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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

A nemzetközi politika fontosabb eseményei közé sorolható, hogy a kínai külügyminiszter-
helyettes Qin Gang az Európai Unió (EU) Kínával kapcsolatos küldöttségének Európa Napi 
fogadásán elmondta, hogy Kína és Európa kapcsolatai 2020-ban előreléptek és jelentős 
eredményt értek el. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos 
kérdések, valamint az EU azon közelmúltbeli törekvése, hogy megvédje az európai 
nagyvállalatokat a kínai felvásárlásokkal szemben az EU-Kína kapcsolatok rohamos 
visszaeséséhez vezettek. Így a 2020 decemberében elfogadott, de még nem ratifikált EU-Kína 
befektetési megállapodás jövője is veszélybe került.  
A Kínai gazdasággal kapcsolatban kijelenthető, hogy Kína továbbra is a tengerentúli befektetők 
kedvelt célpontja, a január-április időszakban a külföldi közvetlen befektetések (FDI) tovább 
növekedtek. Az FDI 38,6 százalékkal, körülbelül 61,45 milliárd dollárral emelkedett a 2021-es 
év első négy hónapjában. A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal közzétett adatai szerint, 2021 
áprilisában a fogyasztói árindex (CPI) éves szinten 0,9%-kal emelkedett.  
A kínai Statisztikai Hivatal publikálta legújabb népszámlálási adatait, miszerint Kínában 1 
milliárd 411 millióan élnek. Míg 70 évvel ezelőtt még csak 5-600 millióan lakták Kínát rossz 
körülmények között, mára Kína nem csak a lakosság számával, de más gazdasági és 
technológiai tényező tekintetében is az élen jár. Erre példa, hogy a héten megérkezett a 
Marsra a kínai Tienven-1 űrszonda fedélzetén egy marsjáróval. Kína az űrkutatás területén 
egyre nagyobb sikereket ér el: 2019-ben elsőként juttatott el egy űrszondát a Holdnak a 
Földtől távol eső oldalára. Jövőre saját űrállomás felállítását tervezi, amelynek építését már 
megkezdte, 2030-ig pedig asztronautákat akar küldeni a Holdra. 
A kínai hordozórakéta lezuhanását felkapta a nyugati média, ennek kapcsán a kínai 
külügyminisztérium szóvivője sajnálkozva fejezte ki, hogy itt is „kettős mérce” van jelen, 
ugyanis míg márciusban az amerikai SpaceX rakétája – már sokadszorra – felrobbant, 
darabjaira hullott és irányíthatatlanul keringett, majd több helyen, többek között egy farmon 
landolt, fele ekkora médiafigyelmet sem kapott. 
 
A kínai gazdaság és technológiai fejlődés egyik alapja a BRI. A kezdeményezést több mint 7 
éve jelentették be, Kína 2021. január végéig 205 együttműködési dokumentumot írt alá az 
„Övezet és út” égisze alatt 140 országgal és 31 nemzetközi szervezettel. A BRI a világ 
legnagyobb platformja lett a nemzetközi együttműködésnek.  
Ennek keretében Kína szeretné megszilárdítani pozícióit Afganisztánban, ezért a megindított 
útépítési projekt Afganisztánt Kína Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területével a wakhani 
folyosón keresztül fogja összekötni. Annak érdekében pedig, hogy Banglades nehogy 
csatlakozzon a Quadhoz (QUAD - Quadrilateral Security Dialogua - Négyoldalú Biztonsági 
Párbeszéd USA, Ausztrália, Japán és India részvételével) a kínai nagykövet azt egy szűk 
látókörű geopolitikai klikknek, Peking-ellenes klubnak minősítette, és figyelmeztette 
Bangladest, hogy a csoporthoz való csatlakozása káros hatással lenne a bangladesi-kínai 
kétoldalú kapcsolatokra. 
Banglades japán számára is fontos: 2020-ban Japánból érkezett a legnagyobb hivatalos 
fejlesztési támogatás az országba. A japán üzletemberek látják az országban azt a potenciált, 
hogy a japán gazdasághoz hasonló fejlődési pályát valósítson meg a következő évtizedekben. 
A japán miniszterelnök Yoshihide Suga a vietnami elnökkel Nguyen Xuac Phuc-al folytatott 
telefonbeszélgetése során hangsúlyozta, hogy Tokiónak komoly aggályai vannak "a status quo 
megváltoztatásának egyoldalú kísérleteivel” a Keleti és Dél-kínai tengereken. Kiemelte, hogy 
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Vietnam és Japán fontos partnerek a szabad és nyitott Indiai-csendes-óceáni térség 
megvalósításában. 
Ezzel párhuzamosan India jelentősége is megnövekedett. Az amerikai és az indiai vezérkari 
főnökök megvitatták a két hadsereg együttműködésének további lehetőségeit, miközben 
Boris Johnson brit miniszterelnök meghívta a június 11–13. között megrendezésre kerülő G7-
csúcsra, az indiai kormányfőt, ahol Narendra Modi online formában fog részt venni. 
 
Délkelet-Ázsiában egy a regionális gazdaságokról szóló jelentés szerint a Covid-19 járvány 
nagymértékben járult hozzá a digitális platformok elterjedéséhez az elmúlt évben. A térség 
internetes gazdaságának mérete először haladta meg a 100 milliárd dollárt 2020-ban. A Fülöp-
szigetek, Malajzia, Indonézia és Thaiföld esetében a koronavírus járvány újjáéledése az első 
negyedéves gazdasági adatokon is meglátszik. Mind a négy országban érezhetően csökkent a 
GDP növekedés, így a legnagyobb gazdaságok közül csupán Szingapúr és Vietnam volt képes 
pozitív növekedést produkálni, mely országok a járványhelyzetet is sikerrel kezelték. 
Indonéziában komoly eredménynek számít, hogy 2014 és 2018 között 718 km útépítést 
sikerült befejezni, ami a háromszorosa annak, amit az elmúlt 10 évben valósítottak meg. Joko 
Widodo elnök ezt úgy tudta elérni, hogy igyekezett kihasználni az államhatalmat a jogi és 
szabályozási akadályok leküzdésére.  
Szingapúrban bejelentették, hogy kilenc, összesen mintegy 321 millió USD értékű szerződést 
kötöttek meg a Johor Baru – Szingapúr gyorsvasút-rendszer (RTS) összeköttetésének 
rendszermunkáihoz. A Covid-19 elleni védőoltás egyik kifejlesztője, a BioNTech pedig közölte, 
hogy délkelet-ázsiai központját és gyáregységét Szingapúrban kívánja felépíteni. 
 
A Közel-Keleten a Dubai Ports World közölte, hogy a csoport és a Kongói Demokratikus 
Köztársaság kormánya közötti megállapodás értelmében megkezdi a Banana mélytengeri 
kikötő fejlesztését. Szaúd-Arábiában a gazdaság 3,3%-kal zsugorodott az év első 
negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ugyanakkor a királyság nem 
olajágazathoz köthető gazdasága 3,3%-os növekedést produkált. A Bahreini Központi Bank 
keddi nyilatkozatában jelentette be, hogy a JP Morgan és az Arab Banking Corporation (ABC) 
együttműködésében kísérleti projektet indít a digitális pénznemek területén. Törökországban 
az autóipari termékek exportja az idei év első harmadában meghaladta a 3,9 milliárd dolláros 
bevételt, az Uludag Autóipar Exportőrök Szövetségének közlése szerint. 
 
A fenntartható fejlődés és az ipar innovatív megújítása érdekében Üzbegisztánban hatályba 
lép a FÁK-tagországok Iparpolitikai Tanácsának létrehozásáról szóló megállapodás. A 
Taskentben véget ért textilfórumon a szféra szakemberei megvitatták a hazai textilipar 
fejlődését és ezen termékek további népszerűsítését az EU piacán a GSP+ rendszer keretében. 
Az előzetes várakozások szerint a GSP+ rendszer alkalmazásával az üzbég textiltermékekkel 
kapcsolatban az export 2021-ben 142,1 millió dollárra, 2022-re pedig 242,2 millió dollárra 
nőhet. Kiderült, hogy 2021 első negyedévében az Üzbegisztán és Kazahsztán közötti 
kereskedelem 28%-kal nőtt, ami az országok között sikeresen végrehajtott ipari 
együttműködési programnak köszönhető. Eközben az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, 
az Európai Beruházási Bank és a francia Proparco 87,4 millió eurót biztosít az első üzbég Total 
Eren projekt támogatására. A jövőt tekintve Üzbegisztán és Kína azt tervezi, hogy felgyorsítják 
annak a projektnek a megvalósítását, hogy a két állam között Kirgizisztán területén keresztül 
vasutat építenek, miközben a tervezett autópálya Kínából indulna Kirgizisztánon át 
Üzbegisztánig, majd Türkmenisztánig, valamint Iránig és Törökországig. 
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Kelet Ázsia 

Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal: Az áprilisi CPI éves szinten 0,9%-kal, a PPI 

éves szinten 6,8%-kal emelkedett 

China Daily, 2021. május 7. 

