. Szijjártó 

Péter pénteki látogatása 15 év után az első magyar külügyminiszteri látogatás volt 

Iszlámábádban. Ezt a kedvezőtlen helyzetet – Szijjártó Péter elmondása szerint – ideje volt 

megtörni. Szijjártó Péter továbbá bejelentette, hogy a pakisztáni diplomáciai jelenlét erősítése 

érdekében Karacsiban is konzuli képviseletet tervez nyitni Magyarország, valamint 

tolmácsolta a magyar állam felajánlását évente 200 pakisztáni diák számára, akik magyar 

állami ösztöndíjjal tanulhatnak magyar egyetemeken.  

Forrás: Hungary to provide $84m credit line, scholarships to Pakistani students  

  

https://tribune.com.pk/story/2297644/hungary-to-provide-84m-credit-line-scholarships-to-pakistani-students
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India a koronavírus második hullámában: nemzetközi segítségnyújtás 
India jelenleg a koronavírus-járvány második hullámával küzd. A napi új esetek száma 

áprilisban drasztikus növekedésnek indult, és az elmúlt héten átlépte a 350 ezer főt, a napi 

halálesetek száma pedig a 3500 főt. Modi miniszterelnök több diplomáciai útját is 

felfüggesztette, jelenleg az ország minden figyelmét a járványhelyzetre összpontosítja. A 

hírek szerint egészségügyi kapacitásaik kimerülőben vannak. A tragikus helyzetben lévő 

országnak több mint 40 állam és szervezet ajánlott fel segítséget, többek között az EU, Nagy-

Britannia, az Egyesült Államok, Kína és Pakisztán is. Az indiai (és bangladesi) sajtóban a 

következő, segítségnyújtásról szóló hírek jelentek meg a héten: 

 

Az EU a Covid-19 válság közepette nyújt segítséget India számára; oxigénnel, 

gyógyszerekkel 

Hindustan Times, 2021. április 27. 

Az EU-ban a Polgári védelmi mechanizmus fogja össze a tagállamok segélyfelajánlásait. Az EU-

s segélycsomag jelenleg Írország, Belgium, Románia, Luxemburg, Portugália és Svédország 

felajánlásaiból áll. 

Forrás: EU comes to India's aid amid Covid-19 crisis; member states to help with oxygen, medicines 

Pakisztán megismétli az Indiának szóló Covid–19-segélyajánlatát 

Times of India, 2021. április 29. 

Zahid Hafeez Chaudhry, pakisztáni külügyi szóvivő csütörtökön arról nyilatkozott, hogy 

Pakisztán kész azonnali segítséget nyújtani Indiának lélegeztető-, röntgengépek és különböző 

védőfelszerelések formájában. Pakisztán Indiának minél hamarabbi gyógyulást kíván, és 

remélik, hogy ez az együttműködés a jövőben is példát tud majd mutatni. Ugyanakkor 

Chaudhry azt is hozzátette, hogy a járványhelyzetre való tekintettel Indiának azonnal 

szabadon kell engednie a bebörtönzött kashmíri vezetőket. 

Forrás: Pakistan reiterates its offer to provide relief materials to India to help fight Covid-19 

Joe Biden: Az Egyesült Államok egészségügyi segélysorozatot indított Indiába a 

COVID-19 leküzdésére 

The Hindu, 2021. április 28. 

Az Egyesült Államok segélysorozatot indít Indiába. A következő időszakban Remdesivir és 

egyéb, a koronavírus ellen jól működő gyógyszerek, vakcinák és vakcinagyártáshoz szükséges 

gépalkatrészek fognak érkezni Indiába az Egyesült Államokból. 

Forrás: U.S. rushing medical assistance to India to combat COVID-19 surge: Joe Biden 

 

 

 

https://www.hindustantimes.com/india-news/eu-comes-to-india-s-aid-amid-covid-crisis-member-states-to-supply-oxygen-101619537542574.html
https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/pakistan-reiterates-its-offer-to-provide-relief-materials-to-india-to-help-fight-covid-19/articleshow/82315588.cms
https://www.thehindu.com/news/international/coronavirus-biden-hails-stunning-progress-in-us-covid-19-battle/article34425964.ece
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Kína kész segítséget nyújtani Indiának 

Times of India, 2021. április 22. 

Wang Wenbin kínai külügyi szóvivő egy hete bejelentette, hogy Kína kész egészségügyi 

felszerelést küldeni Indiának. Úgy fogalmazott, hogy a járvány az egész emberiség közös 

ellensége, és leküzdése nemzetközi szolidaritást és kölcsönös segítségnyújtást igényel. 

Forrás: China offers support, assistance to India to combat rising Covid-19 cases 

Megérkezett az első segélyszállítmány az Egyesül Királyságból 

Times of India, 2021. április 27. 

Kedden korareggel megérkezett az első segélyszállítmány az Egyesült Királyságból Új-Delhibe, 

mely 100 lélegeztetőgépet és 95 oxigénkoncentrátort tartalmazott. 

Forrás: First shipment of UK Covid medical aid arrives in India: Govt 

India megköszönte Bangladesnek felajánlásait 

The Daily Star Banglades, 2021. április 29. 

Banglades felajánlott Indiának 10 ezer adag injekciós és orális antivirális szert, 30 ezer 

egészségügyi védőszerelést, és többezer cink-, C-vitamin- és kalciumtablettát. A két állam bízik 

abban, hogy az indiai-bangladesi barátság ezeken az időkön is átsegíti őket. 

