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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Magyarország Eurázsiában:  
Május 20-án Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Mongóliával és Grúziával tárgyalt, 
melynek eredményeként a két ország mostantól kölcsönösen elfogadja a magyar oltási 
igazolványt, vagyis az ezzel rendelkezőknek nem szükséges a beutazáshoz koronavírustesztet 
végezni és nem kell a megérkezés után karanténba vonulniuk.  
 
Eurázsia nemzetközi hírei: 
A nemzetközi politikai életben a héten jelentős figyelmet kapott az izraeli-palesztin konfliktus. 
Május 16-án Wang Yi kínai külügyminiszter tartotta az ENSZ Biztonsági Tanácsának vitáját 
melynek során rámutatott, hogy a Közel-Kelet csak akkor érhet el tartós békét és egyetemes 
biztonságot, ha a palesztin kérdést átfogóan, tisztességesen és tartósan megoldják. Wang Yi 
kijelentette, hogy a Biztonsági Tanácsnak meg kell erősítenie a kétállamos megoldást, és 
sürgette a palesztinokat és az izraelieket, hogy kezdjék meg a béketárgyalásokat. 
Emellett Kína az orosz kapcsolatait is megerősítette, ugyanis Xi Jinping kínai és Vlagyimir 
Putyin orosz elnök 3,1 milliárd dollár értékű megállapodást írt alá, amely a legnagyobb 
együttműködés az atomenergia terén a két nemzet között. A 2018-as egyezmény szerint a két 
fél közösen épít fel Kínában négy atomerőművet.  
A kínai gazdaság erősödéséről is további eredményeket tettek közzé: a városi alkalmazottak 
átlagos fizetése 2020-ban növekedést mutatott a COVID-19 járvány ellenére is. Az idei év első 
negyedévében Peking, Tianjin városok és Hebei tartomány GDP-je 17,1, 15,9 és 15,1 
százalékkal nőtt, stabil kiindulást produkálva az év további részére.  
Kína szárazföldi kereskedelme Európával megélénkült. A Kína-Európa között közlekedő 
tehervonatok száma áprilisban elérte a 1218-at, ami 24 százalékos növekedést jelent az előző 
évhez képest. Eközben Liuzhou városa közvetlen Moszkváig közlekedő tehervonat indítását 
jelentette be, ami a tervek szerint a menetidőt két héttel fogja csökkenteni. 
Kína részéről további bejelentés is volt a héten: Covid-19 elleni küzdelemben eddig Kína 700 
millió darab vakcinát adott el vagy adományozott világszerte – az Egyesült Államok csupán 3 
milliót. Kína önzetlenül segít a járvány sújtotta fejlődő világnak azáltal, hogy majdnem annyi 
Covid-19 vakcinát exportál, mint amennyit belföldön használ fel, így lényegében a kínai 
gyártmányú vakcinák „globális közjavaknak” minősülnek. 
Az űrkutatás területén is jelentős eredményt ért el Kína, a Zhurong marsjáró május 15-én 
biztonságosan leszállt a vörös bolygón, így Kína a harmadik ország (Szovjetunió és az USA után), 
amely sikeres leszállást hajtott végre a Marson. Korábban a NASA-nak mindez évtizedeket vett 
igénybe. 
Imran Khan pakisztáni és Li Keqiang kínai miniszterelnökök között a két állam közötti 
diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója alkalmából folytatott 
telefonbeszélgetésük alkalmával hangsúlyozták, hogy a Kína–Pakisztán Gazdasági Folyosó az 
„Övezet és Út” kezdeményezés egyik zászlóshajója.  
 
