
 
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURÁZSIAI 
HÍRSZEMLE 
(2021. május 1-7.) 

 Készítette: 

Éliás Boglárka Anna 
Horváth Levente 

Klemensits Péter 
Tárik Meszár 

Veres Szabolcs 
Zoltai Alexandra 

  



 
 

 
 

2 

Tartalomjegyzék: 

A hét eseményeinek rövid összefoglalása ............................................... 3 

Kelet Ázsia ................................................................................................. 5 

Dél-Ázsia .................................................................................................. 11 

Délkelet-Ázsia .......................................................................................... 15 

Közel-Kelet ............................................................................................... 18 

Oroszország és a posztszovjet térség ..................................................... 22 

 

  



 
 

 
 

3 

A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

A nemzetközi politikai életben a hét folyamán több olyan esemény is történt, amelyek hosszú 
távon komoly következményekkel járhatnak. Biden elnök elkötelezte magát az ázsiai stílusú 
iparpolitika mellett és több mint 600 milliárd dollárt kíván utakra, hidakra, elektromos 
járművekre, vasútra és egyéb közlekedési infrastruktúrára fordítani, miközben több mint ezer 
milliárd dollárt költene számos társadalmi infrastruktúra és szolgáltatási projektre, valamint 
300 milliárd dollárt a hazai gyártás támogatására irányuló intézkedésekre.  
 
Kína részéről április 29-én kilövésre került a tervezett kínai űrállomás alapmoduljának első 
darabja, a Tianhe a dél-kínai Hainan tartományban található Wenchang űrhajóállomásról. Ez 
az első a tervezett 11 ilyen indításból, várhatóan 2022 végére fejezik be Kína állandó 
űrállomásának építését, jelezve az ország megerősödött pozícióját az űrkutatásban.  
A kínai gazdasággal kapcsolatban megállapítható, hogy az ingatlanszektornak nyújtott hitelek 
lassabban nőttek az év első negyedévében, mivel az ország szigorú szabályokat tart fent a 
lakásvásárlással kapcsolatban. A monopolellenes intézkedések jegyében pedig a kínai 
piacszabályozásért felelős államigazgatás vizsgálatot hirdetett a Meituan, az ország 
legnagyobb on-demand szolgáltatási platformja ellen, miután a múlt hónapban rekord 
összegű, 2,75 milliárd dolláros bírságot kapott az Alibaba Group Holding Ltd. A Covid-19 utáni 
talpraállást méltóképpen bizonyítja, hogy Kína online kiskereskedelmi értékesítése stabil 
növekedést tartott fenn az év első negyedévében. De a kínai gazdaság számára rossz hír, hogy 
az amerikai szankciók miatt a HiSilicon, a Huawei Technologies Co. integrált áramkör tervező 
egysége lesz várhatóan 2021-ben az egyik legnagyobb vesztes az 5G okostelefon-chip piacon. 
Kína tavaly megelőzve az Egyesült Államokat, az Európai Unió első számú kereskedelmi 
partnerévé vált, a Kínából való import 2020-ig 5,6 százalékkal nőtt éves szinten 383,5 milliárd 
euróra és nőtt az export is az Eurostat adatai szerint 2,2 százalékkal 202,5 milliárd euróra. Bár 
Kína és az EU komoly együttműködési potenciállal rendelkezik a világjárvány utáni korszakban, 
az ellentmondásos viszonyt jól érzékelteti, hogy Brüsszel arra törekszik, hogy megerősítse 
azon képességét, hogy korlátozza a kínai behatolást az európai gazdaságba, meggátolva azt, 
hogy a kínai állami vállalatok felvásárolják a legnagyobb európai cégeket. Ennek érdekében az 
500 millió EUR értékű vagy azon felüli eladásokat bonyolító vállalatok esetében az EU a nem 
uniós cégek ellen vizsgálat megindítását kezdeményezné.  
 
A pandémia után a gazdasági életben a fellendülés jelei más helyen is, így Indiában is 
beazonosíthatóak. Ráadásul, mivel a Kínával szembeni feszültségek szorosabb 
együttműködést gerjesztenek az EU és India között, így a felek megállapodtak abban, hogy a 
vezetők szombati csúcstalálkozóján újraindítják a régóta elakadt szabadkereskedelmi 
megállapodásról szóló tárgyalásokat. Szintén jelentős esemény, hogy Narendra Modi 
miniszterelnök és brit kollégája, Boris Johnson kedden online találkozót tartottak és 
megállapodtak az India–Egyesült Királyság védelmi partnerség fokozásában, különös 
tekintettel a tengeri és ipari együttműködésre. 
Indiában a fintech ágazat exponenciálisan növekedett a pandémia alatt, és még mindig nagy 
kiaknázatlan potenciállal rendelkezik. Az Ázsiai Fejlesztési Bank legfrissebb jelentése szerint 
2021-ben a délkelet-ázsiai gazdaságok 4,4%-os növekedésére lehet számítani, 2,4%-os infláció 
mellett. 
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Afganisztán jövőjével kapcsolatban május utolsó hetében kerülhet sor az isztanbuli 
konferenciára, ahol a tálibok részvételével a békefolyamat elérheti célját és rendeződhet az 
ország sorsa. Eközben Csung Eui-jong dél-koreai külügyminiszter május 5-én a februári 
hivatalba lépése óta először találkozott japán kollégájával, Toshimitsu Motegivel, ami nagy 
jelentőséggel bír, hiszen a két szomszédos ország között továbbra is nagy a feszültség a 
folyamatos kereskedelmi és politikai viszály miatt.  
 
A mianmari politikai krízis jelentős gazdasági következményeihez tartozik, hogy az ország 
gazdasága a puccsot követő két hónap során komolyabb veszteséget szenvedett el, mint 
korábban a Covid-19 miatt. A norvég telekommunikációs cég a Telenor bejelentette, hogy 
2021 első negyedévében Mianmarban 390 millió eurós veszteséget könyvelhetett el. A Total 
francia vállalat a lakosság zavartalan villamosenergia ellátása érdekében viszont továbbra is 
együttműködik a juntával, több száz millió dollárral gazdagítva a gázeladásokból a mianmari 
hadsereget. 
 
Mindeközben Üzbegisztán kormánya és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) 
együttműködési memorandumot írt alá a kereskedelem, a vám- és műszaki szabályozás, a 
fogyasztóvédelem, a gyógyszeripar, a közlekedés és az energetika területén. Amint a Covid 
helyzet engedi, az Üzbegisztán-Kirgizisztán-Kína vasút építése is megkezdődik, ami Kínát és a 
közép-ázsiai régiót fogja összekötni, később a tervek szerint pedig Iránt és Törökországot is 
bekapcsolja. Az Európai Parlamentben pedig hibrid formátumban megalakították a 
„létrehozott Európai Unió – Üzbegisztán” barátsági munkacsoportot, amelynek a fő feladata 
Üzbegisztán geostratégiai helyzetéből adódó fontos kérdések elemzése. Nem mellékesen 
Kazahsztán és Üzbegisztán fontolgatja a schengeni rendszer ázsiai változatának bevezetését, 
a többszörös belépésre jogosító turista vízumról szóló rendszer várhatóan a „Selyemút vízum” 
megnevezést kapná. 
 
A fenntartható fejlődés érdekében is történt előrelépés. Karakalpaksztánban (Üzbegisztán) a 
térség legnagyobb szélerőműparkjának megépítéséről írtak alá megállapodást. A szingapúri 
kormány eközben megerősítette, hogy a városállam jelentős lépéseket tett az ország szén-
dioxid-kibocsátásának megfékezése érdekében, a kibocsátási intenzitása mára a világon a 20 
legalacsonyabb között van. Az Egyesült Arab Emírségekben található Emirates Water and 
Electricity Company jelentése pedig a víz- és villamosenergia-termelésből származó szén-
dioxid-kibocsátás 50 százalékos csökkenését jósolja az országban 2025-re. 
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Kelet Ázsia 

Kína az űrben való folyamatos jelenlét felé tart 

Namrata Goswami, The Diplomat, 2021. május 1. 

A kíni űrállomás első elemének kilövése nagy lépést jelent egy régóta áhított cél eléréséhez. 

Április 29-én kilövésre került a kínai űrállomás alapmoduljának első darabja, a Tianhe a dél-

kínai Hainan tartományban található Wenchang űrhajóállomásról. Ez az első a tervezett 11 

ilyen indításból, és várhatóan 2022 végére fejezik be Kína állandó űrállomásának építését. Idén 

még négy indítást terveznek a kínai űrállomás építéséhez. A Tainhe magmodul 

helyrekerülésével útnak indítják a Tianzhou 2 teherűrhajót, amely májusra várható, majd 

három asztronautát is útnak indítanak, hogy tanulmányozzák az életfenntartó rendszereket 

három hónapos tartózkodásuk alatt. Ezt követi a Tianzhou 3 teherszállító űrhajó és a Shenzou 

13 űrszonda indítása az év végén. 

Forrás: China Moves Toward a Permanent Space Presence 

A monopólium-ellenes lépések jó hatással vannak a piacra 

China Daily, 2021. május 3. 

Az amerikai technológiai óriások, mint a Google, az Apple és az Amazon, már évek óta globális 

kormányzati ellenőrzések és bírságok elé néznek az állítólagos globális monopolisztikus 

magatartás miatt. Az uniós szabályozók 2018-ban rekord 4,44 milliárd euró (5,16 milliárd 

dollár) monopólium bírsággal sújtották a Google-t, amiért az Android mobil operációs 

rendszerével versenytársakat szorított ki. A múlt héten a kínai piacszabályozásért felelős 

államigazgatás vizsgálatot hirdetett a Meituan, az ország legnagyobb on-demand szolgáltatási 

platformja ellen, miután a monopóliumellenes hatóság a múlt hónapban rekord összegű, 2,75 

milliárd dolláros bírságot szabott ki az e-kereskedelmi óriás Alibaba Group Holding Ltd.-re. 