A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal közzétett adatai szerint, 2021 áprilisában a fogyasztói 

árindex (CPI) éves szinten 0,9%-kal emelkedett. Közülük a városi árak 1,0%-kal, a vidéki 

térségek árai 0,7%-kal, az élelmiszerek 0,7%-kal, a nem élelmiszer jellegű termékek 1,3%-kal, 

a fogyasztási cikkek 1,0%-kal, a szolgáltatási árak pedig 0,7%-kal emelkedtek. Átlagosan 

januártól áprilisig a nemzeti fogyasztói árak 0,2%-kal emelkedtek az előző év azonos 

időszakához képest. Emellett 2021 áprilisában a termelői árindex (PPI) 6,8%-kal nőtt éves 

szinten. 

Forrás: 国家统计局：4 月 CPI 同比上涨 0.9% PPI 同比上涨 6.8% 

Kína fokozza együttműködését Közép-Ázsiával 

Zhou Jin, China Daily, 2021. május 11. 

Kína és öt közép-ázsiai ország külügyminisztere a héten Shaanxi tartományban, Hszianban 

találkoznak, a tavaly júliusban tartott videokonferencia után most először személyesen. A 

találkozó során Wang Yi kínai külügyminiszter, valamint Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, 

Türkmenisztán és Üzbegisztán külügyminiszterei mélyreható eszmecserét folytatnak majd a 

világjárvány elleni együttműködésről, az „Övezet és út” közös építéséről, a globális 

konnektivitásról és a nemzetközi koordinációról. Az első Kína + Közép-Ázsia külügyminiszterek 

találkozójára 2020 júliusában került sor online formában, amellyel egy új platformot kívántak 

teremteni a kölcsönös bizalom és együttműködés elmélyítésére. A többoldalú találkozók 

mellet több bilaterális találkozóra is sor kerül majd. 

Forrás: China to enhance cooperation with Central Asia 

  

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202105/11/WS609a1a83a3101e7ce974e8bd.html
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202105/11/WS609a1a83a3101e7ce974e8bd.html
http://global.chinadaily.com.cn/a/202105/11/WS6099cfd5a31024ad0babd13a.html
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Qin Gang kínai külügyminiszterhelyettes részt vett az EU Kínával kapcsolatos 

küldöttsége által rendezett fogadáson 

FMPRC, 2021. május 8. 

2021. május 7-én az Európai Unió (EU) Kínával kapcsolatos küldöttségének Európa Napi 

fogadására meghívást kapott Qin Gang kínai külügyminiszterhelyettes. Qin Gang beszédet 

tartott, ahol elmondta, hogy Kína és Európa kapcsolatai 2020-ban előmozdultak még a COVID-

19 ellenére is, és rengeteg eredményt értek el. Jelenleg a kínai-európai kapcsolatok új fejlődési 

lehetőségekkel, de emellett számos kihívással is szembesülnek. Nicolas Chapuis, az EU Kínával 

kapcsolatos küldöttségének vezetője beszédében elmondta, hogy az EU 2021-ben is nyitott 

lesz az együttműködésre Kínával, valamint arra is, hogy párbeszédet és együttműködést 

folytasson olyan területeken, mint az éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség, a Kereskedelmi 

Világszervezet reformja, az emberek közötti kapcsolatok, valamint, hogy kölcsönös tisztelettel 

kezeljék egymás aggályait. 

Forrás: Vice Foreign Minister Qin Gang Attends the 2021 Europe Day Reception Held by the 

EU Delegation to China 

Kínában 1,41178 milliárd ember él a legújabb népszámlálási adatok szerint 

Shen Jiaoing, China Daily, 2021. május 11. 

2021 május 11-én a Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal nyilvánosságra hozta Kína hetedik 

országos népszámlálásának legfőbb adatait, amelyek azt mutatják, hogy az ország teljes 

népessége 1,41178 milliárd ember, ami 72,06 millió fős növekedést jelent a 2010. évi hatodik 

népszámláláshoz képest. Ez 5,38%-os növekedést jelent, amelynek éves átlagos növekedési 

üteme 0,53%. A háztartásokban átlagosan 2,62 fő él, ami 0,48 fővel kevesebb, mint a 2010-es 

3,10 fő. A népesség megoszlását tekintve a keleti régió lakossága az összlakosság 39,93%-át 

teszi ki, a központi régióé 25,83%-ot, a nyugati régióé 27,12%-ot, az északkeleti régióé pedig 

6,98%-ot tesz ki. A lakosság továbbra is a gazdaságilag fejlett régiókba és a városi 

agglomerációkba koncentrálódik. A nemek összetételét tekintve az adatok azt mutatják, hogy 

a férfi népesség 723,34 millió, ami 51,24%-ot tesz ki, a női népesség 688,44 millió, ami az 

összlakosság 48,76%-át teszi ki. A teljes népesség nemi aránya (100 nőre jutó a férfiak aránya) 

105,07, ami alapvetően megegyezik a 2010-es adattal, de valamivel alacsonyabb. 

Forrás: 第七次全国人口普查主要数据公布 全国共 14.1178 亿人 

  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1874350.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1874350.shtml
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202105/11/WS6099fcaba3101e7ce974e899.html
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Az „Övezet és Út” kínálta nyitott fejlődés összeköttetést jelent Kína és a világ 

között 

China Daily, 2021. május 11. 

A BRI-t több mint 7 éve jelentették be, és a nemzetközi közösség széles körű elismerését vívta 

ki. Kína 2021. január végéig 205 együttműködési dokumentumot írt alá az „Övezet és út” 

égisze alatt 140 országgal és 31 nemzetközi szervezettel. Az „Övezet és Út” kezdeményezés a 

világ legnagyobb platformja lett a nemzetközi együttműködés számára. A 14. ötéves terv és a 

2035-ös hosszú távú célkitűzés szerint Kína továbbra is kitart a szélesebb és mélyebb nyitás 

megvalósításában a külvilág felé, valamint népszerűsíti a nemzetközi együttműködést, a 

mindkét fél számára előnyös eredmények elérésével, valamint a BRI építése folyamatosan 

halad előre. 

Forrás: 开放发展之“一带一路”联通中国与世界 

Japán meghosszabbította a COVID-19 járvány kapcsán bevezetett 

szükségállapotot 

Thisanka Siripala, The Diplomat, 2021. május 9. 

Japánban megjelent a COVID-19 járvány több variánsa is, amely a vírus rendkívül gyors 

terjedéséhez vezetett, így a Tokióban, Oszakában, Kiotóban és a szomszédos Hyogo 

prefektúrában jelenleg is életben lévő rendkívüli állapotot május végéig meghosszabbították. 

A negyedik hullámban a fertőzések esetszáma a meghaladja a harmadik hullám csúcsát, amely 

a múlt év végén volt. Tokió átlagosan napi 637 új esetet regisztrált, május 1-jén pedig az eddigi 

legnagyobb esetszámot, 1050-et jelentettek. Április elején a koronavírus gyors terjedése 

Oszakát arra kényszerítette, hogy töröljék az olimpiai fáklya-váltó oszakai szakaszát. A közelgő 

Olimpiával kapcsolatos bizonytalanságokra a japán mminiszterelnök, Suga Yoshihide azt 

válaszolta, hogy "hacsak a NOB nem dönt a tokiói olimpia és paralimpia lemondásáról, a japán 

kormány folytatja erőfeszítéseit a játékok megrendezésére." 

Forrás: Japan Extends COVID-19 State of Emergency Amid Alarming Spike in COVID-19 

Variants 

Pengeélen táncol az EU-Kína megállapodás sorsa 

David Hutt, Asia Times, 2021. május 10. 

Az emberi jogokkal kapcsolatos kérdések a közelmúltbeli az EU-Kína kapcsolatok rohamos 

visszaeséséhez vezettek, valamint az EU azon közelmúltbeli törekvése is, hogy megvédje az 

európai nagyvállalatokat egyértelműen a kínai vállalatokkal szemben. Ezek pedig kétségbe 

vonták a 2020 decemberében ugyan elfogadott, de még nem ratifikált EU-Kína befektetési 

megállapodást. Sok szakértő szerint ez annak a következménye, hogy Európa egy átmeneti 

szakaszba lépett azzal, hogy leköszön Angela Merkel, német kancellár, aki mindig is kiállt a 

Kínával való békés együttműködés mellett. A brüsszeli külpolitika viszont a jelek szerint egy 

sokkal Kína-ellenesebb irányba fog elmozdulni. Ez az átmenetet viszont legnagyobb részben 

az EU két fő államának, Franciaországnak és Németországnak akaratától függ. 

Forrás: EU-China investment pact on a knife’s edge 

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202105/11/WS609a202ca3101e7ce974e8ee.html
https://thediplomat.com/2021/05/japan-extends-covid-19-state-of-emergency-amid-alarming-spike-in-covid-19-variants/
https://thediplomat.com/2021/05/japan-extends-covid-19-state-of-emergency-amid-alarming-spike-in-covid-19-variants/
https://asiatimes.com/2021/05/eu-china-investment-pact-on-a-knifes-edge/
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A Kínába való FDI-beáramlás január-április viszonylatában közel 40%-kal nőtt 

Xinhua, 2021. május 13. 