A Közel-Keleten az Egyesült Arab Emírségekbe érkező közvetlen külföldi befektetések az 
elmúlt évben 44,2%-os növekedést értek el 2019-hez képest, és összesen 19,88 milliárd dollárt 
tettek ki. A Fitch eközben arra számít, hogy a kuvaiti gazdaság 2021-ben mérsékelt fellendülést 
fog produkálni és a növekedés eléri a 3,2%-ot.  
Szaúd-Arábia hamarosan újra megnyitja kapuit a külföldi turisták előtt, miután a királyság 
bejelentette egyes külföldi érkezők esetében a karanténkorlátozások megszüntetését. Rashid 
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Al Maktoum sejk, Dubaj miniszterelnöke és uralkodója pedig a dubaji „arab utazási piac 
kiállításon” úgy fogalmazott, hogy az általa vezetett emirátusban kezdődik a világ turisztikai 
fellendülése. 
Afganisztán külkereskedelmi és gazdasági eredményeiről is olvashattunk a héten, Szaúd-
Arábiával folytatott exportjának volumene és egyéb kereskedelmi tevékenységei 100 
százalékkal nőttek 2020-ban. Afganisztán 2019-ben 13,28 millió dollár, 2020-ban már 28,56 
millió dollár értékben exportált hazai árukat az öbölországba.  
Emellett a Világbank támogatja a Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar vasút megépítésének 
projektjét, amelynek keretében az 573 kilométeres vasút Taskentet Afganisztán fővárosán 
keresztül fogja összekötni Peshavárral. A fejlesztésekben az orosz vasút is részt vesz. 
Az ország biztonsági helyzete azonban továbbra is kétséges. Frank McKenzie tábornok, az 
Egyesült Államok Központi Parancsnokságának vezetője bejelentette, június elején 
ajánlásokat fog tenni arra vonatkozóan, hogyan lehet a csapatok kivonása után a határokon 
keresztül nyomon követni az afganisztáni „terrorista csoportokat” és harcolni ellenük.  
A kazah Kereskedelempolitika Fejlesztési Központja és a Tádzsikisztáni Kereskedelmi és 
Iparkamara együttműködési megállapodást írtak alá, mely értelmében elő kívánják mozdítani 
a két állam közötti kereskedelmi és üzleti partnerséget, ennek érdekében 70 millió dolláros 
fejlesztési beruházást terveznek végrehajtani 2021 végéig. A kazahsztáni áruk exportja az 
Eurázsiai Gazdasági Unió országaiba 2015-2020-ban 25% -kal nőtt 5-ről mintegy 6,5 milliárd 
dollárra. Az idegenforgalom fejlődéséhez hozzájárul, hogy Kazahsztán és Üzbegisztán minden 
technikai kérdést megoldott a többszöri belépésre jogosító turista vízum „Silk Road Visa” 
bevezetésével kapcsolatban.  
Az üzbég gazdaság számára pozitívum, hogy az Uzbegiszton Temir Yullari és az orosz vasúti 
logisztikai vállalat (RZD) képviselői megállapodást kötöttek a hűtött konténerekben történő 
szállításhoz szükséges agro-expressz vasútvonal létrehozásáról. 
Kína aktív jelenlétét bizonyítja a térségben, hogy Tádzsikisztán gazdaságában 2020 végére 
felhalmozott kínai beruházások volumene elérte a 3 milliárd 15 millió dollárt. A kínai 
tőkebefektetések aránya így külföldi befektetések teljes volumenének 35,5% -át tették ki. Az 
SCO tagországai eközben azt tervezik, hogy közösen finanszírozzák tádzsik a kiemelt 
projekteket. 
 
Szingapúrban a Covid-19 utáni gazdasági fellendülés irányítására létrehozott munkacsoport 
jelentésében kiemelte, hogy a városállamnak építenie kell a digitalizációs lehetőségekre, 
támogatnia kell a zöld gazdaságot, az innovatív, nemzetközileg jelentős helyi vállalatokat, a 
sikeres köz-magán partnerséget és win-win együttműködést kell kialakítania a szomszédjaival. 
A szingapúri gazdasággal kapcsolatban két fontos hír említendő. A Singapore Airlines óriási 
4,27 milliárd dolláros nettó veszteséget halmozott fel 2020 során, miután 98%-kal csökkent az 
utasforgalma. A Singapore Press Holdings, a Straits Times kiadója, pedig miután 2020-ban 85,3 
millió szingapúri dollár veszteséget szenvedett, bejelentette, hogy leválasztja média részlegét 
és egy nonprofit leányvállalattá, alakítja (SPH Media Holdings). 
Érdekes, hogy egy friss felmérés szerint a vietnami válaszadók több mint 50 százaléka 
vélekedett úgy, hogy Kínának van a legnagyobb befolyása Ázsiában, csupán 14,67 százalék 
választotta az Egyesült Államokat. 
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Kelet Ázsia 

Egy kínai város új tehervonatot indít Kína és Európa között 

Xinhua, 2021. május 19. 

A Guangxi Zhuang Autonóm Régióban található Liuzhou városa közvetlen Moszkváig 

közlekedő tehervonat indítását jelentette be. A tervek szerint a 11000 kilométeres utat 20 nap 

alatt fogja megtenni a vonat, amivel a mostani szállítási időt két héttel tudja csökkenteni. Ez 

lesz az első útvonal, amely Guangxi-t közvetlenül kapcsolja össze Európával. A tervek szerint 

az útvonalon havonta 1-2 alkalommal közlekedne a járat. 