Forrás: Antimonopoly moves keep market healthy 

  

https://thediplomat.com/2021/05/china-moves-toward-a-permanent-space-presence/
https://global.chinadaily.com.cn/a/202105/03/WS608f37dea31024ad0babbc44.html
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Biden az ázsiai stílusú iparpolitika irányába mozdult el 

Scott Foster, Asia Times, 2021. május 1. 

A szabadpiacok szószólói sokáig elutasították az ázsiai mintákat és kiálltak az amerikai 

gazdaságpolitika mellett. Még Kína térnyerése sem volt nagy hatással az amerikai gazdasági 

ideológiára, amíg egyfelől az egyirányú szabad kereskedelem és a több millió úgynevezett „jó 

munkahely” elvesztése, valamint Kína komoly stratégiai versenytárssá válása közötti kapcsolat 

nem vált egyértelművé, valamint arra is rávilágítottak, hogy az Amerikai Egyesült Államok ezt 

figyelmen kívül hagyja. Biden elnök erre válszul az ázsiai stílusú iparpolitika mellett kötelezte 

el magát, amelynek jellemzői a következők: 

• több mint 600 milliárd dollár fordítása utakra és hidakra, elektromos járművekre és 

töltőállomásokra, vasútra és egyéb közlekedési infrastruktúrára, 

• több mint 1 ezer milliárd dollárt költenek számos társadalmi infrastruktúra és 

szolgáltatási projektre, ideértve az olcsó lakások, iskolák, kórházak és klinikák építését 

és felújítását; jobb egészségügyi és személyes gondoskodás az idősek és fogyatékkal 

élők számára; és nagy sebességű szélessávú internet elérést biztosítanak mindenki 

számára, 

• 300 milliárd dollárt költenek a hazai gyártás támogatására irányuló intézkedésekre, 

beleértve 50 milliárd dollárt a félvezetőipar számára és 180 milliárdot a kutatás-

fejlesztésre és a munkavállalók képzésére. 

A teljes összeg hozzávetőlegesen 2,15 ezer milliár dollár, vagyis Amerika GDP-jének 10% -a. 

Forrás: Biden moving US towards Asia-style industrial policy 

Kínáé az ENSZ Biztonsági Tanács májusi soros elnöksége 

China Daily, 2021. május 4. 

Zhang Jun, Kína állandó képviselője az ENSZ-ben május 3-án tartott tájékoztatóján elmondta, 

hogy Kína meg fogja erősíti a Biztonsági Tanács tagjaival és más felekkel folytatott 

kommunikációt és konzultációt, és komolyan látja el feladatait, valamint elősegíti a Tanács 

hatékony működését. A képviselő azt is elmondta, hogy Kína májusi soros elnöksége alatt a 

következő területekre fog összpontosítani: határozottan fenntartja és gyakorolja a 

multilateralizmust, támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetét alapvető szerepének 

betöltésében; szolidaritás és együttműködés elősegítése a kihívásokra való válaszadás 

érdekében; az ENSZ Alapokmányának céljainak és elveinek betartása, az egyes regionális 

kérdések politikai rendezésének előmozdítása; az ENSZ kapacitásának és mechanizmusainak 

kiépítése, és a bonyolult kihívásokra való válaszadás. Zhang Jun elmondta, hogy Kína a 

Biztonsági Tanács elnökeként javasolja, hogy május 7-én tartsanak egy magas szintű ülést, 

amelynek témája: "A nemzetközi béke és biztonság fenntartása: A multilateralizmus és a 

nemzetközi rendszer fenntartása az ENSZ-szel"; valamint Kína május 19-én magas szintű 

értekezletet tart, a nyilvános megbeszélés témája pedig "Afrikai béke és biztonság: Afrika 

újjáépítésének elősegítése és a konfliktus gyökereinek felszámolása" lesz. 

Forrás: 中国代表：将认真履行 5月联合国安理会轮值主席工作 

https://asiatimes.com/2021/05/biden-moving-us-towards-asia-style-industrial-policy/
https://cn.chinadaily.com.cn/a/202105/04/WS6090ca7ea3101e7ce974d754.html
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Kína ingatlanpiaci hitelének növekedési üteme lassult az első negyedévben 

Xinhua, 2021. május 4. 

A kínai ingatlanszektornak nyújtott hitelek lassabban nőttek az év első negyedévében, mivel 

az ország szigorú szabályokat tart fent a lakásvásárlással kapcsolatban - mutatják a kínai 

jegybanki adatok. Kína fennálló ingatlanhitelei 10,9 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz 

képest, 50,03 ezer milliárd yuanra (körülbelül 7,74 ezer milliárd dollár) március végéig. Ez a 

növekedési ütem 0,6 százalékponttal alacsonyabb volt, mint a tavalyi év végén. A kiemelkedő 

egyedi jelzálogkölcsönkölcsönök 14,5 százalékkal nőttek, 35,67 ezer milliárd yuanra március 

végére, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabbak december végéhez képest. 

Forrás: China's property loan growth slows further in Q1 

Az egyedülállók fogyasztásait ösztönzik Kínában 

Xinhua, 2021. május 4. 

Az egyedülálló emberek növekvő száma Kínában új fogyasztási erővé válik. A Polgári 

Minisztérium és a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy a szingli felnőttek 

száma Kínában 2018-ban elérte a 240 milliót, és ebből több mint 77 millióan éltek egyedül. Az 

egyedülálló, egyedül élő felnőttek száma Kínában 2021 végére várhatóan eléri a 100 milliót. 

Az olyan városokban, mint például Pekingben a kifejezetten egyedülállók számára terveznek 

lakásokat, amire hatalmas a kereslet. Minden apartman több mint 30 négyzetméter 

alapterületű, jól berendezett. "Az úgynevezett szingli gazdaság nemcsak egyedi fogyasztási 

mintát és kultúrát ösztönzött, hanem gazdagította a fogyasztói piacot és felgyorsította annak 

korszerűsítését" - mondta Wang Zhongwu, a Shandong Egyetem Filozófiai és Társadalmi 

Fejlesztési Iskolájának professzora. 

Forrás: Across China: Singles economy spurs new consumption in China 

Kína online kiskereskedelmi értékesítése 29,9% -kal nőtt az első negyedévben 

Xinhua, 2021. május 4. 

Kína online kiskereskedelmi értékesítése stabil növekedést tartott fenn az év első 

negyedévében, a gazdaság pedig tovább javult a COVID-19 után. A Kínai Kereskedelmi 

Minisztérium által közölt adatok szerint az online kiskereskedelmi értékesítés éves 

összehasonlításban 29,9 százalékkal, 2,81 ezer milliárd yuanra (körülbelül 434,5 milliárd 

amerikai dollár) nőtt. Az adatok szerint az online kiskereskedelmi forgalom átlagos 

növekedése az elmúlt két évben átlagosan 13,5 százalék volt. A vidéki online kiskereskedelmi 

értékesítés elérte a 439,79 milliárd yuant, ami 35,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz 

képest. 

Forrás: China's online retail sales rise 29.9 pct in Q1 

 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/04/c_139924731.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/04/c_139924770.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/04/c_139924784.htm
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Hogyan játszanak kulcsfontosságú szerepet a kínai vállalatok a kínai-európai 

gazdasági kapcsolatok megerősítésében 

Xinuha, 2021. május 1. 

Kína tavaly felülmúlta az Egyesült Államokat, és az Európai Unió első számú kereskedelmi 

partnerévé vált, a Kínából való import 2020-ig 5,6 százalékkal nőtt éves szinten 383,5 milliárd 

euróra (körülbelül 465 milliárd dollárra), és nőtt az export is az Eurostat adatai szerint 2,2 

százalékkal 202,5 milliárd euróra. Kína 2020-ban Magyarország legnagyobb közvetlen külföldi 

befektetőjévé vált, mondta el Patai Mihály a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és 

meggyőződését fejezte ki, hogy "Magyarország és Kína közötti gazdasági együttműködés erős, 

és minden évben egyre erősebbé válik". A COSCO kínai hajózási vállalat által 2020-ban a 

szállított export mértéke elérte a 85 206 TEU-t, ami éves szinten több mint 7 százalékos 

növekedést jelent. Kína és Európa közötti zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energetikai 

együttműködés előmozdítása érdekében a Shanghai Electric Power Company zöld energia 

projektek építésére összpontosított Európa szerte, mint például a montenegrói Mozura Wind 

Park és a máltai Delimara háromfázisú erőmű. A vállalat most új energiaprojektek építését 

tervezi Máltán, hogy segítse az országot az EU által kitűzött 2050-re vonatkozó karbon-

semlegességi cél megvalósításában. Több mint 20 éves fejlesztés után a BYD Europe vezetővé 

nőtte ki magát az új elektromos járművek terén. Több mint 1800 teljesen elektromos 

autóbuszt forgalmaztak több mint 20 európai országban, ami több mint 65 millió teljesen zöld 

km-nek felel meg, és ezzel több mint 70 000 tonna CO2 kibocsátástól óvta meg a környezetet. 