Forrás: India thanks Bangladesh for offer of medical supplies 

 
  

https://timesofindia.indiatimes.com/india/china-offers-support-assistance-to-india-to-combat-rising-covid-19-cases/articleshow/82201946.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/first-shipment-of-uk-covid-medical-aid-arrives-in-india-govt/articleshow/82268158.cms
https://www.thedailystar.net/bangladesh/news/india-thanks-bangladesh-offer-medical-supplies-2085977
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Délkelet-Ázsia 

Délkelet-Ázsia és az „igazságos átállás” a tiszta energiára 

James Guild, The Diplomat, 2021. április 27. 

A múlt heti virtuális klímacsúcs során az USA Joe Biden vezetésével bizonyította, hogy újra a 

klímaváltozás elleni küzdelem élharcosa kíván lenni, de mellette számos állam tett bátor 

felvállalást. Délkelet-Ázsiából Indonézia, Vietnam és Szingapúr vett részt a csúcsértekezleten, 

de az elszánt retorika ellenére, félő, hogy az esetükben a megvalósítás komoly akadályokba 

fog ütközni. Sokak szerint az „igazságos átállás” érdekében szükség van az érintett iparágak 

kompenzálására, de ennél is nagyobb probléma, hogy a nyersanyagban gazdag feltörekvő 

országok miként tudnák pótolni az átállás következtében kieső állami jövedelmüket. 

Forrás: Southeast Asia and the ‘Just Transition’ to Clean Energy 

Szingapúr gazdasága 6%-nál nagyobb mértékben fog nőni 2021-ben, de a 

talpraállás egyenlőtlen lesz az egyes szektorokban a Szingapúri Monetáris 

Hatóság szerint 

Choo Yun Ting, The Straits Times, 2021. április 28. 

A Szingapúri Monetáris Hatóság által április 28-án kiadott 2 éves makroökonómiai jelentés 

szerint a szingapúri gazdaság kilátásai javultak, ugyanakkor az egyes szektorokat tekintve 

jelentős eltérések fedezhetőek fel. A jelentés szerint az ország GDP növekedése 2021-ben 

megfogja haladni a hivatalos prognózisokban szereplő 6%-ot, miközben a gyártó szektor és a 

vízi szállítás esetében már most is tapasztalható a jelentős expanzió. A digitalizációhoz köthető 

szolgáltatások területén szintén komoly fellendülés várható, ezzel szemben a 

légiközlekedéshez és a turizmushoz köthető szolgáltatások esetében csak lassú javulásra lehet 

számítani. 

Forrás: S'pore economy to grow faster than 6% in 2021, but recovery will be more uneven 

across sectors: MAS 

Az új funkciók a kormányzati felületen előmozdítják a digitális megoldásokkal 

kapcsolatos kutatásokat 

Kenny Chee, The Straits Times, 2021. április 27. 

Az új kormányzati kezdeményezésnek köszönhetően mostantól a cégeknek és a 

közintézményeknek egyaránt könnyebb lesz megoldást találni a digitális kihívásokra 

Szingapúrban. Az Infocomm Médiafejlesztő Hatóság által működtetett Nyílt Innovációs 

Platform hamarosan a Discovery Engine nevű új kereső funkcióval bővül, amit a különböző 

szervezetek használhatnak a digitális nehézségeik megoldásához. A platform – amelyen 

ingyenesen lehet regisztrálni – másik új funkcióját Digital Bench-nek hívják, amely a 

szervezetek számára eszközökkel szolgál a potenciális technológiai megoldások 

koncepciójának és prototípusainak bizonyításához. 

Forrás: New features on government platform expedite search for solutions in going digital 

https://thediplomat.com/2021/04/southeast-asia-and-the-just-transition-to-clean-energy/
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-economy-to-grow-faster-than-6-in-2021-but-recovery-will-be-more-uneven
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-economy-to-grow-faster-than-6-in-2021-but-recovery-will-be-more-uneven
https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/new-features-on-government-platform-expedite-search-for-solutions-in-going-digital
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Japán köz-magán alapja potenciális veszteségeknek van kitéve Mianmarban 

Kyodo News, The Jakarta Post, 2021. április 27. 

A japán Tengerentúli Infrastrukturális Befektetési Vállalat a Szállítás és a Város Fejlesztéséért 

nevű köz-magán alap, amely 90%-ban a japán állam tulajdonában van és alapvetően a a japán 

cégek külföldi beruházásainak előmozdítására hoztak létre 2014-ben, most komoly 

nehézségekkel néz szembe Mianmarban, ahol 163,3 millió dollárt fektetett be. A katonai 

puccsot követően számos infrastrukturális projektet leállítottak, a japán alap pedig nem tett 

óvintézkedéseket a várható kockázatokra számítva, így várhatóan a komoly veszteségeket sem 

kerülheti el, főleg, hogy más projektekből adódóan már eddig is jelentős deficitet halmozott 

fel. 

Forrás: Japan public-private fund exposed to potential losses in Myanmar 

A délkelet-ázsiai technológiai óriások a tőzsdére lépés után „felemészthetik” 

az induló vállalkozásokat – a kockázati tőkés szerint 

Abigail Ng, CNBC, 2021. április 26. 