Forrás: China city launches new China-Europe freight-train service 

Megugrott a Kína-Európa távlatban közlekedő tehervonatok száma áprilisban 

Xinhua, 2021. május 18. 

A Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság adatai szerint a Kína-Európa között közlekedő 

tehervonatok száma áprilisban elérte a 1218-at, ami 24 százalékos növekedést jelent az előző 

évhez képest. A tehervonatok körülbelül 117 000 TEU-t szállítottak a múlt hónapban, ami 33 

százalékkal magasabb az egy évvel korábbi adatoknál. Az elmúlt öt évben a vasúti 

szolgáltatások világszerte egyre népszerűbbek, mivel elősegítették a konnektivitást és 

elmélyítették a vasúti útvonal mentén fekvő országok kereskedelmi együttműködését. Az 

eddig Kína-Európa között közlekedő tehervonatok száma elérte a 38 000-et, és 3,4 millió TEU-

t szállítottak összesen. A vasúton szállított áruk 22 európai ország 151 városába jutnak el. 

Forrás: China-Europe freight train trips surge in April 

A Kínában élő munkavállalók átlagfizetése nőtt 2020-ban 

Xinhua, 2021. május 19. 

Kínában a városi alkalmazottak átlagos fizetése 2020-ban növekedést mutatott a COVID-19 

járvány ellenére is. A nem magánszektorokban dolgozó városi alkalmazottak átlagos 

fizetésének az inflációval korrigált reálnövekedése 5,2 százalékkal 97 379 jüanra (körülbelül 

15 155 amerikai dollárra) emelkedett - derül ki a Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal adataiból. 

A magánszektorokban az éves átlagfizetés 57 727 jüan volt, 5,3 százalékkal magasabb az előző 

évinél. A nem magánszektorban dolgozó városi alkalmazottak átlagfizetésének növekedési 

üteme 1984 óta azonban a legalacsonyabb, míg a magánszektorban dolgozóké a hivatal szerint 

a 2009-es pontra esett vissza. 

Forrás: China's urban employees see increased average salary in 2020 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/19/c_139954373.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/18/c_139953198.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/19/c_139955603.htm
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Wang Yi tartotta az ENSZ Biztonsági Tanácsának vitáját a Palesztina – Izrael 

konfliktusról 

FMPRC, 2021. május 17. 

2021. május 16-án Wang Yi kínai külügyminiszter tartotta az ENSZ Biztonsági Tanácsának 

(ENSZ BT) vitáját a Palesztina – Izrael konfliktusról. Wang Yi elmondta, hogy az Izrael és 

Palesztina közötti kiéleződött konfliktus nagyon sok áldozattal járt, köztük nők és gyermekek 

is életüket veszítették. Majd úgy folytatta, hogy a helyzet rendkívül kritikus és súlyos, sürgősen 

tűzszünetre és az erőszak megszüntetésére lenne szükség és a nemzetközi közösség 

beavatkozását sürgeti. Wang Yi rámutatott, hogy a palesztin kérdés mindig is a közel-keleti 

kérdés középpontjában állt. A Közel-Kelet csak akkor érhet el tartós békét és egyetemes 

biztonságot, ha a palesztin kérdést átfogóan, tisztességesen és tartósan megoldják. A jelenlegi 

feszült helyzetre reagálva Kína négypontos javaslatot terjesztett elő: 1. A tűzszünet és az 

erőszak megszüntetése a legfontosabb. 2. Humanitárius segítségnyújtás biztosítása. 3. Az 

ENSZ BT-nek határozottan kell fellépnie a Palesztina – Izrael konfliktusban, meg kell ismételnie 

határozott támogatását a „kétállami megoldás” iránt. 4. Kína támogatja a két felet a "kétállami 

megoldáson" alapuló béketárgyalások mielőbbi újrakezdésében Palesztina független 

államának létrehozása érdekében. 

Forrás: Wang Yi Holds United Nations Security Council Open Debate on Palestine-Israel 

Conflict 

Xi Jinping és Vlagyimir Putyin nukleáris energetikai együttműködést 

jelentettek be 

Cao Desheng, China Daily, 2021. május 19. 