Az európai kínai vállalatok úgy vélik, hogy Kína és az EU, mint két nagy globális gazdaság, óriási 

együttműködési potenciállal rendelkezik a világjárvány utáni korszakban is. A két fél nemcsak 

erősítheti a gazdasági és kereskedelmi együttműködést, és ösztönözheti a világgazdaság 

fellendülését, hanem nagy potenciállal rendelkezik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaság és a digitális technológia fejlesztésében is. 

Forrás: How Chinese companies play a vital role in bolstering China-Europe economic ties 

Magasrangú japán-dél-koreai találkozóra került sor hosszú szünet után 

Ahn Sung-mi, The Korea Herald, 2021. május 5. 

Csung Eui-jong dél-koreai külügyminiszter május 5-én a februári hivatalba lépése óta először 

találkozott japán kollégájával, Toshimitsu Motegivel, ami nagy jelentőséggel bír, mivel a két 

szomszédos ország között továbbra is nagy a feszültség a folyamatos kereskedelmi és politikai 

viszály miatt. Találkozójukra a londoni G7-es Külügyminiszter Találkozó alkalmával került sor, 

Szöul és Tokió közötti folyamatos konfliktus és a megromlott kapcsolatok miatt hónapok óta 

nem került sor ilyen magasrangú találkozóra. A két küldött egyetértett a folyamatos párbeszéd 

szükségességében a függőben lévő kétoldalú kérdések megoldása érdekében, azonban 

ezekről külön nem ejtettek szót. 

Forrás: Top Seoul, Tokyo envoys hold talks after yearlong standoff 

 

 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/30/c_139917888.htm
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210505000232
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Konzultációt tartottak a mongol hús és húskészítmények orosz piacra távozó 

exportjának növeléséről 

MNB.mn, 2021. május 5. 

A Külügyminisztérium Beruházási és Kutatási Központja, valamint Mongólia oroszországi 

nagykövetsége közösen szervezett nemzetközi konzultációs találkozót május 4-én a mongol 

hústermékek oroszországi exportlehetőségeinek megvitatására. A megbeszélésen részt vettek 

az Élelmezési, Mezőgazdasági és Könnyűipari Minisztérium, a Hússzövetség és több mint 10 

mongol húsipari vállalat képviselői. Az online találkozó során a felek információt cseréltek a 

húskészítmények orosz piacra történő exportjának kihívásairól és megoldásairól, valamint más 

országok tapasztalatairól, amelyek versenyképes árukat és termékeket exportálnak az orosz 

piacra. Az Oroszországgal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok intenzívebbé 

tétele érdekében 2020-ban a moszkvai nagykövetségen kineveztek egy kereskedelmi 

képviselőt. A kereskedelem megkönnyítése és – ezzel összefüggésben – a nem bányászati 

termékek exportjának támogatása érdekében egyes piacorientált kutatásokra és egyes 

exportorientált termékek marketingjének fokozására igyekszik összpontosítani Mongólia. 

Forrás: ОХУ-ын зах зээлд мах, махан бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх асуудлаар 

зөвлөлдөв 

Az EU azt tervezi, hogy korlátozza a kínaiak hozzáférését a nagy vállalatokhoz 

AT Contributor, Asia Times, 2021. május 04. 

Brüsszel arra törekszik, hogy megerősítse azon képességét, hogy korlátozza a kínai behatolást 

az európai gazdaságba, meggátolva azt, hogy a kínai állami vállalatok felvásárolják a 

legnagyobb európai cégeket. Az EU javaslata az 500 milliós vagy azon felüli eladásokat 

bonyolító vállalatok esetében engedélyezné vizsgálat megindítását a felvásárlást 

kezdeményező nem uniós vállalatok ellen. A kivizsgálás a 250 millió eurón felüli közbeszerzési 

pályázatok esetében is alkalmazható lenne az EU vezetése által megfogalmazott javaslat 

értelmében. 

Forrás: EU plans to curb Chinese grabs for big companies 

  

http://www.mnb.mn/i/235083
http://www.mnb.mn/i/235083
https://asiatimes.com/2021/05/eu-plans-to-curb-chinese-grabs-for-big-companies/
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USA-Kína technológiai háború: A Huawei chip egysége a HiSilicon részesedése 

az 5G chipek piacán az idén hatalmas mértékben fog csökkenni 

Celia Shen, South China Morning Post, 2021. május 06. 

A HiSilicon, a Huawei Technologies Co. integrált áramkör tervező egysége lesz várhatóan 2021-

ben az egyik legnagyobb vesztes az 5G okostelefon-chip piacon, mivel az amerikai Qualcomm 

és a tajvani MediaTek jelentősen bővíti jelenlétét, derül ki a Counterpoint által közzétett 

kutatási jelentésből. Amíg 2020-ban a kínai cég részesedése a világpiacon elérte a 23%-ot, 

addig ebben az évben ez várhatóan 5% alá fog csökkenni. A folyamatért nagyrészt az amerikai 

szankciók tekinthetőek felelősnek, melynek következtében viszont az amerikai MediaTek 

várhatóan 37%-os piaci részesedésre tehet szert. 

Forrás: US-China tech war: Huawei’s chip unit HiSilicon to see massive decline in 5G chip 

market this year 

Az önkárosítás nemzetközi gazdaságtana 

Carlos Kuriyama, East Asia Forum, 2021. május 03. 

Gazdasági szankciók, büntető vámok, blokádok bevezetése bevett gyakorlatnak számít a 

nemzetközi kapcsolatokban. De a mai, egymástól nagymértékben függő globális gazdaságban 

e kényszerítő cselekedetek többsége hatástalannak bizonyul. Erre jó példa az Egyesült Államok 

esete, amely a Trump kormányzat által megkötött Első fázisú gazdasági megállapodást 

képtelen volt betartatni Kínával. Ráadásul a kínai termékek tarifaemeléséért az amerikai 

vállalatok és a fogyasztók fizették meg az árat. A Kína által Ausztrália ellen bevezetett 

szankciók esetében hasonló végkimenetellel számolhatunk, vagyis a globalizáció korában, az 

egymásrautaltság miatt a gazdasági kényszerítés költségei kétirányúak, és még egy harmadik 

félre is hatással vannak. 

Forrás: The international economics of self-harm 

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3132481/us-china-tech-war-huaweis-chip-unit-hisilicon-see-massive-decline-5g
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3132481/us-china-tech-war-huaweis-chip-unit-hisilicon-see-massive-decline-5g
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/03/the-international-economics-of-self-harm/
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Dél-Ázsia 

Valószínűleg május utolsó hetében lesz az isztambuli konferencia  

Pajhwok Afghan News, 2021. május 6. 

A hónap elején el kellett halasztani az afganisztáni békefolyamatot tárgyaló isztambuli 

konferenciát miután a tálibok nem voltak hajlandók részt venni rajta az amerikai csapatok 

kivonulásának megváltoztatott időpontja miatt. Haji Din Mohammad, a Nemzeti Békéltetés 

Főtanácsának alelnöke szerdán azt mondta, arra számít, hogy a tárgyalások heteken belül 

megtörténnek, valószínűleg május utolsó, vagy június első hetében. Úgy véli, az amerikai 

csapatok július elejére elhagyják Afganisztánt. 

Forrás: Istanbul summit likely in last week of May or early June 

Khalilzad: A táliboknak elviekben nincsen problémájuk az Isztambul 

Konferenciával 

Tolo News, 2021. május 6. 

Zalmay Khalilzad, az Egyesült Államok afgán békéért felelős különmegbízottja csütörtökön azt 

nyilatkozta, hogy a táliboknak elviekben nincsen problémájuk az Isztambul Konferencián való 

részvétellel. Assadullah Saadati a Nemzeti Békéltetés Főtanácsának helyettes vezetője 

hozzátette, hogy a tálibok előzetes megbeszélést szeretnének összehívni még Isztambul előtt, 

hogy a konferencia majd eredményorientált lehessen. A tálibok eközben közzétették heti 

nyilatkozatukat, melyben az előzetes tárgyalásokról nem ejtettek szót, azonban 

megismételték követelésüket, hogy az ENSZ és az Egyesült Államok törölje a tálib vezetők 

nevét a feketelistáról, ha azt akarják, hogy a békefolyamat lezáruljon.  

Forrás: Taliban ‘In Principle’ Has no Problem With Istanbul Summit: HCNR 

  

https://pajhwok.com/2021/05/06/istanbul-summit-likely-in-last-week-of-may-or-early-june/
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-171980
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Srí Lanka és Nepál építőipari szereplői megvitatták az együttműködés 

megerősítését 

news.lk, 2021. május 6. 

Srí Lanka nepáli nagykövetsége a Srí Lanka-i Export Fejlesztési Testülettel (EDB) 

együttműködve webináriumot szervezett május 4-ére „Együttműködés az építőiparban Srí 

Lanka és Nepál között” címmel a két ország építőipari szereplőinek összekapcsolása 

érdekében. Suresh de Mel, az EDB elnöke megnyitóbeszédében Nepált az építőipari 

vegyesvállalatok fontos piacaként jellemezte, és hangsúlyozta, hogy a Srí Lanka-i iparnak 

megvan a képessége, hogy megfeleljen a nemzetközi igényeknek. Külön említette Srí Lanka 

tapasztalatait a zöld építés, a városi infrastruktúra, a talaj és geológia, a vízenergia és az 

alacsony költségű lakások terén. Himalee Arunatilaka nagykövet kiemelte, hogy az esemény 

lehetőséget kínál arra, hogy a Srí Lanka és Nepál között fennálló barátságot produktív 

gazdasági partnerséggé emeljék. Reményét fejezte ki, hogy az interakció túlmutat az üzleti 

kapcsolatokon, magában foglalva a kapacitásépítés és a képzési lehetőségek kilátásait is. A 

Nepáli Vállalkozók Szövetségének, a Nepáli Mérnökök Szövetségének és az Építészeti és 

Mérnöki Vállalatok Konzultációs Társaságának képviselői is felszólaltak, betekintést nyújtottak 

a nepáli építőiparba, kitérve a közúti és közlekedésfejlesztési beruházási lehetőségekre, az 

autópályákra és a vasútra, a fizikai infrastruktúrára, beleértve a víz- és szennyvízelvezetést, 

valamint az intelligens város projektekre. Mindkét fél üdvözölte a kapcsolatok 

megerősítésének, a partnerségek kiépítésének, valamint az üzleti és műszaki 

együttműködések és közös vállalkozások feltárásának lehetőségét. A webináriumon 

körülbelül 100 résztvevő volt jelen. 