Kína továbbra is a tengerentúli befektetők kedvelt célpontja, a január-április időszakban a 

külföldi közvetlen befektetések (FDI) tovább növekedtek. A közvetlen külföldi befektetések 

38,6 százalékkal, 397,07 milliárd yuanra (körülbelül 61,45 milliárd dollár) emelkedtek a 2021-

es év első négy hónapjában - közölte a Kínai Kereskedelmi Minisztérium. Januártól áprilisig a 

Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetség országainak (ASEAN) beruházásai 65,2 százalékkal 

bővültek, az „Övezet és Út” mentén fekvő országok beruházásai pedig 62,8 százalékkal az EU-

s országoké pedig 9,2%-kal növekedtek. A szakértők a külföldi befektetések tartósan növekvő 

lendületét az ország szilárd gazdasági bázisának és következetes nyitási intézkedéseknek 

tulajdonították, ami a külföldi befektetők bizalmát mutatja Kína gazdasági fejlődésében. 

Forrás: 1st LD-Writethru: China's FDI inflow surges nearly 40 pct in Jan-April 

Wuhan műholdakat készítő okos gyártósora bemutatta az első termékét, 

amelyből az üzemeltető szerint évente 240 egység gyártására lehet képes 

Deng Xiaoci, Global Times, 2021. május 13. 

Kína Hubei tartományában található az ország első műholdakat készítő okos gyártósora, amely 

bemutatta az első helyben készített műholdját, amelyet illetően az üzemeltető ASIC Space 

Engineering Development Co. szerint hamarosan a tömeggyártást is megkezdi. A 

kommunikációs műholdak mellett a gyártósor fejlesztését követően más egyéb célokra 

igénybe vehető műholdak készítése is a tervek között szerepel. A Műhold Ipari Park építése 

még 2019-ben kezdődött és a legfontosabb része a 205 millió dollárba kerülő okos gyártósor, 

amely elérve a maximális kapacitását évi 240 műhold legyártására lehet képes. 

Forrás: Wuhan smart satellite production line rolls out first product, expects to manufacture 

240 units annually: operator  

A vietnami vezetővel folytatott tárgyalása során Suga ellenezte Kína 

tengerészeti akcióit 

Kyodo News, The Jakarta Post, 2021. május 11. 

A japán miniszterelnök Joshihide Suga a vietnami elnökkel Nguyen Xuac Phuc-al folytatott 

telefonbeszélgetése során hangsúlyozta, hogy Tokiónak komoly aggályai vannak "a status quo 

megváltoztatásának egyoldalú kísérleteivel a Keleti és Dél-kínai tengereken", beleértve Peking 

nemrégiben bevezetett törvényét, amely lehetővé teszi parti őrségének, hogy fegyvert 

használjon a területére behatoló külföldi hajók ellen. Suga szerint Vietnam és Japán fontos 

partnerek a szabad és nyitott Indiai-csendes-óceáni térség" megvalósításában, miközben a 

mianmari helyzet javítása mellett is elkötelezték magukat. 

Forrás: Suga opposes China’s maritime actions in talks with Vietnam leader 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/13/c_139943937.htm
https://www.globaltimes.cn/page/202105/1223355.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202105/1223355.shtml
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/05/11/suga-opposes-chinas-maritime-actions-in-talks-with-vietnam-leader.html
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Online véleménycsere a mongol gyapjú- és kasmírexport növelésének 
lehetőségeiről 
MNB.mn, 2021. május 14. 

A Külügyminisztérium, az Élelmezésügyi, Mezőgazdasági és Könnyűipari Minisztérium, 
valamint a Mongol Gyapjú és Kasmír Egyesület május 13-án online megbeszélést tartott 
néhány külföldi diplomáciai képviselettel a gyapjú és kasmír exportnöveléséről. Mongólia és 
Kanada információkat és nézeteket cserélt a mongol kasmír, jakgyapjú és tevegyapjú 
termékek világszerte történő népszerűsítéséről a „Mongol nemes rost” nemzeti márkanév 
alatt. Az olyan vállalatok képviselői, mint a Gobi Rt. és a Kashmir Holding Kft. az Egyesült 
Államok, Japán és Svédország nagykövetségeivel egyeztettek a termékeik piaci lehetőségeiről. 
A Mongólia és Japán közötti a mongol kasmír, jakgyapjú és tevegyapjú japán piacra történő 
szállításárára vonatkozó gazdasági partnerségi megállapodás alapján a mongol vállalatok vám- 
és adókedvezményeket élveznek. A résztvevők megállapodtak abban, hogy konkrét irányokat 
és terveket dolgoznak ki az ilyen típusú termékek célpiaci népszerűsítése és az export növelése 
érdekében. 
Forrás: Ноос, ноолуурын экспортыг нэмэгдүүлэх асуудлаар санал солилцох цахим 
уулзалтыг зохион байгуулав 
  

http://www.mnb.mn/i/235819
http://www.mnb.mn/i/235819
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Dél-Ázsia 

Összeköttetés Afganisztán és Kína között: a wakhani folyosó  

Afghanistan Times, 2021. május 11. 

A jelenleg folyamatban lévő útépítési projekt összeköti Afganisztánt Kína Hszincsiang-Ujgur 

Autonóm Területével a wakhani folyosón keresztül. A projekt bejelentésére néhány héttel 

azután került sor, hogy az Egyesült Államok bejelentette, hogy 20 év után megszűnik 

Afganisztánban az amerikai katonai jelenlét. Egy 49,7 kilométeres útszakasz munkálatai 

áprilisban kezdődtek meg. Az út Pamir tartományból indul, és a badakhshani Wakhan körzetig 

terjed, amely határos a kínai ujgur muszlimok által lakott tartománnyal. Az út a wakhani 

folyosó része, és segíti Afganisztánt a regionális kapcsolatok és a gazdaságorientált politika 

fejlesztésében. A projekt költsége 369 millió AFN, amelyet a kormány nemzeti 

költségvetéséből fizetnek. 

Forrás: Afghanistan to connect China via Wakhan road 

500 nepáli ápoló könnyített eljárásban kaphat munkavízumot Izraelben 

The Kathmandu Post, 2021. május 12. 

Hónapokkal azután, hogy Nepál és Izrael aláírt egy olyan megállapodást, amely lehetővé teszi 

a nepáliak számára, hogy munkát vállaljanak Izraelben, befejeződött az eljárás részleteinek 

kidolgozása. A Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális Biztonsági Minisztérium által készített 

új útmutató megkönnyíti az Izraelbe irányuló munkaerő-migrációt. A két ország között 

létrejött megállapodás értelmében Izrael 500 nepáli ápolót vesz fel az egészségügybe. 25–45 

év közötti nepáli állampolgárok, akik megfelelnek az Izrael által meghatározott egyéb 

kritériumoknak, pályázhatnak az ápolói munkára. A pályázónak legalább 45 kg súlyúnak kell 

lennie, legalább 1,5 méter magasnak, fizikailag és szellemileg megfelelő állapotúnak a 

meghatározott feladatokra.  

Forrás: Guidelines ready for sending Nepali carers to Israel 

  

http://www.afghanistantimes.af/afghanistan-to-connect-china-via-wakhan-road/
https://kathmandupost.com/national/2021/05/12/guidelines-ready-for-sending-nepali-carers-to-israel
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Banglades reakciója a Quad-csatlakozással kapcsolatos kínai 

figyelmeztetésekre: „Mi döntünk a saját külpolitikánkról.” 

Times of India, 2021. május 11. 

Li Jiming dakkai kínai nagykövet hétfőn a Diplomáciai Tudósítók Egyesülete által szervezett 

online megbeszélésen a Quadot egy szűk látókörű geopolitikai klikknek, Peking-ellenes 

klubnak minősítette, és figyelmeztette Bangladest, hogy a csoporthoz való csatlakozása 

különösen káros hatással lenne a bangladesi-kínai kétoldalú kapcsolatokra. „A történelem újra 

és újra bebizonyítja, hogy az ilyen partnerség károsítja a társadalmi gazdasági fejlődést és az 

emberek jólétét” – tette hozzá Li Jiming. A.K. Abdul Momen bangladesi külügyminiszter az 

elhangzottakra reagálva tisztázta, hogy Banglades irányába nem érkezett felkérés egyik Quad-

államtól sem Banglades csatlakozására, és Li Jiming álláspontja természetesen érthető, hiszen 

ő Kínát képviseli, ugyanakkor Banglades egy független, szuverén állam, mely maga alakítja ki 

külpolitikai stratégiáját. 

Forrás: ’We decide our foreign policy’: Bangladesh reacts to Chinese warning over joining Quad 

India-Egyesült Államok védelmi együttműködés 

NDTV.com, 2021. május 12. 

M.M. Naravane, az indiai hadsereg vezérkari főnöke telefonos beszélgetést folytatott amerikai 

kollégájával, James C. McConville tábornokkal kedden a kétoldalú katonai együttműködésre, 

valamint a koronavírus-járvány hatékony kezelésére összpontosítva. A tisztviselők szerint 

Naravane tábornok és McConville tábornok megvitatta a két hadsereg együttműködésének 

további lehetőségeit tekintettel a kialakulóban lévő regionális biztonsági forgatókönyvre. Az 

indiai-amerikai védelmi kapcsolatok az elmúlt években felfelé lendültek. Tavaly októberben 

India és az Egyesült Államok megkötötte a BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement) 

megállapodást a kétoldalú védelmi kapcsolatok további erősítése érdekében. A paktum előírja 

a csúcskategóriás haditechnikai, a logisztikai és a térinformatikai tudás megosztását a két 

ország között. 2016 júniusában az Egyesült Államok „fő védelmi partnerének” nevezte Indiát. 