Délkelet-Ázsia technológiai óriásvállalatai induló vállalkozásokat vásárolhatnak fel a tőzsdére 

lépéskor megszerzett alapok felhasználásával – állítja egy kockázatitőke-társaság vezető 

partnere. Golden Vinnie a Golden Gate Ventures-től úgy véli, hogy 10-15 évvel ezelőtt Kínában 

is hasonló folyamat játszódott le, melynek során az Alibaba, a Tencent és a Baidu számos 

startup-ot kebelezett be. Laurie szerint Délkelet-Ázsiában elsősorban a Grab a Sea és a GoTo 

óriásvállalatok térnyerésére lehet számítani és 2025-ig több száz felvásárlásra kerülhet sor. A 

fintech szektorában nagy lehetőségek vannak Délkelet-Ázsiában, mivel a Visa és a Mastercard 

nem rendelkezik komoly pozíciókkal a térségben és komoly innovációk bevezetésére is 

lehetőség kínálkozik. 

Forrás: Southeast Asia’s tech giants could ‘gobble up’ start-ups after going public, venture 

capitalist says 

Ázsia újra feltalálhatja a globális kereskedelmet? 

Bilahari Kausikan, East Asia Forum, 2021. április 26. 

Annak ellenére, hogy a legtöbb ázsiai ország nyíltabb megközelítést képvisel a nemzetközi 

kereskedelemmel szemben, mint Európa vagy az USA, de a legnagyobbak, elsősorban India és 

Kína viszont eltérő stratégiát követnek. Az indiai és kínai hozzáállás ambivalens, ha nem is 

egyenesen merkantilista. Mindkét állam saját szükségleteire és belső dinamikájára reagál, a 

szabadkereskedelem egyik országban sem szolgálja a politikai elit céljait. De a többi ország, 

mint pl. Japán, Dél-Korea, Szingapúr és Ausztrália sem tekinthető a szabadkereskedelem 

bajnokainak, éppen ezért aligha valószínű, hogy a globális kereskedelmi rendszer 

megújításában Ázsia töltené be a vezető szerepet. 

Forrás: Can Asia reinvent global trade? 

  

https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/04/27/japan-public-private-fund-exposed-to-potential-losses-in-myanmar.html
https://www.eastasiaforum.org/2021/04/26/can-asia-reinvent-global-trade/
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Közel-Kelet 

A biztonsági és egészségügyi helyzet miatt al-Sisi 3 hónapra rendkívüli 

állapotot hirdet Egyiptomban 

 .Al Jazeera, 2021. április 25 ,الجزيرة

Abdel Fattah al-Sisi egyiptomi elnök rendeletet adott ki, amelyben 3 hónapos időtartamra 

rendkívüli állapotot hirdetett ki az egész országban. Az Egyiptomi Hivatalos Közlönyben 

megjelent határozat kimondta, hogy a rendelet végrehajtása április 25-én, vasárnap hajnali 1 

órakor kezdődött meg. A Hivatalos Közlönyből azt is megtudhatjuk, hogy a döntést az ország 

súlyos biztonsági és egészségügyi körülményeire való tekintettel hozták meg. Az egyiptomi 

elnök elmondta, hogy a fegyveres erők és a rendőrség megteszik a szükséges intézkedéseket 

a terrorizmus felszámolására és fenntartják a rendet az ország egész területén. 

Forrás: مص  لمدة ٣ أشهر   
 بسبب الظروف  األمنية والصحية ..السيس   يعلن حالة الطوارئ ف 

Pénzügyminiszter: Szaúd-Arábia 200 milliárd dollár megtakarítást vár az 

energiareformtól 

 .Al Arabiya, 2021. április 25 ,العربية

A szaúdi pénzügyminiszter elmondta, hogy a következő 10 évben a Királyság 200 milliárd 

dollárt takaríthat meg azzal, hogy a helyben használt folyékony üzemanyagokat gázzal és 

megújuló energiaforrásokkal helyettesíti. Szaúd-Arábiának a beruházások finanszírozása 

érdekében megtakarításokra van szüksége és csökkentenie kell költségeit. A világ legnagyobb 

olajexportőre az elmúlt években ambiciózus reformtervbe kezdett a gazdaság modernizálása, 

munkahelyek teremtése és az olajbevételektől való függőség csökkentése érdekében. A 

pénzügyminiszter elmondta, hogy mostantól 2030-ig prioritásként fogják kezelni a 

költségvetési fenntarthatóságot. Szerinte a "2030-as jövőkép" által kitűzött összes cél elérése 

érdekében Szaúd-Arábiának meg kell őriznie a költségvetési fenntarthatóságot és ellenőriznie 

kell a kormányzati kiadásokat. A "2030-as jövőkép" Mohammed bin Salman koronaherceg 

terve, amelynek keretein belül Szaúd-Arábiát szeretné fejleszteni azáltal, hogy csökkenti a 

gazdaság olajfüggőségét, valamint új megaiparokat és projekteket épít ki a magánszektorral 

együttműködve, és munkahelyek millióit biztosítja a most felnövekvő generációnak. 

Forrás: وزير  المالية :السعودية تتوقع  توفي   ٢٠٠ مليار دوالر  من خطة إصالح الطاقة 

 

 

 

 

 

 

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/4/25/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86
https://www.alarabiya.net/aswaq/2021/04/25/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-200-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
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Ankara behívatta az Egyesült Államok nagykövetét, és tájékoztatta Biden 

nyilatkozatának elutasításáról 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. április 25. 