Forrás: Construction Industry Stakeholders of Sri Lanka and Nepal discuss areas to strengthen 

collaboration 

Jaishankar: A Modi és Boris Johnson találkozó valóban újradefiniálta az indiai-

angol kapcsolatokat 

NDTV.com, 2021. május 6. 

Narendra Modi miniszterelnök és brit kollégája, Boris Johnson kedden online találkozót 

tartottak, melyen újradefiniálták az India és az Egyesült Királyság kapcsolatainak kontúrjait – 

mondta csütörtökön Jaishankar külügyminiszter. Hozzátette: Megállapodtak egy ambiciózus 

ütemtervben 2030-ra, amely nagyon részletesen ismerteti az együttműködésről alkotott 

elképzeléseiket. A virtuális csúcstalálkozón mindkét vezető megállapodott az India–Egyesült 

Királyság védelmi partnerség fokozásában, különös tekintettel a tengeri és ipari 

együttműködésre. A vezetők megerősítették a szabad és nyitott indiai-csendes-óceáni 

térségért folytatott szorosabb együttműködés melletti elköteleződésüket. India és az Egyesült 

Királyság megállapodott egy 2030-ig szóló ütemtervről, amely keretet biztosít az egészségügy, 

az éghajlat, a kereskedelem, az oktatás, a tudomány és a technológia, valamint a biztonság 

területén folytatott kétoldalú kapcsolatok számára. 

Forrás: PM Modi, Boris Johnson's Summit "Truly Redefined" India-UK Ties: S Jaishankar 

https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/32196-construction-industry-stakeholders-of-sri-lanka-and-nepal-discuss-areas-to-strengthen-collaboration
https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/32196-construction-industry-stakeholders-of-sri-lanka-and-nepal-discuss-areas-to-strengthen-collaboration
https://www.ndtv.com/india-news/pm-narendra-modi-boris-johnsons-summit-truly-redefined-india-uk-ties-s-jaishankar-2436642
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Az EU és India 8 év után újrakezdi a szabadkereskedelmi tárgyalásokat 

NDTV.com, 2021. május 6. 

Az Európai Unió és India megállapodnak abban, hogy a vezetők szombati csúcstalálkozóján 

újraindítják a régóta elakadt kereskedelmi tárgyalásokat – mondta egy uniós tisztviselő, mivel 

a Kínával szembeni feszültségek szorosabb együttműködést gerjesztenek. Ez megnyitja az utat 

egy esetleges szabadkereskedelmi megállapodás előtt. A két fél közötti kereskedelmi 

tárgyalások 2013-ban leálltak, miután elakadtak olyan kérdésekben, mint a vámok 

csökkentése és az indiai munkavállalók Európába jutása. Az EU tisztviselője szerint Brüsszel 

abban reménykedik, hogy ambiciózus, átfogó és kölcsönösen előnyös megállapodást tud 

elérni Indiával, de még várat magára, hogy kiderüljön, Új-Delhi lazít-e a hagyományosan 

protekcionista megközelítésén. A tárgyalások újraindításában szerepet játszik, hogy Boris 

Johnson közölte, hogy idén elindítja az Egyesült Királyság az Indiával való szabadkereskedelmi 

tárgyalásokat. 

Forrás: EU, India Set To Restart Trade Talks After Nearly 8 Years: Official 

Jaishankar: Az indiai-kínai kapcsolatok egy „nagyon nehéz időszakon” 

mennek keresztül 

Times of India, 2021. május 5. 

Jaishankar, indiai külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy ugyan az indiai-kínai kapcsolatok egy 

„nagyon nehéz időszakon” mennek keresztül Kína tavalyi határmenti katonai akciójának 

következtében, a legutóbbi, Wang Yi kínai külügyminiszterrel folytatott megbeszélése pozitív 

eredményeket hozott. A szerdai külügyminiszteri megbeszélés fő témája a koronavírus-

járvány volt. Mindkét fél egyetért abban, hogy a koronavírus az emberiség közös ellensége, és 

határokon átívelő összefogásra van szükség a legyőzéséhez. Jaishankar megosztotta Wang 

Yivel, hogy a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy az indiai vállalatok, melyek Kínából 

rendelik a nyersanyagot vagy eszközöket nehézségekbe ütköztek az ellátásban. Wang Yi 

biztosította kollégáját, hogy megtesz mindent, hogy ezen a helyzeten könnyíteni tudjon, és 

valóban, a megbeszélés után több légitársaság engedélyt kapott Kínában az Indiába való 

szállításra.  

Forrás: India-China relations going through a ’very difficult phase’: Jaishankar 

  

https://www.ndtv.com/india-news/european-union-india-set-to-restart-trade-talks-after-nearly-8-years-official-2436409
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-china-relations-going-through-a-very-difficult-phase-jaishankar/articleshow/82405553.cms
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Indiában exponenciálisan növekedik a fintechipar a pandémia kezdete óta 

John Sarkar, Times of India, 2021. május 6. 

Anil Pinapala a Vivifi fintech cég alapítója és vezérigazgatója egy interjúban a következő 

koronavírus-járvánnyal kapcsolatos szakmai tapasztalatait és elképzeléseit ismertette: A 

vezérigazgató úgy gondolja, hogy a lakossági hitelek kulcsszerepet fognak betölteni a 

pandémia utáni gazdasági talpra állásban. A fogyasztás növelése nélkül, ugyanis, nincs esély a 

krízisből való kilábalásra. Viszont a hitelekhez ma már szükséges olyan megfelelő eszközöket 

is rendelkezésre bocsátani, mint a digitális hitelkártyák. A kereslet jelentős részét ma már az 

alacsonyjövedelmű, de a digitális világban otthonosan mozgó fiatalok teszik ki, akiknek fontos 

a praktikus, azonnali megoldás, és általában rövid távú hitelekre van szükségük. A koronavírus-

járvány idején egyszerre nőtt meg az igény a rövid távú hitelekre és a digitális, kontaktmentes 

megoldásokra, így a fintech ágazat exponenciálisan növekedett a pandémia alatt, és még 

mindig nagy kiaknázatlan potenciállal rendelkezik.  

Forrás: The Indian fintech industry has grown rapidly during the pandemic 

 
  

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/the-indian-fintech-industry-has-grown-rapidly-during-the-pandemic/articleshow/82433457.cms
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Délkelet-Ázsia 

Úgy tűnik, Vietnam nagyban gondolkodik a szállítási infrastruktúráról 

James Guild, The Diplomat, 2021. május 04. 

Az infrastruktúra fejlesztés Ázsiában manapság komoly hangsúlyt kapott, ez alól a világ egyik 

leggyorsabban növekvő gazdasága Vietnam sem kivétel. A múlt hónapban a szállítmányozási 

minisztérium bejelentette, hogy a 2030-ig szóló tervezete értelmében az elkövetkezendő 

időszakban 65 milliárd dollár értékű infrastrukturális fejlesztéseket szeretne végrehajtani az 

országban, ami magába foglalja egy mélytengeri kikötő építését Haiphongnál, nagysebességű 

vasutak, autópályák és repülőtér építésével egyetemben. A kormányzat a költségek 

finanszírozásába a magánszektort is szeretné bevonni, amelyet államkötvények 

kibocsátásával oldana meg. 

Forrás: Vietnam Looks To Go Big on Transport Infrastructure 

A mikro-vállalkozások támogatásra szorulnak miközben Délkelet-Ázsia készen 

áll a talpraállásra 

Annabeth Leow, The Business Times, 2021. május 03. 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank legfrissebb jelentése szerint a globális gazdaság talpraállása 

közepette Délkelet-Ázsia gazdaságai különböző fejlődési pályát járnak be. Amint arra a 

jelentés figyelmeztet Brunei-ben és Indonéziában számos kis- és közép-vállalkozás kerülhet 

nehéz helyzetbe a járvány miatt, pedig az érintett országok nemzetgazdasága csak akkor lehet 

sikeres, ha a talpraállásban ezek a vállalatok is megfelelő szerepet kapnak. 2021-ben a 

délkelet-ázsiai gazdaságok 4,4%-os növekedésére lehet számítani, miközben 2,4%-os infláció 

várható. 

Forrás:  Micro-businesses need support even as South-east Asia readies for recovery: report 

A Total osztozik a gázból származó jövedelmeken a mianmari hadsereggel a Le 

Monde szerint 

AFP, The Jakarta Post, 2021. május 06.  

Mianmar hadserege dollár százmilliókat kapott a gázeladásokból a Total energiaipari óriás 

által használt csővezetékhez kapcsolódó pénzügyi rendszeren keresztül, írta meg a Le Monde. 