Forrás: Indian Army's MM Naravane speaks to US Army Chief on Defence Cooperation  

  

https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/we-decide-our-foreign-policy-bangladesh-reacts-to-chinese-warning-over-joining-quad/articleshow/82548632.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/we-decide-our-foreign-policy-bangladesh-reacts-to-chinese-warning-over-joining-quad/articleshow/82548632.cms
https://www.ndtv.com/india-news/indian-armys-mm-naravane-speaks-to-us-army-chief-james-c-mcconville-on-defence-cooperation-coronavirus-pandemic-2440297
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A japán befektetők bizakodóak Banglades üzleti potenciálját illetően 

Refayet Ullah Mirdha, The Daily Star Bangladesh, 2021. május 12. 

Japán és Banglades kapcsolata megbízható és időtálló. 2020-ban Japánból a legnagyobb 

hivatalos fejlesztési támogatás Bangladesbe érkezett. Amióta a Covid-19-járvány több mint 

egy évvel ezelőtt elkezdődött, a Bangladesbe való japán befektetésekről való egyeztetések 

felgyorsultak. Naoki Ito dakkai japán nagykövet szerint jelenleg Banglades egy főre eső GDP-

je (körülbelül 2000 dollár) közel azonos szinten van mint 1971-ben Japáné volt. Japán gyors 

gazdasági növekedést ért el a második világháború után, különösen az 1960-as és 70-es 

években. Ennek alapja az infrastruktúra fejlesztése volt, nevezetesen az autópálya és a vasúti 

hálózatok, a repülőterek és a part menti ipari övezetek, valamint az elsődleges ágazatokra 

összpontosító iparosítási politika, beleértve az autóipart, az acélipart, az elektronikát, a 

textilipart és a kkv-kat. Banglades számos nagy infrastrukturális projektet hajt végre a 

növekedés felgyorsítása érdekében, amelynek célja kikerülni a legkevésbé fejlett országok 

köréből 2026-ig, és a fejlett gazdaság megvalósítása 2041-ig. Az iparosítás és az infrastruktúra-

fejlesztés mellett Japán az emberi erőforrások fejlesztésére, az oktatásra, az egészségügyre és 

a kkv-kra összpontosított. A nagykövet úgy véli, hogy Banglades most prioritásként kezeli 

ezeket a területeket, éppen ezért a japán üzletemberek látják az országban a potenciált arra, 

hogy a japán gazdasághoz hasonló fejlődési pálya valósuljon meg a következő évtizedekben 

Bangladesben.   

Forrás: Japanese investors sanguine about business potential in Bangladesh 

Modi miniszterelnök online fog csatlakozni a G7 csúcstalálkozóhoz 

The Times of India, 2021. május 13. 

Narendra Modi indiai miniszterelnököt Boris Johnson brit miniszterelnök hívta meg a június 

11–13. között megrendezésre kerülő G7-csúcsra. Indián kívül még két vendégország, 

Ausztrália és Korea fog részt venni az Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, 

Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és EU ülésein. A három vendégország 

bevonásában elsősorban az indiai-csendes-óceáni térség politikájának megvitatása miatt kerül 

sor. Az eredeti tervek szerint Modi miniszterelnök is személyesen részt vett volna az üléseken, 

azonban kedden a miniszterelnök jelezte, hogy az Indiában fennálló járványhelyzet miatt 

törölnie kell londoni útját, és csupán online tud részt venni az csúcstalálkozón.  

Forrás: PM Modi expected to join G7 summit in UK virtually 

  

https://www.thedailystar.net/business/news/japanese-investors-sanguine-about-business-potential-bangladesh-2092257
https://timesofindia.indiatimes.com/india/pm-modi-expected-to-join-g7-summit-in-uk-virtually/articleshow/82610501.cms
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Afganisztán-USA Demokratikus Béke és Jólét Tanácsa: 10 ajánlás a 

polgárháború elkerülésére  

Afghanistan Times, 2021. május 12. 

Az Afganisztán-USA Demokratikus Béke és Jólét Tanácsa az afgán parlament vezetőségével és 

az Emberi Jogi Civil Társadalmi és Nőügyi Bizottsággal, valamint a Védelmi Bizottsággal is 

konzultálva 10 pontban foglalta össze, milyen lépések megtétele szükséges az amerikai 

csapatok kivonulását követően a polgárháború elkerülése és az elmúlt 20 év eredményeinek 

megőrzése érdekében: 1.) Az afgán nemzeti biztonsági erők (ANDSF) segélyezése legalább 

4,015 milliárd dollár értékben. Az ANDSF terrorizmusellenes harca a legnagyobb erő, amely a 

tálibokat legyőzheti Afganisztánban, azonban a Covid–19-járvány következtében Afganisztán 

GDP-je tavaly 5 százalékkal csökkent, így nem engedheti meg magának, hogy további 

forrásokat fordítson az ANDSF-re. 2.) A nők jogainak kérdése nem képezheti alku tárgyát. 3.) 

A légi harci támogatás és a terrorizmusellenes támogatás fenntartása az Egyesült Államok 

regionális alapú légi eszközei révén. A tálibok által afganisztáni lakóhelyek elfoglalására tett 

kísérleteket az amerikai erők légicsapásaival kell megelőzni. 4.) Folyamatos nyomás 

fenntartása a régió országaival annak érdekében, hogy a tálibokat arra kényszerítsék, hogy 

tárgyaljanak a tűzszünetről és a hatalom megosztásáról szóló megállapodásról A regionális 

országok - köztük Pakisztán, Katar és Szaúd-Arábia jelentős befolyást gyakorolnak a tálibokra. 

Az Egyesült Államoknak szorosan együtt kell működnie ezekkel az országokkal és a régió többi 

országával, hogy a tálibokat visszaszorítsa a tárgyalóasztalhoz, és megállapodjon egy 

kompromisszumos megoldásról. 5.) Kihasználni az afgán kormány őrizetében lévő 7000 tálib 

foglyot és a tálib vezetők ENSZ feketelistás státuszát tárgyalásokkor. 6). A tálibok felé tett 

engedményeknek összhangban kell lenniük az ANDSF-nek tett kötelezettségvállalásokkal. 7.) 

Az afgán fiatalok támogatása a hazai civil társadalom által vezetett általános és középiskolák 

építésével, valamint a tengerentúli/online egyetemi ösztöndíjprogramokkal. 8.) Azonnali 

tervet kell végrehajtani arra, hogy a vállalatok továbbra is biztosítsák a misszió szempontjából 

kritikus fontosságú berendezések karbantartását és logisztikai ellátását (repülőgépeket, harci 

szárazföldi járműveket, lőszert, üzemanyagot biztosítsanak) az ANDSFC számára. 9.) Átlátható, 

korrupciómentes finanszírozás. 10.) Azonnali segítségnyújtás az afgán különleges bevándorló 

vízumot kérelmezők számára, akiket az amerikai erők foglalkoztattak. Sok afgán állampolgár 

életét kockáztatta, hogy támogassa az amerikai és koalíciós csapatokat a csatatéren, és ezért 

az ő és családjaik élete veszélybe kerülhet Afganisztánban a tálibok bosszúja miatt. 

Forrás: 10 Recommendations to Avoid Civil War, Protect the Gains in Afghanistan 

  

http://www.afghanistantimes.af/10-recommendations-to-avoid-civil-war-protect-the-gains-in-afghanistan/
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Délkelet-Ázsia 

A Covid-19 ösztönzi a digitális fizetési rendszerek elterjedését 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. május 10. 

A Google, a Temasek és a Bain & Company által készített a délkelet-ázsiai gazdaságokról szóló 

jelentés szerint a Covid-19 járvány nagymértékben járult hozzá a digitális platformok 

elterjedéséhez az elmúlt évben. A régió internetes gazdaságának mérete először haladta meg 

a 100 milliárd dollárt 2020-ban. Ha a tendencia fennmarad, az előrejelzések szerint ez a szám 

2025-re valószínűleg megháromszorozódik, több mint 300 milliárd dollárra. A Mastercard Új 

Fizetési Indexe pedig arra a megállapításra jutott, hogy az emberek 94 százaléka legalább egy 

új fajta fizetési mód alkalmazását fontolgatja a következő évben. Ide tartoznak többek között 

a QR-kódok, a digitális vagy mobil pénztárcák, a részletfizetési tervek, a kriptovaluták, vagy a 

biometrikus adatok használata. 

Forrás: COVID-19 Drives Uptake of Digital Payment Systems 

Malajzia és a Fülöp-szigetek azon délkelet-ázsiai gazdaságok közé tartoznak, 

amelyek küszködnek a koronavírus visszatérése közepette 

Bloomberg, South China Morning Post, 2021. május 11. 

A Fülöp-szigetek, Malajzia, Indonézia és Thaiföld egyaránt a koronavírus járvány 

újjáéledésével nézett szembe a közelmúltban, ami az első negyedéves gazdasági adatokon is 

meglátszik. Mind a négy országban érezhetően csökkent a GDP növekedés, így a legnagyobb 

gazdaságok közül csupán Szingapúr és Vietnam volt képes pozitív növekedést produkálni, mely 

országok a járványhelyzetet is sikerrel kezelték. Amíg a Fülöp-szigetek talpraállása az egyik 

leglassúbb lehet a térségben, a többi állam esetében ennyire nem rossz a helyzet, Indonézia, 

a régió legnagyobb gazdasága 2008 óta a leggyorsabb ütemben növekedhet ebben a 

negyedévben, köszönhetően a kormányzat által kezdeményezett ösztönző programoknak.  