Szombaton a török külügyminisztérium behívatta az amerikai ankarai nagykövetet, David 

Satterfieldet, hogy tájékoztassa őt Ankara hozzáállásáról és határozott elutasításáról Joe Biden 

amerikai elnöknek az 1915-ös eseményekkel kapcsolatos kijelentéseit illetően, amelyet az 

amerikai kormányzat nem sokkal korábban "népirtásnak" minősített. A török külügyminiszter-

helyettes, Sedat Önal hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök nyilatkozata a nemzetközi jog 

szempontjából érvénytelen, ártott a török népnek, és a kapcsolatukban nehezen kezelhető 

sebet okozott. Néhány nappal ezelőtt Biden az 1915-ös eseményeket az örmények elleni 

"népirtásnak" minősítette, megsértve ezzel az elődök, az Egyesült Államok korábbi elnökeinek 

azon hagyományát, ami szerint tartózkodni kell a kifejezés használatától. A török 

külügyminisztérium megerősítette, hogy Bidennek nincs joga történelmi kérdések 

megítélésére. Törökország szerint az 1915-ös események a törökök és örmények számára is 

tragédiaként foghatók fel. 

Forrás: أنقرة  تستدع   السفي   األمريك   وتب لغه رفض بيان بايدن 

Az "Abu Dhabi Ports" egymilliárd dolláros hitelt vett fel 

الخليج صحيفة , Al Khaleej, 2021. április 25. 

Az "Abu Dhabi Ports" vállalat, amely 11 kikötőt és terminált birtokol az Egyesült Arab 

Emirátusokban és Guineában, egymilliárd dolláros hitelt vett fel egy bankcsoporttól. Kilenc 

bank vett részt a hitelezésben és a "City Bank" valamint a "First Abu Dhabi Bank" vezető 

szerepet játszott az ügyletben. A források hozzátették, hogy a "HSBC" és a "Standard 

Chartered" is részt vett a kikötőknek nyújtott kölcsön biztosításában, és az ügyet ismerő forrás 

szerint valószínűleg az "Abu-Dhabi Ports" hamarosan kötvényeket is ki fog bocsátani. 

Forrás:  بمليار  دوالر  
 
  أبوظب    تجمع قرضا

 موان  

Törökország, Pakisztán és Afganisztán felszólítja a tálibokat, hogy vegyenek 

részt a béketárgyalásokban 

Hürriyet Daily News, 2021. április 24. 

Törökország, Pakisztán és Afganisztán április 23-án felszólította a tálibokat, hogy fokozzák 

elkötelezettségüket a viták és konfliktusok tárgyalásos rendezését illetően, amely tartós 

békéhez vezethet Afganisztánban. Ez a felhívás az említett három ország külügyminisztereinek 

találkozóját követően kiadott közös nyilatkozatban született meg. Mevlüt Çavuşoğlu török 

külügyminiszter, pakisztáni kollégája, Shah Mahmood Qureshi és az afgán Mohammad Haneef 

Atmar kinyilvánították szándékukat egy békés, szuverén, független, demokratikus és egységes 

Afganisztán létrehozása iránt. 

Forrás: Turkey, Pakistan, Afghanistan urge Taliban to commit to peace talks 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86/2219795
https://www.alkhaleej.ae/2021-04-25/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-pakistan-afghanistan-urge-taliban-to-commit-to-peace-talks-164187
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Magyarország: Libanonnak szankciókkal való fenyegetés helyett segítségre van 

szüksége 

24.ae, 2021. április 26. 

Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter hétfőn, libanoni kollégájával, Charbel Wehbe-

vel való találkozása után jelentette be, hogy Libanonnak segítségre van szüksége a szankciók 

és fenyegetések helyett, és elmondta, hogy a közel-keleti biztonság és stabilitás nem 

valósulhat meg Libanon stabilitása nélkül. A magyar külügyminiszter elmondta: "Libanonnak 

nagyobb szüksége van valódi segítségre, ahelyett, hogy szankciókkal és külső beavatkozással 

fenyegetnék". Hozzátette: "A mi felelősségünk támogatni a keresztényeket a világ minden 

országában, ezért biztosíthatom Önöket, hogy a libanoni maronita közösség számíthat a 

jövőbeni támogatásunkra." A magyar miniszter rámutatott arra, hogy a Közel-Kelet biztonsága 

nagyon fontos Magyarország és Európa egésze számára. Szijjártó Péter azt is tisztázta, hogy a 

libanoni kormány megalakulása olyan belső kérdés, amelyben a libanoni pártoknak külső 

beavatkozás nélkül kell dűlőre jutniuk.  A külügyminiszter megjegyezte, hogy Magyarország 

kormánya eddig 33 libanoni maronita egyház helyreállításához biztosított anyagi 

hozzájárulást, és kész további 30 egyházat támogatni kétmillió dollár költséggel. A magyar 

külügyminiszter hozzátette: "Szeretnénk hozzájárulni Libanon megsegítéséhez a koronavírus 

járvány leküzdésében, ami miatt 20 lélegeztetőgépet és 20 000 orvosi maszkot hoztunk 

magunkkal. A libanoni külügyminiszter megköszönte és nagyra értékeli a Magyarország által 

nyújtott segítséget. 

Forrás: المجر  :لبنان بحاجة إىل المساعدة بدل  التلوي    ح بالعقوبات 

Mohammed bin Salman koronaherceg: Szaúd-Arábiában egyáltalán nem 

terveznek jövedelemadót 

Ismaeel Nar, Al Arabiya English, 2021. április 28. 