A Total és a mianmari hadsereg irányítása alá tartozó Mianmar Oil and Gas Enterprise 

részesedést birtokol a Moattama Gas Transportation Company-ban, amelynek tulajdonában 

van a Yadana gázmezőt és Thaiföldet összekötő vezeték. A Total az elmúlt időszakban sok 

kritikát kapott a juntával való együttműködés miatt, de a társaság a múlt hónapban 

felfüggesztette a fúrási műveleteket Mianmarban, csupán Yadanánál folytatja a gáz 

kitermelését, mert azt milliók számára biztosítja a villamosenergiát Yangonban és Thaiföld 

nyugati részén. 

Forrás: Total shared gas revenue with Myanmar military: Le Monde 

https://thediplomat.com/2021/05/vietnam-looks-to-go-big-on-transport-infrastructure/
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/06/total-shared-gas-revenue-with-myanmar-military-le-monde.html
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 A mianmari puccs éles visszaesést eredményezett az üzleti életben 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. május 07. 

A mianmari vállalatokról szóló legfrissebb kutatási jelentés szerint az ország gazdasága a 

puccsot követő két hónap során komolyabb veszteséget szenvedett el, mint korábban a Covid-

19 miatt. A megkérdezett 372 vállalatból 13% minden tevékenységét felfüggesztette 

Mianmarban, miközben a válaszadók harmada több mint 75%-kal csökkentette tevékenységét. 

A Fitch Solutions 2021-ben a mianmari gazdaság 20%-os zuhanását jósolja, miközben a 

Világbank prognózisa 10%-os visszaeséssel számol. 

Forrás: Myanmar Coup Forced Sharp Downturn in Business: Report 

A tengeri szektor digitalizálása a termelékenység és a fenntarthatóság 

növelése érdekében 

The Straits Times, 2021. április 30. 

Szingapúr továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy globális tengeri központ 

szerepét a jövőben is megőrizze. A Szingapúri Kikötői és Tengeri Hatóság rendezvényén 

áprilisban elindították a digitalPORT@SGTM második fázisát, amely tartalmaz egy Just-In-Time 

(JIT) tervezési és koordinációs platformot a kikötő használói számára, beleértve a 

hajótulajdonosokat és ügynököket, a terminálüzemeltetőket, valamint a tengeri 

szolgáltatókat is. Ez hozzájárul a szingapúri kikötőbe érkező hajók átfutási idejének 

lerövidítéséhez, növeli a kikötő hatékonyságát és csökkenti az üzleti költségeket. Az új 

rendszert először a konténerszállító hajók próbálhatják ki, de a tervek szerint az év végére 

mások is igénybe vehetik a szolgáltatást. 

Forrás:  Digitalising the maritime sector to boost productivity and sustainability 

Pontatlanságokat tartalmazott a Financial Times cikke Szingapúr széndioxid 

kibocsátásáról 

Grace Ho, The Straits times, 2021. május 04. 

A Financial Times egyik márciusi cikkében azt írta, hogy Szingapúr nem képes lépést tartani a 

gazdag országokkal a szén-dioxid-kibocsátás terén és hogy a városállam szén-dioxid-

kibocsátásának növekedését súlyosbította az erdőirtás, amelynek eredményeként az ország 

2012 és 2014 között nettó szén-dioxid-elnyelőből nettó kibocsátóvá vált. Ezzel szemben, 

amint azt a kormány megerősítette Szingapúr jelentős lépéseket tett az ország szén-dioxid-

kibocsátásának megfékezése érdekében, a kibocsátási intenzitása pedig mára a világon a 20 

legalacsonyabb között van. Szingapúr teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy komoly 

szerepet vállaljon az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és mindent megtesz, hogy 

törekvései összhangban legyenek a nemzetközi elvárásokkal. 

Forrás: Inaccuracies flagged in Financial Times article on S'pore's carbon emissions 

 

https://www.straitstimes.com/singapore/transport/digitalising-the-maritime-sector-to-boost-productivity-and-sustainability
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/digitalising-the-maritime-sector-to-boost-productivity-and-sustainability
https://www.straitstimes.com/singapore/transport/digitalising-the-maritime-sector-to-boost-productivity-and-sustainability
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/inaccuracies-flagged-in-financial-times-article-on-spores-carbon-emissions-growth
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A mianmari zavargások súlyos veszteséget okoztak a Telenornak 

AFP, The Jakarta Post, 2021. május 04. 

A norvég telekommunikációs cég a Telenor bejelentette, hogy miután arra kényszerült, hogy 

leírja mianmari befektetéseit, 2021 első negyedévében súlyos veszteséget könyvelhetett el. 

Amíg egy évvel korábban a cég Mianmarban, ahol az egyik fő szolgáltatónak számított, több 

mint 69 millió eurós haszont könyvelhetett el, addig idén a politikai felfordulás következtében 

390 millió eurós veszteséget szenvedett el. A bizonytalan politikai és gazdasági helyzetben 

több külföldi vállalat is felfüggesztette működését, ennek hosszútávú gazdasági 

következményei még nem is láthatóak előre. 

Forrás: Myanmar unrest pushes Telenor deep into loss 

  

https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/04/myanmar-unrest-pushes-telenor-deep-into-loss-.html
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Közel-Kelet 

A dubaji árutőzsde lehetővé teszi az izraeli cégek számára, hogy a platformján 

kereskedjenek 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. május 2. 

A 'Dubai Gold & Commodities Exchange' bejelentette, hogy jóváhagyták az izraeli cégek 

számára a dubaji árutőzsdén való kereskedést. A csoport vasárnapi nyilatkozatában 

kijelentette, hogy a jóváhagyás lehetővé teszi az izraeli vállalatok csatlakozását a tőzsde 

tagbázisához, aminek köszönhetően képesek lehetnek az általa nyújtott kereskedelmi 

szolgáltatások és platformok előnyeinek kihasználására. 2020. szeptember közepén az 

Egyesült Arab Emírségek és Bahrein normalizációs megállapodást írtak alá Izraellel a Fehér 

Házban, a volt amerikai elnök, Donald Trump részvételével tartott ünnepségen. Azóta az 

Egyesült Arab Emírségek kibővült kétoldalú megállapodásokat írt alá Izraellel több különböző 

területen, főleg a befektetések, a banki ügyek és az idegenforgalom terén. 

Forrás:  كات اإلرسائيلية بالتداول عىل منصتها  بورصة دب    للسلع تسمح للشر

A MEPCO negyedéves nyeresége 330% -kal növekedett és elérte a 17,7 millió 

riált 

 .Al Arabiya, 2021. május 2 ,العربية

A közel-keleti papírgyártó vállalat (MEPCO -Middle East Paper Company) nyeresége 2021 első 

negyedévében 330% -kal nőtt és elérte a 17,7 millió riált, szemben a 2020 első negyedévi 4,1 

millió riállal. A társaság nyilatkozatában elmondta, hogy a nettó nyereség növekedésének fő 

oka az eladási árak emelkedése, valamint a finanszírozási költségek csökkenése volt. Az egyéb 

bevételek 4,6 millió riállal gyarapodtak, ami az állóeszközök, a nyersanyagok és a törmelék 

értékesítéséből származó nyereség volt. A tavalyi utolsó negyedévhez képest a nyereség 319% 

-kal nőtt. 

Forrás: قفزة بأرباح "مبكو "الفصلية ٣٣٠  %لـ  ١٧.٧ مليون ريال 

Kína és Ciprus ígéretet tesz a kétoldalú kapcsolatok erősítésére és hogy 

együttműködnek az Európai Unióval 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. május 1. 

A kínai külügyminiszter, Wang Yi és ciprusi kollégája, Nikos Christodoulides egyetértettek a 

kétoldalú kapcsolatok megerősítésének fontosságában és megegyeztek abban, hogy a Kína – 

EU együttműködés fellendítése érdekében közös erőfeszítéseket tesznek a jövőben. Wang a 

megbeszélést követően elmondta, hogy Kínának fontos az Európai Unióval való 

együttműködés, és kifejezte reményét azzal kapcsolatban, hogy Ciprus továbbra is pozitív 

szerepet játszik a Kína-EU kapcsolatok fejlődésében. Nikos Christodoulides hangsúlyozta, 

hogy ez utóbbi tekintetében Ciprus továbbra is konstruktív funkciót kíván betölteni. 

Forrás:    ص تتعهدان بتعزيز العالقات الثنائية والتعاون مع االتحاد األوروب  الصي    وقب 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7/2227226
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/05/02/%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-330-%D9%84%D9%80-17-7-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://m.youm7.com/story/2021/5/1/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A/5300908
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Iráni külügyminisztérium: Bármilyen szinten és bármely kérdésben készek 

vagyunk tárgyalásokat folytatni Szaúd-Arábiával 

 .Al Jazeera, 2021. május 3 ,الجزيرة

Az arab nyelvű "Al Jazeera" internetes hírportál az iráni külügyminisztériumtól származó 

három rövid nyilatkozatot közölt honlapján: 

1. Bármilyen szinten és minden kérdésben készek vagyunk tárgyalásokat folytatni Szaúd-

Arábiával. 

2. Mindig készek vagyunk tárgyalni a régió országaival (köztük Szaúd-Arábiával is). 

3. Rijád politikai retorikájának megváltoztatása segíteni fog a helyzet megváltoztatásában, de 

ez utóbbi teljesüléséhez az is szükséges, hogy a magatartása is módosuljon. 

Forrás:  كافة القضايا   
 إيران تؤكد استعدادها إجراء محادثات مع  السعودية عىل أي مستوى وف 

Törökország 16 ország polgárai számára eltörölte a PCR-teszt kötelezettséget 

Hürriyet Daily News, 2021. május 2.  