Forrás:  Malaysia, Philippines among Southeast Asian economies struggling amid coronavirus 

resurgence 

Vietnam és Kína huzakodása Laosz felett 

Nguyen Khac Giang, East Asia Forum, 2021. május 12.  

Márciusban Vietnam bejelentette, hogy egy, 111 millió dollár értékű új parlamentet 

ajándékozott Laosznak. A lépés hűen tükrözi Hanoi aggodalmát Pekingnek a legközelebbi 

szövetségesére gyakorolt növekvő befolyása miatt. 2020-ra Kína megelőzte Vietnamot Laosz 

legnagyobb befektetőjeként és hitelezőjeként. Nem véletlen, hogy Vietnam valószínűleg a 

Laoszhoz fűződő kapcsolatának megerősítésére törekszik, különösen a gazdasági 

együttműködés elmélyítésével. Ebben a folyamatban a Laoszt és Vietnámot összekötő közúti, 

vizi és vasúti projektek várhatóan kiemelt jelentőségűek lesznek.  

Forrás: Vietnam’s tug of war with China over Laos 

https://thediplomat.com/2021/05/covid-19-drives-uptake-of-digital-payment-systems/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/12/vietnams-tug-of-war-with-china-over-laos/
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Kilenc, összesen 320 millió dollár értékű megbízást ítéltek meg a Singapore-

Johor RTS Link rendszerek számára 

Kok Yufeng, The Straits Times, 2021. május 12. 

Kilenc, összesen mintegy 321 millió USD értékű szerződést kötöttek meg a Johor Baru – 

Szingapúr gyorsvasút-rendszer (RTS) összeköttetésének rendszermunkáihoz – közölte a vasúti 

összeköttetés üzemeltetője az RTS Operations. Az RTSO tavaly alakult meg a szingapúri SMRT 

és a maláj Prasarana cégek közös vállalkozásaként. Amikor 2026 végén elkészül, az RTS Link 

várhatóan elősegíti a torlódások enyhítését a földszorosban. Mielőtt bevezették a Covid-19-

hez kötődő korlátozásokat naponta közel 300 000 ember utazott az útvonalon. Az új 

vasútvonal óránként maximum 10000 ember közlekedését fogja biztosítani. 

Forrás: Nine contracts worth $320 million awarded for Singapore-Johor RTS Link systems 

A BioNTech felépíti délkelet-ázsiai gyárát 

AT Contributor, Asia Times, 2021. május 10. 

A Covid-19 elleni védőoltás egyik kifejlesztője, a BioNTech hétfőn közölte, délkelet-ázsiai 

központját és gyáregységét Szingapúrban kívánja felépíteni, hogy évente több száz millió 

mRNS-alapú oltást állítson elő. Az építkezés már idén megkezdődik, és 2023-ra készülhet el, 

jelentette be a német vállalat, amelynek ez lesz az első Európán kívüli létesítménye. A cég az 

amerikai Pfizer-rel közösen már több mint 90 országot lát el világszerte, és arra számít, hogy 

az év végéig akár hárommilliárd adagra is növelheti termelését a korábban előirányzott 2,5 

milliárd dózisról. 

Forrás:  BioNTech to build SE Asia manufacturing site 

Hogyan oldotta meg Jokowi Indonézia útdíj dilemmáját. 

James Guild, The Diplomat, 2021. május 11. 

2014-es hivatalba lépését követően Joko Widodo „Jokowi” indonéz elnök ígéretet tett arra, 

hogy megvalósítja a jelentős késedelmet szenvedett Jáva szigetét átszelő 1000 km-es fizetős 

autópályahálózat építését. 2018-ig 718 km-et sikerült is befejezni, ami a háromszorosa annak, 

amit az elmúlt 10 évben valósítottak meg. Jokowi ezt úgy tudta elérni, hogy igyekezett 

kihasználni az államhatalmat a jogi és szabályozási akadályok leküzdésére. A SOE-k használata 

fizetős utak építéséhez lehetővé teszi az állam számára, hogy bizonyos jogi és pénzügyi 

hatásköröket igénybe vegyen, amelyek jelentősen felgyorsítják az építkezés ütemét. A 

legújabb elképzelések szerint a kormány 2030-ig 4500 km autópálya építését tervezi. 

Forrás: How Jokowi Solved Indonesia’s Toll Road Dilemma. Sort Of. 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/nine-contracts-worth-320m-awarded-for-singapore-johor-rts-link-systems
https://asiatimes.com/2021/05/biontech-to-build-se-asia-manufacturing-site/
https://asiatimes.com/2021/05/biontech-to-build-se-asia-manufacturing-site/
https://asiatimes.com/2021/05/biontech-to-build-se-asia-manufacturing-site/
https://thediplomat.com/2021/05/how-jokowi-solved-indonesias-toll-road-dilemma-sort-of/
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A Fülöp-szigetek gazdasága visszaesett, miközben a tombol a vírus 

Jason Castenada, Asia Times, 2021. május 13. 

A Fülöp-szigetek egyre súlyosabb válsággal küszködik: a délkelet-ázsiai ország gazdasági 

recessziójának elmélyülésével párhuzamosan Indiából új Covid-19 variánsok terjedtek el az 

országban, és a napi fertőzések száma továbbra is magas. A Fülöp-szigeteki Statisztikai Hivatal 

szerint a Fülöp-szigetek GDP-je 4,2%-kal csökkent az év első negyedévében, a 2020-as 

meredek 9,6%-os visszaesést követően. Ennek ellenére a kormány kitart a korlátozások 

enyhítése mellett, hogy az ország minél előbb talpra álljon az 1946 óta tartó legsúlyosabb 

gazdasági recessziót követően. Az elmúlt 15 hónapban a Fülöp-szigetek gazdasága 40 milliárd 

USD-t veszített, ami a humanitárius katasztrófa lehetőségét is felvetette a tomboló járvány 

közepette. 

Forrás: Philippines’ economy tanks as the virus rages 

Az ADB kizárta a szenet és feltételeket szab a gázprojekteknek az 

energiapolitikai tervezetben 

David Fogarty, The Straits Times, 2021. május 10. 

Azt követően, hogy az utóbbi időben a klímaváltozás elleni küzdelem jegyében komoly kritika 

érte az Ázsiai Befektetési Bankot, a legutóbbi energiapolitikai tervezetében az intézmény 

kizárta újabb szénhez kapcsolódó projektek támogatását, miközben a szén, az olaj és gáz 

feltárás, valamint kitermelés finanszírozását is be fogja tiltani. Ugyanakkor viszont az olyan gáz 

felhasználásához kötődő projekteket, mint a csővezetékek és erőművek, továbbra is 

támogathatónak minősítette, így a zöld szervezetek szerint az ADB továbbra sem tesz meg 

mindent a megújuló energiaforrások népszerűsítése és a globális felmelegedésért legnagyobb 

mértékben felelős gázfogyasztás visszaszorítása érdekében. 

Forrás: ADB rules out coal, sets conditions for gas projects in draft energy policy 

  

https://asiatimes.com/2021/05/philippines-economy-tanks-as-the-virus-rages/
https://www.straitstimes.com/asia/adb-rules-out-coal-sets-conditions-for-gas-projects-in-draft-energy-policy
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Közel-Kelet 

Mit nyer Irán az Eurázsiai Gazdasági Unióval kötött szabadkereskedelmi 

megállapodásból? 

 .Al Jazeera, 2021. május 8 ,الجزيرة

Irán és az Eurázsiai Gazdasági Unió közötti átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról szóló 

tárgyalások a tervek szerint 2021 második felében zajlanak majd. Az Iránnal kötött jelenlegi 

ideiglenes egyezmény sikere azt jelzi, hogy a megfelelő és átfogó szabadkereskedelmi 

megállapodás megkötésének lehetősége ígéretes lehet. 2018. május 17-én Irán 3 éves 

ideiglenes szerződést írt alá egy szabadkereskedelmi térség létrehozásáról, amely 2019. 

október 27-én lépett hatályba. Többek között a két fél megállapodott abban, hogy 

tárgyalásokat kezd az ideiglenes megállapodás véglegessé tételéről. Egyértelmű, hogy az 

Eurázsiai Gazdasági Unióval való együttműködés lehetőséget nyújt Iránnak az amerikai 

szankciópolitika hatásainak enyhítésére. Annyi bizonyos, hogy a felek érdekeltek abban, hogy 

az ideiglenes egyezményt állandóra cseréljék. Az új tárgyalások már az árukínálat bővítésére 

és a vámok további csökkentésére fognak majd összpontosítani. Teherán megpróbál 

kiszabadulni politikai elszigeteltségéből, és az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz való közeledés 

nemzetközi szinten hozzájárul pozíciójának megerősítéséhez. 

Forrás: ما الذي ستستفيده إيران من اتفاقية التجارة  الحرة مع  االتحاد االقتصادي األوروآسيوي؟ 

A libanoni elnök a jeruzsálemi eseményekről: Nincs béke igazság nélkül 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. május 8. 