Kína és Oroszország fokozza az együttműködést a COVID-19 világjárvány által okozott globális 

gazdasági visszaesés közepette is. Zhao Lijian, a külügyminisztérium szóvivője 

sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a két államfőnek idén ez lesz az első találkozója, ugyan 

virtuális, de mégis fontos a Kína-Oroszország átfogó stratégiai partnerségének fejlesztésére. A 

nukleáris energetikai együttműködés a partnerség egyik prioritását jelenti. 2018 júniusában a 

China National Nuclear Corp és az orosz Állami Atomenergia Társaság megállapodott abban, 

hogy közösen építik a 7. és 8. számú erőműveket a Tianwani Atomerőműben Lianyungangban, 

Jiangsu tartományban, valamint a 3. és 4. erőművet a Xudabu Atomerőműben, amely 

Huludaóban található, Liaoning tartományban. Xi és Putyin 20 milliárd jüan (3,1 milliárd dollár) 

értékű megállapodást írtak alá, amely a legnagyobb együttműködés az atomenergia terén a 

két nemzet között. 

Forrás: Xi, Putin to launch nuclear energy projects as recovery efforts intensify 

  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1876263.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1876263.shtml
http://global.chinadaily.com.cn/a/202105/19/WS60a44624a31024ad0babfd3e.html
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Kína három régiójának GDP-növekedése is éves szinten meghaladja a 15% -ot 

Zhang Xiao-Guo Fangda-Gao Bo, China Daily, 2021. május 19. 

Az idei év első negyedévben Peking, Tianjin és Hebei GDP-je 17,1, 15,9 és 15,1 százalékkal nőtt 

éves szinten, stabil kiindulást produkálva. A három város pedig összefogott a beruházások 

optimalizálásának érdekében, így a Peking-Tianjin-Hebei régió együttműködik annak 

érdekében, hogy elősegítsék az összehangolt fejlesztési stratégiát, amelyek elősegítik a 

fenntartható gazdasági fejlődést. 

Forrás: 三地地区生产总值同比增长均在 15%以上 劲！京津冀首季经济关键字 

Kína a vakcinadiplomácia vezetője 

David Hutt, Asia Times, 2021. május 18. 

Míg Kína 700 millió darab vakcinát adott el vagy adományozott világszerte, addig az Egyesült 

Államok csupán 3 milliót. Kína önzetlenül segít a járvány sújtotta fejlődő világnak azáltal, hogy 

majdnem annyi Covid-19 vakcinát exportál, mint amennyit belföldön használ fel. Ezzel 

kapcsolatban Xi Jinping kínai elnök úgy fogalmazott, hogy a kínai gyártmányú vakcinák 

„globális közjavaknak” minősülnek. Ezzel szemben pedig úgy tűnik, hogy a nyugati 

demokráciák, köztük az USA-val, inkább csak halmozzák az oltásokat és visszatartják azt a 

fejlődő világ elől. Egy 2020 novemberi tanulmány azt állította, hogy a 7,48 milliárd adag Covid-

19 oltóanyag megvásárlására tett kötelezettségvállalások több mint felét a világ népességének 

csupán 14% -ának szánták, akik főleg magas jövedelmű országokban élnek. Kína ezzel szemben 

eddig több mint 700 millió oltást nyújtott több mint 90 országnak. Ezen országok közül 

sokaknak nem volt lehetősége nyugati gyártmányú oltóanyagok megrendelésére, és nem 

érkezett szállítás az Egészségügyi Világszervezethez tartozó COVAX létesítménytől sem, 

amelynek célja, hogy oltásokat juttassanak a szegény országokba. 

Forrás: China seizes vaccine diplomacy lead over US 

Japánban nem csak a gazdaság van visszaesőben, hanem a kormányzó párt 

támogatottsága is 

William Pesek, Asia Times, 2021. május 18. 

Nehéz eldönteni, hogy melyik adat beszédesebb Japánról: az 5,1%-os gazdasági visszaesés, 

vagy a kormány támogatottságának negatív rekordja. A valóságban azonban ezek 

menthetetlenül összekapcsolódnak. Az egyik közvetlenül a másikból fakad, méghozzá egy 

meglehetősen nehéz időszakban Ázsia második legnagyobb gazdasága számára. Japán vártnál 

rosszabb teljesítménye az év első három hónapjában azt sugallja, hogy a probléma több 

forrásból is származik. A magánfogyasztás például éves szinten 1,4% -kal esett vissza, 

miközben az üzleti beruházások, az állami kiadások és az egyéb kulcsfontosságú bruttó hazai 

termék (GDP) mozgatórugói is döcögtek. A bajt pedig csak növeli, hogy az országban egyre 

nagyobb a küzdelem a negyedik Covid-19 hullámmal, amely minden nagyobb városban 

szükségessé tett egy harmadik rendkívüli állapot bevezetését. 