A török egészségügyi minisztérium május 2-án közölte, hogy 16 meghatározott országból 

érkező látogatóknak nem lesz szükségük negatív PCR-teszt bemutatására az országba való 

belépéshez. A 16 ország a következő: Hongkong, Kína, Tajvan, Vietnam, Ausztrália, Új-Zéland, 

Szingapúr, Thaiföld, Dél-Korea, Izrael, Japán, az Egyesült Királyság, Lettország, Luxemburg, 

Ukrajna és Észtország. A döntés május 15-től lép hatályba. Minden külföldről érkező utasnak 

(az említett 16 ország állampolgárait leszámítva) a Törökországba való beutazást megelőzően 

be kell nyújtania egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-vizsgálat eredményét. 

Forrás: Turkey to drop PCR test obligation from 16 countries 

  

https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/5/3/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-drop-pcr-test-obligation-from-16-countries-164417
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A kínai okostelefonok egyre népszerűbbé válnak Irakban az online oktatásban 

اليومية الشعب صحيفة , Arabic People, 2021. május 4. 

Miután az iraki hatóságok korlátozásokat vezettek be a koronavírus járvány terjedésének 

megfékezésére, az országban egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a Kínában gyártott 

okostelefonok és laptopok a diákok és hallgatók körében, mivel megfelelnek az online tanulás 

iránti igényüknek. Irak nem különbözik a világ többi részétől abban a tekintetben, hogy a 

járvány szignifikánsan érintette az emberek mindennapi életét, valamint nagy kárt okozott a 

gazdaságban, az egészségügyben és más ágazatokban, különösen az oktatási szektorban. 

Miután a koronavírus gyorsan terjedt az országban, az iraki kormány egy sor korlátozó 

intézkedés bevezetésére kényszerült a betegség terjedésének megakadályozása érdekében, 

beleértve az iskolákban és az egyetemeken folytatott tanulmányok leállítását is. Ennek 

eredményeként a diákok kénytelenek voltak okostelefonokat és laptopokat vásárolni, hogy 

online folytathassák tanulmányaikat. Az iraki diákok nagy része a kínai okostelefonokat 

preferálja, legfőképpen azért, mert sok olyan funkciót tartalmaznak, amelyek segítik 

tanulmányaikat, valamint belefér a költségvetésükbe is, ami nagyon vonzóvá teszi őket a 

legtöbb hallgató számára. Szakértők is megjegyezték, hogy az iraki hallgatók nagy igényt 

tartanak a kínai okostelefonokra a fejlett technológiájuk és esetleges meghibásodásuk esetén 

egyszerű javításuk miatt. 

Forrás:  كورونا   
نت بالعراق بعد تفشر    التعليم عب   اإلنبر

 مقالة  :الهواتف الصينية الذكية تكتسب شعبية ف 

Az EWEC előrejelzése szerint az energia-szén-dioxid-kibocsátás 50%-kal 

csökken 2025-re 

Marco Ferrari, Al Arabiya English, 2021. május 3. 

Az Egyesült Arab Emírségekben, Abu-Dhabiban található Emirates Water and Electricity 

Company (EWEC)  a víz- és villamosenergia-termelésből származó szén-dioxid-kibocsátás 50 

százalékos csökkenését jósolja 2025-re. Az EWEC rengeteg zöld energetikai létesítményt 

üzemeltet az emirátusban, beleértve a Noor Abu Dhabit, a világ egyik legnagyobb 

napelemfarmját. Az Informa Markets kutatásai szerint az elkövetkező 20 évben 83GW 

összkapacitású nap- és szélenergia-projekteket építenek a közel-keleti régióban. A több mint 

15 milliárd dollár értékű napenergia-projektek várhatóan 2026-ra fognak működni. Az EWEC 

előrejelzése a szén-dioxid-kibocsátás 50 százalékos csökkentéséről az Abu Dhabiban 2021 és 

2027 közötti becsült villamos energia és víz iránti igényen alapul. Othman Al Ali, az EWEC 

vezérigazgatója nyilatkozatában elmondta: "Az EWEC üzleti tevékenységének középpontjában 

a fenntartható és hatékony víz- és villamosenergia-termelés áll, amivel továbbra is biztosítjuk 

az ellátás biztonságát." Azt is elmondta, hogy a vállalat fordított ozmózis technológiára való 

összpontosítása lehetővé teszi a fenntarthatóság javítását. 

Forrás: EWEC predicts 50 percent drop in Abu Dhabi energy CO2 emissions by 2025 

  

http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0504/c31660-9846399.html
https://english.alarabiya.net/business/energy/2021/05/03/EWEC-predicts-50-percent-drop-in-Abu-Dhabi-energy-CO2-emissions-by-2025
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Egy török küldöttség szerdán és csütörtökön Kairóba látogat, hogy megvitassák 

a kapcsolatok normalizálásának lehetőségét 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. május 4. 

Sedat Önal külügyminiszter-helyettes vezetésével török küldöttség látogat szerdán és 

csütörtökön az egyiptomi fővárosba, Kairóba, hogy megvitassák a két ország közötti 

kapcsolatok normalizálási lehetőségeit. A török külügyminisztérium keddi nyilatkozatában 

közölte, hogy a két ország között május 5-6-án Kairóban politikai konzultációkra kerül sor Önal 

és kollégája, Hamdi Sanad Loza egyiptomi külügyminiszter-helyettes vezetésével. Április 

közepén Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter egy tévéműsorban való részvétele során 

elmondta, hogy Törökország és Egyiptom úgy döntött, hogy folytatja a párbeszédet, amely a 

két ország külügyminisztériumain keresztül kezdődött meg. Rámutatott arra is, hogy a politikai 

és diplomáciai kapcsolatokban időnként repedések léphetnek fel, de ha közös szándék 

mutatkozik meg, akkor a kapcsolatok könnyebben normalizálhatók. 

Forrás: وفد ترك   يزور القاهرة األربعاء والخميس لبحث تطبيع  العالقات 

Rafale repülőgépek: Egyiptom 30 harci repülőgép megvásárlására ír alá 

szerződést Franciaországgal 

عرب    س   ب    ب    , BBC Arabic, 2021. május 4. 

Az egyiptomi védelmi minisztérium keddi nyilatkozatában közölte, hogy Egyiptom 30 "Rafale" 

vadászgép vásárlására kötött szerződést Franciaországgal. Hozzátették, hogy az ügylet 

finanszírozása "minimum 10 éves futamidejű finanszírozási hitel" formájában történik, de nem 

közöltek további részleteket az üzlet lebonyolításával kapcsolatban. A Disclose weboldal hétfői 

közlése szerint az ügylet értéke 3,75 milliárd euró (4,5 milliárd dollár). Emmanuel Macron 

francia elnök tavaly decemberben kijelentette, hogy az Egyiptom számára történő fegyverek 

eladásával kapcsolatban nem szab semmilyen feltételt (pl. emberi jogi), mert nem akarja 

gyengíteni Kairó képességét a terrorizmus elleni küzdelemben. 

Forrás:  اء  ٣٠ طائرة  حربية  طائرات رافال :مرص توقع عقدا مع فرنسا لشر

Szaúdi intézkedések az álláskeresők támogatására 

ق األوسط الشر , Asharq Al-Awsat, 2021. május 6. 

A szaúdi emberi erőforrások minisztere, Ahmad al-Radzshi szerint növelni kell az álláskeresők 

készségeit a munkaerőpiacra való belépésük érdekében. Az Emberi Erőforrások Fejlesztési 

Alapja (Hadaf) tegnapi nyilatkozatában azt közölte, hogy az új szervezet célja az álláskeresők 

támogatása és a foglalkoztatottak számának növelése mellett a számukra nyújtott 

szolgáltatások, valamint a rehabilitációs és képzési programok hatékonyságának növelése, 

valamint azok maximalizálása is. Mindezeken túl az új szervezet támogatja a szaúdi embereket 

munkakeresésükben és fokozza felkészültségüket a munkaerőpiacra való belépésükhöz. 

Forrás: إجراءات سعودية لدعم الباحثي    عن فرص العمل 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-/2229586
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56971337
https://aawsat.com/home/article/2957806/%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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Oroszország és a posztszovjet térség 

A Baiterek Holding felkéri a francia befektetőket, hogy működjenek együtt az 

agrár-ipari komplexumban 

Kazinform, 2021.május 1. 

A Baiterek Holding igazgatótanácsának alelnöke, Anuar Omarkhodjaev, a kazah kormány 

küldöttségének részeként Párizsba látogatott, hogy részt vegyen a Kazah – Francia 

Kormányközi Bizottság 14. rendes ülésén. A megbeszélésen Anuar Omarkhodjaev vázolta 

francia kollégáinak a Baiterek Holding tevékenységét. A társaság célja a gazdaság kiemelt 

ágazatainak támogatása, ideértve az agráriumot. Részletesen beszélt a Baiterek holding 

leányvállalatainak tevékenységéről, amelyek finanszírozzák az agrárszektort, és arról is 

tájékoztatott, hogy milyen külföldi részvételű projekteket valósítanak meg pénzügyi eszközök 

felhasználásával. A látogatás keretében Kazahsztán franciaországi nagykövetsége a MEDEF 

International magánszervezettel együtt szervezett kerekasztal beszélgetés során 

tárgyalásokat folytatott a potenciális befektetőkkel. A MEDEF International a francia 

vállalkozás zászlóshajója. A két ország közötti kapcsolatok régre nyúlnak vissza. A kazah-

francia Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság 1992 óta működik. Kazah részről 

társelnök a Kazah Köztársaság ipari és infrastrukturális fejlesztési minisztere, Beibut 

Atamkulov, francia részről a külkereskedelmi és gazdasági vonzerőkért felelős miniszter. 