Szaúd-Arábia koronahercege, Mohammed bin Salman megerősítette, hogy sohasem tervezik 

jövedelemadó bevezetését a Királyságban. "Egyáltalán nincsenek tervek a jövedelemadó 

bevezetésére a Szaúd-arábiai Királyságban" - mondta a koronaherceg az interjú során. 

Mohammed bin Salman megjelent a Liwan Al Mudaifer Show-ban, és megvitatta Szaúd-Arábia 

ambiciózus "2030-as jövőkép (Vision 2030)" tervének fejleményeit. Ez a terv ötödik 

évfordulója, amelynek célja a Királyság átalakítása és felkészítése a szénhidrogén utáni 

korszakra. 

Forrás: Crown Prince Mohammed bin Salman: No plans for income tax in Saudi Arabia at all 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/amp/s/24.ae/articleamp/634884/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AC%25D8%25B1-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A9-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AD-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA
https://english.alarabiya.net/business/economy/2021/04/28/Crown-Prince-Mohammed-bin-Salman-No-plans-for-income-tax-in-Saudi-Arabia-at-all
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Mohammed bin Salman: A szaúdi koronaherceg elmondta, hogy országa "jó és 

különleges" kapcsolatokat akar létesíteni Iránnal 

عرن    س   ن    ن    , BBC Arabic, 2021. április 28. 

A szaúdi koronaherceg, Mohammed bin Salman azt közölte, hogy országa "jó és különleges" 

kapcsolatokat akar Iránnal létesíteni. Ez a nyilatkozat hat évvel a két ország közötti diplomáciai 

kapcsolatok megszakítása után történt, amikor is a szaúdiak Teheránt tették felelőssé a régió 

destabilizációjáért. A szaúdi koronaherceg hozzátette: "Nem akarjuk, hogy Irán helyzete nehéz 

legyen, éppen ellenkezőleg, mi azt akarjuk, hogy Irán növekedjen, és érdekeltségei legyenek 

Szaúd-Arábiában, és nekünk is érdekeltségeink legyenek Iránban a régió és a világ 

növekedésének és gyarapodásának érdekében." Bin Salman hozzátette: "A problémánk Irán 

káros ténykedésével van, legyen szó akár az atomprogramjáról, akár a milíciák támogatásáról, 

akár a ballisztikus rakétaprogramjáról." 

Forrás: ة "مع  إيران    إقامة عالقات "طيبة وممي  
 محمد بن  سلمان :وىل   العهد السعودي يقول  إن بالده ترغب ف 

Hivatalos: A Google "Cloud Centert" nyit Izraelben 

Amitai Ziv, Haaretz, 2021. április 28. 

A Google Cloud miután megnyerte a Project Nimbus pályázatot Izrael hivatalos állami 

"felhőjének" működtetésére, meghirdeti a helyi projektet, amelynek értéke több milliárd 

sékelre rúg. A szolgáltatás lényege, hogy a kiszolgálók számítási teljesítményét részekre 

osztott, szoftver-vezérelt alkalmazásokba virtualizálja, amelyek nem csak feldolgozási 

képességet, hanem tárolási kapacitást is garantálnak. A Google hivatalosan szerda reggel 

jelentette be, hogy "felhő-infrastruktúrát" hoz létre Izraelben. Ez a bejelentés egy héttel 

azután történt, hogy a Google az Amazon mellett elnyerte a Project Nimbus pályázatot, 

amelynek keretein belül létrehozzák Izrael új hivatalos állami "felhőszolgáltatását". A Nimbus 

projekt során Izrael összes állami hivatala - beleértve a védelmi létesítményeket is - a hivatalos 

izraeli "felhőbe" kerül. A projekt egyik feltétele, hogy a "felhőt" befogadó adatközpontok Izrael 

földjén legyenek. Hivatalos források szerint a kivitelezés több évig is eltarthat. 

Forrás: It’s Official: Google to Open Cloud Center in Israel 

Egyiptom sürgősségi engedélyt ad a kínai Sinovac vakcina használatára 

اليومية الشعب صحيفة , Arabic People, 2021. április 28. 

Az Egyiptomi Gyógyszerügyi Hatóság sürgősségi engedély megadását jelentette be a kínai 

Sinovac oltóanyag koronavírus (Covid-19) elleni egyiptomi használatára. A hatóság hivatalos 

Facebook-oldalán tett nyilatkozatában kijelentette, hogy sürgősségi engedélyt adott a kínai 

Sinovac cég által gyártott oltóanyag felhasználására, amely döntés az után született meg, 

miután szigorú vizsgálatoknak vetették alá a vakcinát a hatóság laboratóriumaiban. Az 

egyiptomiak kijelentették, hogy az oltóanyag biztonságos és hatékony. A Sinovac már a 

második kínai vakcina, amely (a Sinopharm után) megkapta a sürgősségi engedélyt az 

Egyiptomban történő felhasználásra. Az egyiptomi koronavírusos fertőzések összesített száma 

hétfőn elérte a 223 514 esetet, ebből 167 900 ember gyógyult meg, és 13 107 haláleset történt 

az egyiptomi egészségügyi minisztérium jelentése szerint. 

Forrás:   
خيص  الطارئ الستخدام لقاح سينوفاك الصيب    مص  تمنح الير

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56905570
https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/it-s-official-google-to-open-cloud-center-in-israel-1.9754492
http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0428/c31660-9844398.html
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az ígéretek szerint az „Északi Áramlat-2” 2021-ben a végéhez ér 
Interfax, 2021.április 24. 