Michel Aoun libanoni elnök kijelentette, hogy "igazság nélkül nincs béke", kommentálva a 

jeruzsálemi palesztinok elleni izraeli támadásokat. Aoun elmondta: "Jeruzsálem újra elvérzett, 

és addig fog vérezni, amíg az országban az erő, a kitelepítés és a jogfosztás érvényesül." Az 

elnök arra is kitért, hogy Izrael megkerülte azokat az ENSZ-határozatokat, amelyek előírják, 

hogy Kelet-Jeruzsálem a palesztin területek része. Azt is elmondta, hogy ha a béke a cél, akkor 

mindenki (különösen a nemzetközi közösség) emlékezzen arra, hogy igazságosság nélkül nincs 

béke. Napok óta feszültség uralkodik Jeruzsálemben, különösen a Saykh Dzsarrah kerületben 

(keleten), ahol Izrael palesztin családok kitelepítésébe kezdett, hogy bővítse a telepesek 

területeit. E cselekményt széles körű arab és nemzetközi bírálat követte. 

Forrás: حول أحداث القدس :ال سالم دون عدالة   
 الرئيس  اللبنان 

  

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/5/8/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9/2233544
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DP World fejleszteni kívánja a kongói Banana kikötőt 

الخليج صحيفة , Al Khaleej, 2021. május 9. 

A Dubai Ports World közölte, hogy a csoport és a Kongói Demokratikus Köztársaság kormánya 

közötti megállapodás megkötését követően megkezdi a Banana mélytengeri kikötő 

fejlesztését. Elkészült a szerződés módosításait összefoglaló jegyzőkönyv, amelyet Guilin 

Nimbo Mbuisa, a köztársasági elnök hivatalának vezetője és Suhail Al-Banna, a Dubai Ports 

World ügyvezető igazgatója írt alá Kinshasában. A módosítások célja a két fél által a projektben 

vállalt különféle kötelezettségek átdolgozása, hogy azok összhangban legyenek a kongói 

elnök, Félix Tshisekedi elképzeléseivel az ország kereskedelmi és logisztikai ágazatainak 

fejlesztésével kapcsolatban. A kikötő a Kongói Demokratikus Köztársaság első mélytengeri 

kikötője lesz az Atlanti-óceán 37 km hosszú tengerpartján. A Banana kikötő fejlesztése, ami 

várhatóan két évig tart majd, jelentős költség- és időmegtakarítást fog eredményezni az ország 

kereskedelmében. Suhail Al-Banna, a DP World közel-keleti és afrikai ügyvezető igazgatója és 

vezérigazgatója elmondta: „A feltételrendszer aláírása mérföldkő a DP World és a Kongói 

Demokratikus Köztársaság kormánya közötti partnerségben a projekt előrehaladásának 

előmozdítása érdekében, valamint a DP World határozott vágya, hogy részt vegyen az elnök 

víziójában, aminek megfelelően erős, hatékony és megfizethető hozzáférése lesz az afrikai 

országnak a nemzetközi piacokhoz, valamint exportképessége is növekedni fog." 

Forrás: الكونغو   
م تطوير  ميناء  بنانا ف    دن    العالمية تعت  

 موان  

A szaúdi „nem-olajágazat” a koronavírus járvány kezdete óta először produkál 

növekedést 

 .Al Arabiya, 2021. május 10 ,العربية

Szaúdi kormányzati becslések szerint a gazdaságuk 3,3%-kal zsugorodott az év első 

negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami összefüggésben van az 

olajtermelés csökkentésével, de a királyság nem olajágazathoz köthető gazdasága 3,3%-os 

növekedést produkált. A Szaúdi Statisztikai Főigazgatóság közleménye szerint a nem 

olajágazat 2020 első negyedéve óta először növekedett. Ugyanebben az időszakban a 

kormányzati szolgáltatások is 0,3%-os növekedést mutattak. A Nemzetközi Valutaalap 

várakozásai szerint Szaúd-Arábiában a bruttó hazai termék idén 2,1%-kal, jövőre pedig 4,8%-

kal nő, szemben az alap korábbi 4%-os becslésével. Az általuk kiadott nyilatkozata szerint a 

szaúdi nem olajipari GDP várható növekedése 2021-ben eléri a 3,9%-ot, 2022-ben pedig a 

3,6%-ot. 

Forrás: القطاع غت   النفط   السعودي ينمو للمرة األوىل منذ بداية جائحة "كورونا" 

  

https://www.alkhaleej.ae/2021-05-09/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88/%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.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/05/10/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-
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Törökország és Magyarország elismeri egymás oltási tanúsítványait 

Hürriyet Daily News, 2021. május 11. 

Törökország és Magyarország kölcsönösen elismeri egymás COVID-19 oltási tanúsítványait a 

biztonságos utazás érdekében - mondta Magyarország külügyminisztere május 10-én. Szijjártó 

Péter elmondta, hogy a két ország közötti megállapodás keddtől lesz hatályos. "Az oltáson 

átesett és igazolással rendelkező török és magyar állampolgárok tesztelés és karantén-

kötelezettség nélkül léphetnek be egymás országaiba" - mondta.  Eközben Törökország és 

Szerbia is tervezi az utazási korlátozások feloldását azáltal, hogy elismerik egymás oltási 

igazolásait. Az oltóanyag-tanúsítvány lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy negatív 

PCR-teszt nélkül utazhassanak Törökország és Szerbia között. 

Forrás: Turkey, Hungary recognize each other's COVID-19 vaccine certificates 

A török külügyminiszter hivatalos látogatást tesz május 10. és 12. között 

Rijádban 

Hürriyet Daily News, 2021. május 10. 

Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter május 10-én érkezett Szaúd-Arábiába, hogy 

találkozzon szaúdi kollégájával, Faisal bin Farhan Al Saud herceggel. Çavuşoğlu egy tweetjében 

közölte, hogy Szaúd-Arábiában a kétoldalú kapcsolatokat és a fontos regionális kérdéseket 

vitatják meg, különös tekintettel az al-Aqsza mecset elleni támadásokra és a palesztin 

emberek elnyomására vonatkozóan. A miniszter május 12-ig tartózkodik Szaúd-Arábiában - áll 

a török külügyminisztérium közleményében. Szemmel láthatóan Törökország fokozza a 

kapcsolatok helyreállítását az arab nemzetekkel, beleértve az Öböl-országot is. Çavuşoğlu az 

első magas szintű török tisztviselő, aki Szaúd-Arábiába látogat, miután 2018-ban szaúdi 

titkosügynökök meggyilkolták Isztambulban a királyság konzulátusán az újságíró Khashoggi-t, 

ami komoly feszültséget idézett elő a két ország között. 

Forrás: Turkish foreign minister in Riyadh for official visit 

A Bahreini Központi Bank egy amerikai bankkal együttműködve lép be a 

digitális pénznemek világába 

 .Al Arabiya, 2021. május 12 ,العربية

A Bahreini Központi Bank keddi nyilatkozatában kijelentette, hogy a JP Morgan és az Arab 

Banking Corporation (ABC) együttműködésében kísérleti projektet indít a digitális pénznemek 

területén. Világszerte a központi bankok egyre inkább érdeklődnek a digitális pénzek iránt, a 

hagyományos pénzeket fenyegető új veszélyek kiküszöbölése és a fizetési rendszerek 

gördülékenyebbé tétele miatt. A központi bankok elsősorban a kriptovaluták elterjedésétől 

való félelmük miatt fogtak digitális pénznemekkel való kísérletezésekbe. Azon fizetési módok 

elterjedése, amelyeket egyetlen központi vagy állami hatóság sem felügyel, gazdasági 

instabilitást idézhetnek elő. 

Forrás:   ك اكة مع بنك أمت     يدخل عالم العمالت الرقمية بالشر
 المركزي البحرين 

https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-hungary-recognize-each-others-covid-19-vaccine-certificates-164623
https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-foreign-minister-arrives-in-riyadh-for-official-visit-164610
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/05/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
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3,9 milliárd dollár bevétel származik a török autóipari termékek exportjából 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. május 12. 

A török autóipari termékek exportja az idei év első harmadában meghaladta a 3,9 milliárd 

dolláros bevételt, derül ki az Uludag Autóipar Exportőrök Szövetsége adataiból. Ez utóbbiakba 

főként alkatrészek, biztonsági felszerelések és telekommunikációs rendszerek tartoznak. Ami 

a török autóipar teljes exportjának értékét illeti, nem kevesebb mint 10,153 milliárd dollárt 

tett ki az idei év első négy hónapjában. A török autóipar exportja 192 országot érint, amelyek 

között Németország az első helyet foglalta el, majd ezután Olaszország és Franciaország 

következett. Törökország nem titkoltan a világ vezető autóexportőrévé akar válni az 

elkövetkezendő időszakban. 

Forrás: كية  ٣,٩ مليارات دوالر عائدات صادرات منتجات صناعة السيارات الت 

A Szabad Zónák Tanácsa növeli Abu-Dhabi vonzerejét a külföldi befektetések 

előtt 

الخليج صحيفة , Al Khaleej, 2021. május 12. 