Forrás: Холдинг «Байтерек» приглашает французских инвесторов к сотрудничеству в АПК 

Az EAEU-országok egységes követelmények felé mozdulnak el a tenyésztési 

termékek terén 

Kazinform, 2021.május 2. 

Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országaiban 2021. május 6-án lép hatályba a haszonállatokkal 

történő szelekciós és tenyésztési munka egységesítését célzó intézkedésekről szóló 

megállapodás. A megállapodás végrehajtásához meghatározzák a törzskönyvi termékek 

előállításának folyamatait. Ilyen folyamatok között van az állatok tenyészértékének 

értékelése; tenyésztési termékek molekuláris genetikai vizsgálata; a tenyészállatok fajtájának 

meghatározása; a haszonállatok új fajtáinak, típusainak, vonalainak és keresztezéseinek 

jóváhagyása. Ezenkívül a megállapodás keretében elfogadták a tenyészállatokra és a 

tenyésztési eredményekre vonatkozó információk összetételét, amelyet kicserélnek az uniós 

államok között. A megállapodás lehetővé teszi a tenyésztési munkát az Unió országaiban 

egységes módszerek segítségével. Valamint valódi lépés lesz az uniós országok agro-ipari 

komplexumába való gyakorlati integráció felé. Az akadálymentes kereskedelem és az uniós 

országok saját termelésű, rendkívül produktív tenyésztermékekkel való ellátása növeli az 

uniós államok agrár-ipari komplexumainak versenyképességét és csökkenti az importfüggőség 

szintjét. Ezek a dokumentumok pozitív hatással lesznek a tenyésztési munka és a törzskönyvek 

kereskedelmének fejlődésére az Eurázsiai Gazdasági Unió országaiban. 

Forrás: Страны ЕАЭС переходят на единые требования в сфере производства племенной 

продукции 

https://www.inform.kz/ru/holding-bayterek-priglashaet-francuzskih-investorov-k-sotrudnichestvu-v-apk_a3783325
https://www.inform.kz/ru/strany-eaes-perehodyat-na-edinye-trebovaniya-v-sfere-proizvodstva-plemennoy-produkcii_a3783729
https://www.inform.kz/ru/strany-eaes-perehodyat-na-edinye-trebovaniya-v-sfere-proizvodstva-plemennoy-produkcii_a3783729
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Üzbegisztán és az EGK aláírta a gazdasági együttműködésről szóló 

memorandumot 

Gazeta, 2021. május 4. 

Üzbegisztán kormánya és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) együttműködési 

memorandumot írt alá a kereskedelem, a vám- és műszaki szabályozás, a fogyasztóvédelem, 

a gyógyszeripar, a közlekedés és az energetika területén. A dokumentumot Abdulla Aripov 

vezette üzbég küldöttség kazanyi látogatása során írták alá, hogy megfigyelő államként vegyen 

részt az eurázsiai kormányközi tanács ülésén. A memorandum célja Üzbegisztán, mint 

megfigyelő állam és az EGK közötti szorosabb kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok 

épüljenek. A dokumentum együttműködést ír elő az információcserében olyan területeken, 

mint a vám- és műszaki szabályozás, a fogyasztóvédelem, a gyógyszerek és orvostechnikai 

eszközök forgalmazása, a közlekedés, az energia, az ipar és az agrár-ipari komplexumok, a 

szellemi tulajdon és a gazdaság egyéb ágazatai. A felek cselekvési tervet is elfogadtak a 2021–

2023 közötti időszakra. 

Forrás: Узбекистан и ЕЭК подписали меморандум об экономическом взаимодействии 

Mitől függ az üzbég-kirgizisztán-kínai vasút építése? 
Sputnik, 2021.május 4. 

Az Üzbegisztán-Kirgizisztán-Kína vasút építésének megkezdése, elsősorban a COVID-19 

járványügyi helyzet stabilizálásától függ, adta hírül az üzbég közlekedési minisztérium. Az 

építés megkezdésével kapcsolatban egy közös videókonferencia keretében került sor. Az 

ülésen megvitatták a kínai fél által bemutatott projektfinanszírozási modellt, az útvonalak és 

a terepi kutatások összehangolását, valamint egy háromoldalú cselekvési terv kidolgozását 

2021-re. A járványügyi helyzet stabilizálása után, a műszaki munkacsoporttal egyetértésben, 

bejelentették a vasúti útvonal koordinálását és a helyszíni alapozási munkák megkezdését. A 

felek megjegyezték, hogy konszenzus van a projekt finanszírozásának kérdésében. Még 2017 

decemberében a három ország képviselői taskenti találkozójukat követően megállapodtak 

abban, hogy megoldják a projekt útvonalának és finanszírozásának kérdését, valamint 

kormányközi megállapodást készítenek az üzbég – kirgiz – kínai vasút megépítéséről. Ez a 

vasútvonal köti majd össze Kínát és a közép-ázsiai régiót, később a tervek szerint pedig Irán és 

Törökország bekapcsolásával válna teljessé.  

Forrás: От чего зависит строительство железной дороги Узбекистан–Кыргызстан–Китай? 

  

https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/04/eec/
https://uz.sputniknews.ru/20210504/stroitelstvo-jd-uzbekistankyrgyzstanknr-zavisit-ot-situatsii-s-covid-18611293.html
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Közép-ázsiai országok és az Egyesült Államok a "C5 + 1" formátum sikerét 

ünneplik 

Tass, 2021.május 4.  

A C5 + 1 formátum (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán és az 

Egyesült Államok) az elmúlt öt évben sikert ért el a kapcsolatok bővítésében a gazdaság, az 

energia, a kereskedelem, az orvostudomány és a biztonságpolitika területén. Áll a platform 

résztvevőinek közös nyilatkozatában. A C5 + 1 interakciós formátumot 2015-ben hozták létre, 

hogy megvitassák a regionális kérdéseket a gazdaság, az ökológia és a biztonság területén. A 

résztvevők kifejtették, hogy ez a formátum hozzájárult a gazdasági, energetikai és 

kereskedelmi kapcsolatok, a környezeti és egészségügyi hatások enyhítése, problémák, a 

biztonsági fenyegetések együttes megszüntetése és a nők teljes körű részvételének 

támogatása a tagországok politikai, gazdasági és társadalmi életének minden területén. 

Megismételték elkötelezettségüket a közös problémák megoldása mellett, a biztonságos 

Közép-Ázsia létrejöttéért. A C5 + 1 országok külügyi ügynökségeinek vezetői megvitatták az 

Afganisztánban kialakuló helyzetet. A formátumban résztvevők abban állapodtak meg, hogy 

folytatják az Egyesült Államok és a közép-ázsiai országok közötti biztonsági együttműködés 

fejlesztését a stabilitás és a regionális biztonság előmozdításának és az Afganisztánból 

származó határokon átnyúló fenyegetések elleni küzdelmet. Kazahsztán, Kirgizisztán, 

Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán üdvözölte az Egyesült Államok javaslatát, hogy 

ebben a formában a jövőben is megbeszéléseket rendezzenek.  

Forrás: Страны Центральной Азии и США отметили успех формата "С5+1" 

  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11307235
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Teherán és Ashgabat megvitatják az együttműködés kiterjesztését az 

olajszektorban 

Vlad Kondratev, Kaspiskij Vestnik, 2021.május 4. 

Ali Osuli, az iráni Kaszpi-tengeri Kutató és Termelő Vállalat (KEPCO) ügyvezető igazgatója 

találkozott Ahmad Gorbanovval, Türkmenisztán teheráni nagykövetével, hogy megvitassák az 

olajipar területén folytatott együttműködés bővítését. Ali Osuli, kiemelve az iráni-türkmén 

kapcsolatok évszázados történetét, mint két szomszédos, mély kulturális kapcsolatokkal 

rendelkező ország, bemutatta a türkmén képviselőknek a KEPCO néhány tevékenységét és 

tapasztalatát a Kaszpi-tengeren. A KEPCO által az elmúlt években hozott fontos intézkedések 

közül a tisztviselő megemlítette a Dél-Kaszpi-tengeri Olajkutató Konzorcium létrehozását, 

valamint az Azerbajdzsánnal kötött megállapodás aláírását a kaszpi Alborz blokkban való 

együttműködésről (azerbajdzsáni név Araz- Alov-Sharg). Gorbanov üdvözölte a két ország 

közötti együttműködés bővítését, különösen a műszaki és a mérnöki szférában, és 

hangsúlyozta a türkmén nagykövetség fontos szerepét, mint kommunikációs híd, amelyen 

keresztül javaslatokat fognak tenni a Türkmenisztánban működő iráni vállalatok számára. Irán 

és Azerbajdzsán közötti együttműködésről szólva a türkmén nagykövet reményét fejezte ki, 

hogy Türkmenisztán az iráni szolgáltatásokat és műszaki ismereteket is képes lesz használni a 

mélytengeri műveletekben. Elmondása szerint ez a kérdés a két ország gazdasági 

bizottságának a közeljövőben tervezett következő ülésén további megvitatásra kerülhet. A 

KEPCO felügyeli a helyi és nemzetközi vállalatok által a térségben található 

szénhidrogénkészletek feltárására és fejlesztésére vonatkozó összes szerződést, beleértve a 

kapcsolódó környezeti kérdéseket is. Az a tény, hogy a KEPCO érdeklődést mutatott a türkmén 

projektek iránt, az iráni vállalat vezetésének azon óhajának tekinthető, hogy részt vegyen a 

fejlesztésekben a kaszpi tengerfenék türkmén részén (ahol, mint tudják, Olaszországból, 

Malajziából származó vállalatok és az Egyesült Arab Emírségek már aktívan dolgoznak). 