Az „Északi Áramlat-2 (Nord Stream-2) gázvezeték minden jel szerint 2021-ben elkészül, 

mondta Alekszandr Novak, orosz miniszterelnök helyettes. A legoptimistább várakozások 

szerint ez már a nyár második felében megtörténhet. Április 1-jén a Nord Stream 2 AG 

projektcég (az építkezés folytatása óta először) pontos adatokat közölt a csőfektetés 

előrehaladásáról. Március 31-ig 2349 km gázvezetéket fektettek le a teljes 2460 kilométerből. 

Így a munka befejezéséig a gázvezeték teljes hosszából mindössze körülbelül 121 km-t (5%) 

kell lefektetni. 

Forrás: "Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году 

Qingdao-ban több mint 10 milliárd dollár értékű megállapodást írtak alá a 

Sanghaji Együttműködési Szervezet országai 
Tass, 2021.április 26. 

66,8 milliárd jüan (kb. 10,2 milliárd dollár) értékben írtak alá megállapodást Kína és a Sanghaji 

Együttműködési Szervezet (SCO) országai. Az aláírásra Qingdao-ban, Kelet-Shantung 

tartományban került sor. A dokumentumok a SCO tagállamai vállalkozásainak 

együttműködésére vonatkoznak 20 kísérleti projektet tartalmaz. A megállapodások olyan 

területekre terjednek ki, mint a kereskedelem, a logisztika, az új típusú zöld energia, a kiváló 

minőségű termelés elősegítése, a kultúra és az idegenforgalom terület, valamint a 

biomedicina. Április 26-28. között Qingdao-ban megrendezésre kerül egy kereskedelmi és 

befektetési kiállítás Kína és a SCO országok részvételével, ahol minden ország bemutathatja 

saját fejlesztési és beruházási terveit. A kiállításon 18 ország vesz részt. 

Forrás: Соглашения более чем на $10 млрд подписали на торгово-экономической 

выставке ШОС в Циндао 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interfax.ru/russia/763024
https://tass.ru/ekonomika/11241689
https://tass.ru/ekonomika/11241689
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A Kína és a Sanghaji Együttműködési Szervezet országai közötti kereskedelem 

forgalma 2020 végére elérte a 245 milliárd dollárt 
Ruslan Szulemejnov, Lenta, 2021.április 26. 

2020 végén Kína és a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) országai közötti kereskedelem 

elérte a 245 milliárd dollárt. Kína és az SCO tagállamai közötti kereskedelem 2001-ben még 

csak 17,14 milliárd dollár volt, 2020-ra ez az összeg 244,85 milliárd dollárra nőtt, az átlagos 

éves növekedési ütem pedig 15% volt. A teljes kereskedelmi forgalom volumenének csaknem 

80% -át Oroszország és India adja. 2021 első negyedévében Kína és az SCO tagországok közötti 

kereskedelem 457,24 milliárd jüan (kb. 70,44 milliárd dollár a jelenlegi árfolyamon), ami 19,2% 

-os növekedést jelent. Ugyanakkor, az export 284,83 milliárd jüan (43,88 milliárd dollár), az 

import 172,41 (26,56 milliárd) milliárd jüan volt. Ám 2021 első negyedévében Kína és 

Kazahsztán között 24,5% -kal nőtt a kereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához 

képest, ahogy Üzbegisztán (+ 24,3%), India (+ 33%), Pakisztán (+ 29, 7%) és Oroszország (+ 

7,5%) esetében is növekedésről lehet beszélni. Ugyanezen időszakban Kína és Kirgizisztán, 

valamint Kína és Tádzsikisztán (-16,1%) közötti kereskedelemben csökkenése figyelhető meg. 

A kereskedelem szerkezetét tekintve nőtt az elektromechanikus és csúcstechnikai termékek 

Kínából az SCO országaiba irányuló export aránya, amely a kínai export összértékének 

csaknem 75% -át teszi ki. 

Forrás: $245 млрд достиг товарооборот между Китаем и странами ШОС по итогам 2020 

года 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság elküldte az Eurázsiai Gazdasági Unió 

országainak a közös gázpiacról szóló megállapodás tervezetét 
Tass, 2021.április 26. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) elküldte a közös gázpiacról szóló megállapodás 

tervezetét az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országainak. Az EGK Tanácsa megkérte a 

tagállamokat a gázpiacról szóló megállapodási tervezet belső jóváhagyásának a 

felgyorsítására. Minden jel szerint a megállapodást a következő évben fogja ratifikálni az EGK, 

mondta Mihail Mjasznikovics, az EGK igazgatóságának elnöke. Megjegyzi, hogy a dokumentum 

elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban korábban már részletes ütemtervet 

készítettek. Ugyanakkor ki kell egészíteni a gázszállítási rendszerekhez való hozzáférés 

egységes szabályaival, amelyeket az orosz fél még nem mutatott be. 2022-re az EAEU három 

közös célt tűz ki a közös energiapiacok kialakítására: villamos energia, földgáz, olaj és 

olajtermékek piacának az egységesítésére. A tervek szerint 2021-ben az összes kérdésben 

megállapodás születik. A közös gázpiac elindítását pedig 2025-től tervezik. 

Forrás: ЕЭК направила в страны ЕАЭС проект соглашения об общем рынке газа 

 

 

 

https://lenta.inform.kz/ru/245-mlrd-dostig-tovarooborot-mezhdu-kitaem-i-stranami-shos-po-itogam-2020-goda_a3780987
https://lenta.inform.kz/ru/245-mlrd-dostig-tovarooborot-mezhdu-kitaem-i-stranami-shos-po-itogam-2020-goda_a3780987
https://tass.ru/ekonomika/11248561
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Az Orosz Föderáció és Fehéroroszország integrációjának "útterveiről" 

szeptember-októberben lehet végül megállapodni 
Interfax, 2021.április 27. 