Muhammad Ali Al-Shurafa, Abu-Dhabi Szabad Zónák Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy a 

szabad vállalkozási övezetek hozzájárulnak a fenntartható gazdasági fejlődéshez és vonzó 

befektetési környezetet biztosítanak a közvetlen külföldi befektetések számára. A Szabad 

Zónák Tanácsának megalakulását és annak Abu Dhabi gazdasági fejlődésének 

előmozdításában betöltött szerepét kommentálva hozzátette: a szabad vállalkozási zónák 

kialakítása lehetővé teszi Abu-Dhabi növekedési potenciáljának fokozását, és stratégiai 

szerepet játszanak a lehetőségek kiaknázásában. Kifejtette, hogy az emirátus helyi gazdasága 

a helyi és nemzetközi vállalatok jólétének inkubátora, hozzájárul a gazdasági 

jövedelemforrások diverzifikálásához, az emírségek gazdasági versenyképességének 

növeléséhez és tudásalapú gazdaság kiépítéséhez. 

Forrás: مجلس  المناطق الحرة  يعزز جاذبية أبوظن    لالستثمارات األجنبية 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/39-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2238797
https://www.alkhaleej.ae/2021-05-12/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%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
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A legújabb normalizációs megállapodások: Izrael előállítja, Dubaj pedig eladja 

az aranyat 

 .Al Jazeera, 2021. május 10 ,الجزيرة

2020-ban négy arab országgal normalizálódtak Izrael kapcsolatai (az Egyesült Arab Emírségek, 

Bahrein, Szudán és Marokkó), és tudvalevő, hogy ezek közül az Egyesült Arab Emírségek volt 

a leggyorsabb az Izraellel való partnerségi, gazdasági és kereskedelmi integrációs 

megállapodások végrehajtásában. 

A rendelkezésre álló adatok szerint Izrael ékszereinek és nemesfémjeinek exportja 2019-ben 

a teljes áruexport 13,4%-át tette ki. Ami a gyémántkereskedelmet illeti, az Izraeli Export 

Intézet által 2020 márciusában kiadott jelentéséből megtudhatjuk, hogy az izraeli 

gyémántexport elérte a 4,8 milliárd dollárt. Az Egyesült Arab Emírségek és Izrael közötti 

normalizációs megállapodások aláírása után az izraeli gyémántiparért felelős személyek 

optimisták voltak azt illetően, hogy felvirágzik a köztük lévő gyémántokkal folytatott 

kereskedelem. Izrael gyárt, Dubaj pedig értékesít, amit mi sem bizonyít jobban, hogy az 

emirátusban több mint 1000 gyémánt- és ékszerkereskedelmi cég van bejegyezve. 

Forrás:  آخر اتفاقيات التطبيع  ..إرسائيل تصنع الذهب ودن    تبيعه 

  

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/5/10/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Azerbajdzsán áprilisban teljesítette az OPEC+ ügyletre vonatkozó 

kötelezettségeit 

Tass, 2021.május 9. 

Azerbajdzsán áprilisban napi 594 000 hordó olaj kitermelésével teljesítette kötelezettségeit az 

OPEC + keretében Jelentette be az ország Energiaügyi Minisztériuma. Az Energiaügyi 

Minisztérium emlékeztetett arra, hogy az együttműködés alapokmányának megfelelően 

Azerbajdzsánnak 2021 január-áprilisában a napi olajtermelést 123 ezer hordóval kellett volna 

csökkentenie a 2018. októberi szinthez képest, amikor 718 ezer hordót állítottak elő. Az OPEC+ 

miniszterek április 1-jei találkozóján elért új megállapodás szerint Azerbajdzsán május-

júliusban napi 25 000 hordóval növeli a termelést, ebből májusban 8 ezerrel, júniusban pedig 

7000 hordóval, júliusban pedig 10 ezer hordóval. Így a napi olajkitermelés az országban ennek 

megfelelően májusban 603 ezer hordó, júniusban 610 ezer hordó, júliusban 620 ezer hordó 

lesz. 

Forrás: Азербайджан в апреле выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ 

Üzbegisztán számára hatályba lép az ipari együttműködési megállapodás 

UzDaily, 2021. május 8. 

Az ipari együttműködés területén az Üzbég Köztársaság számára hatályba lép a FÁK-

tagországok Iparpolitikai Tanácsának létrehozásáról szóló megállapodás. A dokumentum 

előírja a felek az összehangolt iparpolitika érdekében való együttműködését az iparban. A 

megállapodás végrehajtásáért illetékes hatóságot az Üzbég Köztársaság Gazdaságfejlesztési 

és Szegénységcsökkentési Minisztériuma nevezte ki. Üzbegisztán e megállapodásban való 

részvétele a következőkhöz járul hozzá:  

- a fenntartható fejlődés biztosítása és az összes ipar versenyképességének növelése 

- kedvező feltételek megteremtése az ipar innovatív fejlődéséhez 

- kölcsönösen előnyös együttműködési kapcsolatok kialakítása az ipar vállalkozásai között 

- a termelési láncok bővítése az ipari termékek termelésének diverzifikálásával 

Forrás: Для Узбекистана вступает в силу Соглашение о сотрудничестве в области 

промышленности 

  

https://tass.ru/ekonomika/11330175
https://www.uzdaily.uz/ru/post/60777
https://www.uzdaily.uz/ru/post/60777
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Tokajev és Putyin megvitatta az Eurázsiai Gazdasági Unió vezetőinek közelgő 

találkozóját 

Sputnik, 2021. május 8. 

Kasszim-Zsomart Tokajev kazah államfő telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. 

Tokajev és Vlagyimir Putyin kifejezték elégedettségüket a két ország közötti stratégiai 

partnerségi kapcsolatok fejlődése miatt. A beszélgetés során a felek megvitatták az Eurázsiai 

Gazdasági Unió keretében folytatott intézkedésekről szóló rendeletek végrehajtásának 

lehetőségét, valamint az Eurázsiai Legfelsőbb Gazdasági Tanács közelgő, május 21-re tervezett 

ülésének a leendő témáit. Mindkét fél elismerte Kazahsztán és Oroszország kormányának a 

kereskedelmi és gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében végzett sikeres munkát. 

Forrás: Токаев и Путин обсудили предстоящее заседание лидеров ЕАЭС 

Üzbegisztán a textiltermékek 142 millió dolláros exportjának növekedésére 

számít 

RitmEurasia, 2021. május 10.  

A Taskentben véget ért textilfórum, amelynek keretében a szféra szakemberei megvitatták a 

hazai textilipar fejlődését és ezen termékek további népszerűsítését az EU piacán a GSP+ 

rendszer keretében. Üzbegisztán 2020 végén 74 millió dollár értékű termékeket exportált 

külföldre. A GSP + rendszer alkalmazásával az üzbég textiltermékekkel kapcsolatban az export 

2021-ben 142,1 millió dollárra, 2022-re pedig 242,2 millió dollárra nőhet. A kívánt 

eredmények elérése érdekében az Uztekstilprom a nemzetközi szervezetekkel és az ipari 

vállalkozásokkal együtt stratégiát dolgoz ki a textiltermékek EU-s piacokra juttatására. A fórum 

egyesítette a textilipari vállalkozókat és az üzbég, orosz, német, olasz, francia, belga, spanyol, 

lengyel, lett textil kereskedőket. A GSP + -nak köszönhetően Üzbegisztánnak lehetősége van 

többszörösére növelni az EU-ba irányuló export volumenét, amely komoly hasznot hozhat az 

ország számára.  

Forrás: Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн 

A Total Eren naperőművet épít Samarkandban 

Gazeta, 2021. május 10. 

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az Európai Beruházási Bank (EBB) és a 

Proparco (az Agence Française de Développement leányvállalata) 87,4 millió eurót 

biztosítanak az első üzbég Total Eren projekt támogatására. A Tutly Solar projektcég (Total 

Eren tulajdon) finanszírozási csomagja az EBB 43,7 millió eurós hiteléből és két, 

hozzávetőlegesen 21,8 millió eurós hitelből áll majd. A projekt várhatóan 160 ezer tonna CO2-

vel csökkenti az éves üvegházhatásúgázok kibocsátást és további 270 GW villamos energiát 

termel. Üzembe helyezés után a Tutly Solar által termelt villamos energiát 25 éves 

villamosenergia adás-vételi szerződés keretében értékesítik.  

Forrás: Total Eren построит солнечную электростанцию в Самарканде 

https://ru.sputnik.kz/politics/20210508/16998495/Tokaev-i-Putin-obsudili-predstoyaschee-zasedanie-VEES.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-05-10--uzbekistan-ozhidaet-uvelichenie-eksporta-tekstilnoj-produkcii-do-142-mln-54556
https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/10/total-eren/
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A Huawei és a Taskenti Öntözési és Mezőgazdasági Gépészmérnökök Intézete 

intelligens mezőgazdasági projektet indít 

Gazeta, 2021. május 10. 

A Huawei és a Taskenti Öntözési és Mezőgazdasági Gépészmérnökök Intézete(TIIIMSH) 

memorandumot írt alá az IT szektor mezőgazdaságban történő megvalósításáról. A 

megállapodás lehetővé teszi az innovatív digitális technológiák bevezetését a 

mezőgazdaságba, az öntözőrendszerek kezelésébe, valamint Üzbegisztánban található 

természeti erőforrások ésszerű felhasználásának hatékonyságának javítása érdekében. A 

memorandum részeként a Huawei és a TIIIMSH projektet indít az intelligens mezőgazdasági 

irányítási rendszerek és az 5G technológiákon alapuló adatfeldolgozási szenzorok és a nagy 

adatok intelligens feldolgozásával kapcsolatban. A Huawei Üzbegisztánban több mint 20 éve 

működik. 2020-ban a vállalat számos társadalmi és oktatási projektet valósított meg, többek 

között Taskent város két iskolájának digitalizálásához szükséges eszközök biztosítását, az 

informatikai egyetemek hallgatói számára tervezett „Seeds for the Future” oktatási projektet. 