Figyelembe véve Ashgabat érdeklődését az olaj- és gázszektor szomszédaival való 

együttműködés iránt, például az idén bemutatott Druzhba mezőben (Dostlug / Dostluk), 

lehetséges, hogy Irán és Türkmenisztán úgy dönt, hogy bármilyen közös projektet végrehajt a 

Kaszpi-tengeren. 

Forrás: Тегеран и Ашхабад обсуждают расширение сотрудничества в нефтяной сфере 

  

http://casp-geo.ru/tegeran-i-ashhabad-obsuzhdayut-rasshirenie-sotrudnichestva-v-neftyanoj-sfere/
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Karakalpaksztánban épül Közép-Ázsia legnagyobb szélerőműparkja  

Central Asia, 2021.május 5. 

A közép-ázsiai (Üzbegisztán) Karakalpaksztánban a térség legnagyobb és egyben a világ egyik 

legnagyobb szélerőműparkjának megépítését tervezik 1500 MW kapacitással. Az ACWA 

Power (Szaúd-Arábia), az Üzbég Energiaügyi Minisztérium, valamint Üzbegisztán Beruházási 

és Külkereskedelmi Minisztériuma megállapodást írt alá egy szélerőmű projekt 

megvalósításáról. 2030-ra a tervek szerint Karakalpaksztán áramellátásának a 25% -át 

megújuló forrásokból állítják majd elő. A projekt várhatóan körülbelül 4 millió lakás 

villamosenergia igényét elégíti ki és mintegy 2,5 millió tonna szén-dioxidot ellensúlyoz évente. 

Az ACWA Power egyébként még két Bukhara és Navoi szélenergia projekt beruházója is. 

Összesen 1000 MW teljes áramtermelő kapacitással. Ezenkívül a szaúdi vállalat projektet hajt 

végre egy rendkívül hatékony, 1500 MW-os gáztüzelésű erőmű építésére a Szír-darja 

régióban. Üzbegisztánban további három erőmű épül 1,35 milliárd dollár értékben, amiben a 

török Aksa Enerji Uretim cég az elsődleges befektető. 

Forrás: В Каракалпакстане построят самую крупную ветряную электростанцию в 

Центральной Азии 

Megnyílt az „EU – Üzbegisztán” baráti csoport az Európai Parlamentben 

Central Asia, 2021.május 5. 

Az Európai Parlamentben hibrid formátumban megalakították a „létrehozott Európai Unió – 

Üzbegisztán” barátsági munkacsoportot. Az üzbég oldalról a munkacsoportot az Oliy Majlis (az 

üzbég parlament neve) szenátusának első helyettese Sodik Safoev, a parlament törvényhozási 

kamarájának első helyettese Akmal Saidov, valamint a nemzetközi kapcsolatok és a külföldi 

országokkal fenntartott barátságos bizottság elnöke Rustambek Kurbanov alkotják. Az EU – 

Üzbegisztán barátsági csoport egy pártatlan platform, amely megkönnyíti az európai és üzbég 

politikusok, az üzleti közösség és a civil társadalom közötti párbeszédet. A barátság csoport 

célja Üzbegisztán geostratégiai helyzetéből adódó fontos kérdések elemzése, valamint 

Üzbegisztán tágabb kontextusban való vizsgálata. Ilyen kérdések közé tartozik Üzbegisztán és 

az Európával fennálló kapcsolatok fejlesztése.  

Forrás: В Европейском парламенте открылась группа дружбы «ЕС-Узбекистан» 

  

https://centralasia.media/news:1700423/
https://centralasia.media/news:1700423/
https://centralasia.media/news:1700509
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Közép-Ázsia és Kína külügyminiszterei május 11–12-én találkozhatnak 

Ritm Eurasia, 2021. május 6.  

A közép-ázsiai országok és Kína külügyminisztereinek második találkozójára május 11–12-én 

kerülhet sor mondta Jusup Kabulzhanov, az üzbég külügyminisztérium szóvivője. Korábban 

arról számoltak be, hogy a második Közép-Ázsia - Kína miniszteri találkozót május közepén 

tarthatják a kínai Shaanxi tartományban. A találkozó fő témája a koronavírus elleni küzdelem 

és a járvány gazdasági következményeinek a hatása lesz. Az első "Közép-Ázsia - Kína" 

miniszteri találkozóra 2020. július 16-án került sor videokonferencia formájában a COVID-19 

járvány miatt. Az online eseményen részt vettek Kína, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, 

Türkmenisztán és Üzbegisztán külügyminisztériumának vezetői. 

Forrás: Главы МИД стран Центральной Азии и КНР могут встретиться 11-12 мая 

Grúziát és Azerbajdzsánt "a sors akarata köti össze" 

Ritm Eurasia, 2021.május 6. 

Irakli Garibasvili grúz miniszterelnök hivatalos látogatást tett Azerbajdzsánban. Ilham Alijev 

elnök fogadta elsőként a grúz miniszterelnököt Bakuban. Mindkét fél hivatalos tájékoztatása 

szerint a megbeszéléseken a fő hangsúly az országok által megvalósított közös projektekre és 

az ilyen irányú együttműködés folytatásának szükségességére irányult. Alijev köszönetet 

mondott a grúz kormánynak az Azerbajdzsán által végrehajtott projektek folyamatos 

támogatásáért. Megjegyezte, hogy Azerbajdzsán a legnagyobb befektető a grúz gazdaságban. 

Meggyőződését fejezte ki, hogy a közös projektek sikeres megvalósítása a jövőben is 

folytatódik majd. 

Forrás: Грузия и Азербайджан «связаны друг с другом волей судьбы» 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-05-06--glavy-mid-stran-centralnoj-azii-i-knr-mogut-vstretitsja-11-12-maja-54522
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-05-06--gruzija-i-azerbajdzhan-svjazany-drug-s-drugom-volej-sudby-54524
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Üzbegisztán beruházási és külkereskedelmi minisztere találkozik az Iszlám 

Fejlesztési Bankcsoport vezetőjével 

Central Asia, 2021.május 6. 

Sardor Umurzakov, Üzbegisztán beruházási és külkereskedelmi miniszterhelyettese 

találkozott Bandar Hajarral az Iszlám Fejlesztési Bank (IDB) csoport elnökével. A megbeszélés 

során megvitatták az IDB csoport igazgatótanácsának 46. éves találkozójának előkészítésével 

és megtartásával kapcsolatos kérdéseket, amit Taskentben fognak megrendezni. 

Felülvizsgálták az eseményre való felkészülés menetét és a kapcsolódó szervezeti kérdések 

megoldására irányuló intézkedések végrehajtását. Szóba került az Iszlám Fejlesztési Bank 

támogatásával megvalósított üzbégisztáni projektek és kezdeményezések megvalósításának 

lehetősége is. Bandar Hajar nagyra értékelte az Üzbegisztánban működő Gazdasági 

Támogatási Alap létrehozására irányuló kezdeményezés végrehajtását, és reményét fejezte ki, 

hogy ez a pénzintézet hatékony eszközzé válik a gazdasági fejlődés ösztönzésére, a szegénység 

csökkentésére. Megvizsgálták az együttműködés jövőjével kapcsolatos kérdéseket, a további 

források feltérképezését és az új partnerek (Szaúdi Fejlesztési Alap, az Állami Beruházási Alap, 

az Arab Koordinációs Csoport) bekapcsolását a fejlesztési alap működésébe.  

Forrás: Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана провел встречу с главой 

Группы Исламского банка развития 

Üzbegisztán és Kazahsztán a schengeni vízum analógját dolgozza ki 

Sputnik, 2021. május 7.  

Kazahsztán és Üzbegisztán fontolgatja a schengeni rendszer ázsiai változatának bevezetését. 

a többszörös belépésre jogosító turista vízumról szóló rendszer a „Selyemút vízum” 

megnevezést kapná. Kazahsztán és Üzbegisztán kezdeményezi a „selyemút” (Belt and Road) 

zónájába tartozó országokban a beutazási és tartózkodási vízumok kiadásának egységes 

elektronikus rendszerének bevezetését. A Selyemút vízumnak minden lehetősége megvan 

arra, hogy a „Övezet és Út” országai számára a schengeni vízum analógjává váljon közölte a 

kazahsztáni kulturális minisztérium. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az üzbég féllel két 

konzuli konzultációt és négy munkacsoport ülést tartottak a Selyemút vízum e-vízum projekt 

megvalósításáról. A tárgyalások eredményeként megállapodtak a többszörös belépésre 

jogosító elektronikus turista vízumról, a Selyemút vízumról szóló rendeletről, valamint azon 

országok egységes listájáról, amelyek állampolgárai elektronikus vízumot kérhetnek. Ezt a 

munkát a tervek szerint 2021 végére fejezik be. A kezdeményezést pozitívan értékelték 

Üzbegisztánban, Tádzsikisztánban és Kirgizisztánban is. 

Forrás: Узбекистан и Казахстан разрабатывают аналог шенгенской визы 

https://centralasia.media/news:1700528
https://centralasia.media/news:1700528
https://uz.sputniknews.ru/20210506/uzbekistan-i-kazaxstan-razrabatyvayut-analog-shengenskoy-vizy-18630947.html