Az Oroszország és Fehéroroszország integrációjára vonatkozó ütemtervek aláírásának 

határideje szeptember-októberre tolható el, mondta Vladimir Semashko, Fehéroroszország 

moszkvai nagykövete. Megjegyezte, hogy az aláíráshoz szükséges 28 kártya (szerződésben 

foglalt pontok) közül 26 már kész és a felek mindenben megegyezésre jutottak. Két kártya 

maradt, amit áprilisban vagy májusban kellett volna aláírni, ám minden valószínűség szerint 

ez szeptember-október közötti időszakra tolódik. Semashko elmondása szerint most számos 

különböző szintű orosz dokumentum létezik, amelyek még pontosításra várnak a kérdéssel 

kapcsolatban. A kérdések mihamarabbi rendezése pedig mindkét ország számár fontos.  

Forrás: "Дорожные карты" интеграции РФ и Белоруссии могут окончательно 

согласовать в сентябре-октябре 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank ebben az évben az ázsiai feltörekvő gazdaságok 

7,3% -os növekedését jósolja  
Eurasia Daily 2021.április 28. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) optimista az ázsiai országok gazdaságának helyzetével 

kapcsolatban. A nemzetközi szervezet előrejelzése szerint a régió fejlődő országai ebben az 

évben átlagosan 7,3% -os növekedést mutatnak. Az optimista kilátásokat a globális gazdasági 

fellendülés reményei, valamint a koronavírus elleni oltások terén elért haladás vezérli. Az ADB 

szerint Kína gazdasága 2021-ben 8,1% -kal fog növekedni, India (az országban történt szörnyű 

járványügyi helyzet ellenére) 11% -kal. Ázsia legtöbb feltörekvő gazdasága egészséges 

növekedést fog elérni ebben az évben. Az előrejelzések szerint a közép-ázsiai országok 

átlagosan 3,4% -kal, jövőre pedig 4,0% -kal növekednek. Délkelet-Ázsia kereskedelemfüggő 

országai is fellendülnek, az előrejelzések szerint a kistérség ebben az évben 4,4% -kal, 2022-

ben 5,1% -kal fog növekedni, áll a jelentésben. Az infláció a fejlődő ázsiai országokban ebben 

az évben 2,3% lesz (szemben a 2020-as 2,8% -kal), mivel az élelmiszerárakra gyakorolt nyomás 

enyhülni fog Indiában és Kínában. 2022-ben pedig az infláció ismét 2,7% -ra gyorsul fel. 

Forrás: АБР прогнозирует рост развивающихся экономик Азии на 7,3% в этом году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interfax.ru/world/763510
https://www.interfax.ru/world/763510
https://eadaily.com/ru/news/2021/04/28/abr-prognoziruet-rost-razvivayushchihsya-ekonomik-azii-na-73-v-etom-godu
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Az UzAuto Motors kibocsátotta első eurókötvényeit a londoni tőzsdén 
Gazeta.Uz, 2021.április 28.  

Az UzAuto Motors kibocsátotta első nemzetközi eurókötvényeit a londoni tőzsdén. A 

megrendelések volumene pedig1,4 milliárd dollár volt. A kötvényeket az Egyesült Királyság, az 

Egyesült Államok és Németország közel 130 befektetője között osztották szét. UzAuto Motors 

ötéves időtartamra bocsátotta ki első, RegS/144A formátumú nemzetközi eurókötvényeit 300 

millió dollár értékben a londoni tőzsdén. A befektetők javaslatai alapján pénzügyi tanácsadók 

ajánlására az UzAuto Motors a kezdeti kamatlábát 5,375% -ban határozta meg. A 

megrendelések értéke 1,1 milliárd dollár volt London idő szerint 13:00 órakor. Az amerikai 

piacok megnyitása után a megbízások volumene tovább nőtt 1,4 milliárd dollárra. A 

nemzetközi kötvényeket csaknem 130 befektető vásárolta fel az Egyesült Királyságból (37%), 

az Egyesült Államokból (14%), Németországból (8%) és más európai (35%) és ázsiai (6%) 

országból. Az első üzbég eurókötvények kibocsátása az UzAuto Motors részéről a befektetők 

pozitív értékeléséről és érdeklődéséről tanúskodik az Üzbegisztánban végrehajtott 

reformokkal kapcsolatban, beleértve az állami tulajdonú vállalkozások reformjának 

programját is.  

Forrás: UzAuto Motors выпустила на Лондонской фондовой бирже свои первые 

еврооблигации 

Oroszország és Üzbegisztán először fogadott el katonai partnerségi programot 
Eurasia Daily, 2021.április 28. 