Forrás: Huawei и ТИИИМСХ запускают проект «умного» сельского хозяйства. 

Üzbegisztán és Kirgizisztán külügyminiszterei Kínában tárgyalnak 

Sputnik, 2021.május 11.  

Üzbegisztán és Kirgizisztán külügyminiszterei a Közép-Ázsia-Kína formátumú miniszteri 

találkozó keretein belül megbeszélést tartottak A miniszterek megjegyezték a korábban 

Taskentben kötött megállapodások gyakorlati végrehajtásának és az ipari együttműködés 

ütemtervének mielőbbi gyakorlati megvalósításához szükséges közös erőfeszítések 

fontosságát. A tárgyalópartnerek véleményt formáltak a kétoldalú együttműködések 

fejlesztésének aktuális kérdéseiről, valamint a regionális együttműködések helyzetéről. A 

miniszterek megjegyeztek az ipari együttműködés ütemtervének, a gazdasági folyosók 

projektjének és a Kína - Kirgizisztán – Üzbegisztán vasútvonal megépítésének mihamarabbi 

megkezdesében. A megbeszélés során a kétoldalú kapcsolatokat érintő egyéb kérdésekről is 

tárgyaltak. A résztvevők megvitatták a stratégiai partnerség megerősítésének és a kétoldalú 

együttműködések bővítésének kérdéseit. A találkozó segítette az országokat abban, hogy 

megoldják az államhatár vitatott szakaszainak problémáit. 

Forrás: Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели переговоры в Китае 

  

https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/10/huawei/
https://uz.sputniknews.ru/20210511/glavy-mid-uzbekistana-i-kyrgyzstana-proveli-peregovory-v-kitae--18671373.html
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Vázolták az Üzbegisztán és Franciaország közötti kapcsolatok fejlesztésének 

módjait 

Uzbekistan Newslinw, 2021. május 11. 

Taskentben az Üzbég Köztársaság beruházási és külkereskedelmi miniszterhelyettese, Sador 

Umurzakov találkozott Frank Riester Franciaország külkereskedelmi és gazdasági 

miniszterével. A megbeszélésen megvitatásra kerültek a beruházási, kereskedelmi, gazdasági, 

pénzügyi és technikai együttműködés kérdései. A francia küldöttség vezetője, megjegyezve, 

hogy az Üzbegisztáni látogatása volt az első külföldi útja a világjárvány kezdete óta. 

Elkötelezettségét fejezte ki a kétoldalú partnerség megerősítése mellett, és hangsúlyozta a 

francia vállalatok érdeklődését az üzbég piacon folytatott tevékenységek bővítése iránt. A 

felek megvitatták az együttműködés jelenlegi helyzetét és kilátásait. Pozitív tendencia 

mutatkozott a geológia, az energetika, a mezőgazdaság, a hulladékfeldolgozás és az 

idegenforgalom területén zajló projektek megvalósításában. Különös figyelmet fordítottak a 

pénzügyi és technikai együttműködés területére a Francia Fejlesztési Ügynökséggel (FAD) 

kapcsolatban. Valamint aláírtak egy új együttműködési programot, ami a 2021–2025 közötti 

időszakra vonatkozik. Hangsúlyozták az üzbég kereskedelmi bankok kölcsönösen előnyös 

partnerségét olyan francia bankokkal és pénzintézetekkel is, mint a Bpifrance, a Credit 

Agricole és a Société Générale. 

Forrás: Намечены пути развития многоплановых взаимоотношений между 

Узбекистаном и Францией 

Taskent és Peking fel akarják gyorsítani a Kirgizisztánon átmenő vasútvonal 

építését 

Sputnik, 2021.május 12. 

Üzbegisztán és Kína azt tervezik, hogy felgyorsítják annak a projektnek a megvalósítását, hogy 

a két állam között Kirgizisztán területén keresztül vasút épüljön. A két ország külügyminisztere 

erről a Hszianban tartott találkozón állapodtak meg. A tárgyalások során megvitatták az átfogó 

kétoldalú stratégiai partnerség kilátásait. Kihangsúlyozták a Kína-Kirgizisztán-Üzbegisztán 

szállítási útvonal fejlesztésének mielőbbi felgyorsítását. Kitértek a térségben építeni kívánt 

autópálya útvonal megépítésének a megkezdésével kapcsolatos egyeztetésekre. Az építeni 

kívánt autópálya Kínából indulna Kirgizisztánon át Üzbegisztánig, majd Türkmenisztánig, 

valamint Iránig és Törökországig. 

Forrás: Ташкент и Пекин хотят ускорить строительство железной дороги через 

Кыргызстан 

  

https://newslineuz.com/ru/article/986887/
https://newslineuz.com/ru/article/986887/
https://uz.sputniknews.ru/20210512/tashkent-i-pekin-xotyat-uskorit-stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-cherez-kyrgyzstan-18684662.html
https://uz.sputniknews.ru/20210512/tashkent-i-pekin-xotyat-uskorit-stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-cherez-kyrgyzstan-18684662.html
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Türkmenisztán Dostlug mezőről tovább folytatná a gázszállítást Európába 

Interfax, 2021.május 12.  

Türkmenisztán és Azerbajdzsán által a Kaszpi-tengeren található Dostlug (Druzhba) mező 

fejlesztése lehetővé teszi a földgáz kivitelét nyugat felé mondta Guvanch Aghajanov, a 

Türkmengáz alelnöke. Ez a Türkmenisztán és Azerbajdzsán között ez év elején aláírt 

egyetértési megállapodásnak köszönhetően válik lehetővé. Ez a dokumentum rendezte a 

Dostlug feltárásával, fejlesztésével kapcsolatos főbb pontokat. A Türkmenisztánból az európai 

országokba irányuló gázexport a transz-kaszpi gázvezeték megvalósításával válik lehetővé, 

amelyet az Azerbajdzsánt az EU-országokkal összekötő Grúzián és Törökországon keresztül 

haladó déli gázfolyosóhoz kötnek. Azerbajdzsán és Türkmenisztán 2021. január 21-én 

szándéknyilatkozatot írt alá a Kaszpi-tengeren található Dostlug szénhidrogénmező (korábban 

Kapaz, a türkmén név Serdar) közös feltárásáról és fejlesztéséről. A gázmező olajkészleteit 

mintegy 50 millió tonnára becsülik. 

Forrás: Туркменистан рассчитывает на поставки в Европу газа с месторождения Достлуг 

на Каспии 

Az EAEU-országok július 1-től közös projektet indítanak a megüresedett 

munkahelyek betöltésére 

Tass, 2021.május 13. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országai július 1-jén közös digitális projektet indítanak 

„Munka határok nélkül” címmel, hogy információkhoz jussanak a megüresedett 

munkahelyekkel és álláskeresőkkel kapcsolatban. A" Munka határok nélkül "projekt 

keresőmotor ingyenes mindazoknak, akik munkát keresnek vagy betöltetlen állásokat 

szeretnének meghirdetni az Eurázsiai Gazdasági Unión belül. Jelenleg az Unió országaival 

folyik az egyeztetés a munkaszolgáltatások továbbfejlesztése és feltárása céljából. 

Oroszországban is létezik hasonló rendszer "Work in Russia" portál vagy a "Yandex.Rabota". 

Forrás: Страны ЕАЭС 1 июля запустят совместный проект по поиску вакансий и резюме 

Erősödnek a kapcsolatok: Üzbegisztán és Kazahsztán között 28%-kal nőtt a 

kereskedelmi forgalom 

Sputnik, 2021. május 13. 

2021 első negyedévében Üzbegisztán és Kazahsztán közötti kereskedelem 28%-kal nőtt. Ez az 

országok között sikeresen végrehajtott ipari együttműködési programnak köszönhető. Szavkat 

Mirzijojev és Kasszim-Zsomart Tokajev az üzbég-kazah együttműködés fejlődésének magas 

dinamikáját dicsérte, amely a pandémia következményei ellenére is magas szinten maradtak. 

A két ország további projektek előkészítésén fáradozik, ami a közlekedés és a logisztika 

területén valósulna meg. Valamint bővítik a kulturális és humanitárius csereprogramokat, 

melytől a kétoldalú kereskedelme további növekedését remélik.  

Forrás: Связи укрепляются: товарооборот межу Узбекистаном и Казахстаном вырос на 

28% 

http://interfax.az/view/834600?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://interfax.az/view/834600?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/11361185
https://uz.sputniknews.ru/20210513/svyazi-ukreplyayutsya-tovarooborot-meju-uzbekistanom-i-kazaxstanom-vyros-na-28-18715044.html
https://uz.sputniknews.ru/20210513/svyazi-ukreplyayutsya-tovarooborot-meju-uzbekistanom-i-kazaxstanom-vyros-na-28-18715044.html