Oroszország és Üzbegisztán katonai területen először fogadott el stratégiai partnerségi 

programot, amely 2025-ig lesz érvényben. A dokumentumot Buharában írták alá a két ország 

védelmi miniszterei, Szergej Sojgu és Bakhodir Kurbanov. A Kurbanovval folytatott tárgyalások 

során Sojgu hangsúlyozta, hogy a két állam közötti stratégiai partnerség programja ezen a 

területen először került kidolgozásra. Célja az elért eredmények ütemének fenntartása és a 

katonai szférában folytatott kétoldalú együttműködés fejlesztése. A tárgyalások további 

napirendjén szerepelnek a nemzetközi és regionális biztonság problémái, a kétoldalú katonai 

és katona-technikai együttműködés aktuális kérdései. Sojgu Tádzsikisztánból érkezett 

Üzbegisztánba, ahol korábban részt vett a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezet országok 

védelmi minisztereinek ülésén, és kétoldalú tárgyalásokat folytatott Sherali Mirzo, a tadzsik 

köztársaság védelmi miniszterével, akivel megállapodást írtak alá egy egységes regionális 

légvédelmi rendszer létrehozásáról az államhatárok légvédelmének megerősítése érdekében. 

Forrás: Россия и Узбекистан впервые приняли программу военного партнерства 

 

 

 

 

 

https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/28/bonds/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/04/28/bonds/
https://eadaily.com/ru/news/2021/04/28/rossiya-i-uzbekistan-vpervye-prinyali-programmu-voennogo-partnerstva
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Mishustin: Oroszország és Fehéroroszország közötti kereskedelem a recesszió 

után sikeresen helyreáll 
Tass, 2021.április 28.  

Oroszország és Fehéroroszország közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködés sikeresen 

fejlődik, február óta a világjárvány csúcsát követően nőtt az országok forgalma. Mondta Mihail 

Mishustin orosz miniszterelnök belorusz kollégájával, Roman Golovchenkóval folytatott 

megbeszélésen. Az Orosz Föderáció miniszterelnöke emlékeztetett arra, hogy a kereskedelmi 

forgalom körülbelül 17% -kal esett vissza, jelenleg pedig 29 milliárd dollár. A februárban és 

márciusban rögzítettük a növekedését, ami biztató mindkét ország számára, ami körülbelül 

18% -os növekedést jelent a 2020 azonos időszakához képest. (Ami körülbelül 5 milliárd 

dollár). A két fél kormányközi megállapodást írt alá a belorusz olajtermékek Oroszország balti 

kikötőin keresztül történő exportjáról.  

Forrás: Мишустин: товарооборот России и Белоруссии удачно восстанавливается после 

спада 

Miller változtatást jelentett be a Gazprom stratégiájában 

Ria Novosti, 2021.április 29. 

A Gazprom megváltoztatja stratégiáját, és nagyobb figyelmet fordít a nyersanyagok 

feldolgozásához szükséges új kapacitások és új technológiák létrehozásának kérdésére 

mondta Aleksej Miller, a vállalat vezetője. Ez annak köszönhető, hogy a kelet-szibériai 

mezőkből származó gáz többkomponensű. Nyugat-Szibériában található gázmezőkön pedig 

mélyebbre kell fúrni, mint korábban. A Gazprom ezért két új gázfeldolgozási projekt elindítását 

tervezi, ami új technológiákon fog alapulni és a világ legnagyobb feldolgozó üzemei közé fog 

tartozni. A gázfeldolgozó üzemek első két technológiai vonala a közeljövőben indul. Az 

üzemeket 2015 óta építik. Az alapanyag a Szibéria áramvezetékén keresztül érkező gáz lesz. A 

létesítmény hat feldolgozósorból áll és várhatóan 2025-ben éri el teljes kapacitását. A vállalat 

az építési költségeket 950 milliárd rubelre becsüli. Ezenkívül a Gazprom azon dolgozik, hogy 

metánból szénhidrogén-kibocsátás nélkül hidrogént állítson elő. 

Forrás: Миллер заявил о смене стратегии "Газпрома" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/11267573
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Mirzijojev és Berdimuhamedov Ashgabatban tárgyaltak 

Sputnik, 2021.április 29. 

Üzbegisztán és Türkmenisztán vezetői tárgyalásokat folytattak Asgabatban. A tárgyalások 

kezdetén Mirzijojev üzbég elnök az üzbég emberek nevében mély részvétét fejezte ki türkmén 

kollégájának édesapja halála kapcsán. Az államfők megvitatták a regionális együttműködés 

aktuális kérdéseit. Megelégedéssel vették tudomásul, hogy a világjárvány nehéz időszaka 

ellenére az üzbég-türkmén kapcsolatok fejlődése minden szinten pozitív dinamikát mutat. Az 

elmúlt évek közös erőfeszítéseinek köszönhetően a kereskedelem forgalma 

megháromszorozódott. 2020 végén a két ország között a kereskedelem értéke elérte a 530 

millió dollárt. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a meglévő potenciál teljesebb kihasználásának 

szükségességére a kereskedelem, a beruházások, az ipari együttműködés területén. 

Elsősorban a közlekedés, az energiaszektor, a gépipar, a könnyű- és élelmiszeripar, a 

mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén. Kifejezték készségüket a nemzetközi közlekedési 

és tranzitfolyosó létrehozásáról szóló Asgabat-megállapodás további közös előmozdítására, 

valamint a Kína - Közép-Ázsia - Dél-Kaukázus - Törökország kereskedelmi útvonal további 

fejlesztésére. A megbeszélés végén Üzbegisztán és Türkmenisztán vezetői megerősítették 

elkötelezettségüket a kölcsönös bizalom és tisztelet elvein alapuló stratégiai partnerség 

következetes elmélyítése iránt. 

Forrás: Мирзиёев и Бердымухамедов провели переговоры в Ашхабаде 

 

https://uz.sputniknews.ru/20210429/mirziyoev-i-berdymuxamedov-proveli-peregovory-v-ashxabade-18560979.html