Forrás: Japan’s economy and leader falling in tandem 

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202105/19/WS60a4897ca3101e7ce97504a1.html
https://asiatimes.com/2021/05/china-seizes-vaccine-diplomacy-lead-over-us/
https://asiatimes.com/2021/05/japans-economy-and-leader-falling-in-tandem/
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Sanghaj tükrözi Kína jövőjét 

He Wei, China Daily, 2021. május 18. 

A Kínai Népköztársaság megalakulása óta Sanghaj gyors fejlődésen ment keresztül és itt 

valósult meg Kína nemzeti stratégiáinak is nagy része, ideértve az 1990-es években a Pudong 

New Area létrehozását és az elmúlt években a Jangce-folyó deltájának integrációját mondta 

el Zhao Gangyin, a Sanghaji Igazgatási Intézet Pártörténeti Kutatási Osztályának igazgatója. Az 

ok, amiért Sanghajt választottáka a fontos nemzeti stratégiák végrehajtására többek között a 

város természetében rejlik, amelyet Xi Jinping jelenlegi kínai elnök három szóval jellemzett: 

nyitottság, innováció és befogadás. Sanghaj folyamatosan javítja részvételének képességét a 

globális kereskedelemben, pénzügyekben és technológiai kérdésekben, miközben erősíti a 

hazai fogyasztást, a termelést és a technológiai képességeket a globális piaci zavarok elleni 

védelem érdekében is mondta el Huang Renwei, a Fudan Egyetem Övezet és Út, valamint a 

Globális Kormányzás Intézetének igazgatóhelyettese. 

Forrás: Shanghai a reflection of China's future 

Kína marsjárójának mutatványa évtizedeket vett igénybe a NASA-nál 
Sara Webb – Rebecca Allen, Asia Times, 2021. május 19. 

A kínai Zhurong marsjáró május 15-én biztonságosan leszállt a vörös bolygón, így Kína a 
harmadik ország, amely sikeres leszállást hajtott végre a Marson. Még fontosabb, hogy Kína 
az első olyan ország, amely első küldetéseként keringő, leszálló és felszíni mozgó műveletet 
hajtott végre a Marson. A korábban alkalmazott marsjárókhoz hasonlóan a Zhurong célja is az 
idegen környezet tanulmányozása és fagyott víz keresése a bolygón. Kutatásai révén 
várhatóan több információhoz jutunk a Mars történetével kapcsolatban. A kínai marsjáró 
ugyan nem a legújabb csúcstechnológiát képviseli, de figyelemreméltó, hogy olyan tettet 
hajtott végre, amely korábban a NASA-nak évtizedeket vett igénybe. 

Forrás: China’s Mars rover feat took NASA decades 

  

http://global.chinadaily.com.cn/a/202105/18/WS60a30ad0a31024ad0babf956_1.html
https://asiatimes.com/2021/05/chinas-mars-rover-feat-took-nasa-decades/
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EU-Mongólia online találkozó 

MNB.mn, 2021. május 20. 

2021. május 18-án online találkozóra került sor a mongol parlament és az Európai Parlament 

Közép-Ázsiával és Mongóliával foglalkozó csoportjának elnökei és képviselői között. A két fél 

méltatta Mongólia és az Európai Unió közötti bővülő együttműködést, eszmecserét folytattak 

a jövőbeni parlamentközi együttműködésről, és véleményt cseréltek egy európai-mongol 

bizottság létrehozásáról az Európai Parlamentben és rendszeres parlamentközi konzultáció 

megszervezéséről. Ts. Munkhtsetseg parlamenti képviselő ismertette a mongol kormány által 

a járványra válaszul hozott intézkedéseket és az elért eredményeket, dicsérte az EU-val és 

tagállamaival fenntartott kapcsolatokat, továbbá hangsúlyozta az Európai Parlamentben egy 

európai-mongol együttműködési bizottság létrehozásának fontosságát, amelyen keresztül a 

Parlament figyelemmel kíséri a partnerségi és együttműködési megállapodás végrehajtását. 

Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy azon dolgozik, hogy a járványhelyzet enyhülése után 

még ebben az évben Ulánbátorban megtartsák a 14. parlamentközi értekezletet. Fulvio 

Martusciello, az Európai Parlament Közép-Ázsiával és Mongóliával foglalkozó csoportjának 

elnöke elmondta, hogy a kétoldalú együttműködés bővítésén fog munkálkodni. 

Forrás: Монгол Улсын Их Хурал, Европын Парламентын бүлгийн дарга нар танилцах 

уулзалт хийв 

Szijjártó Péter: Mongólia és Grúzia is elfogadja a magyar oltási igazolványt  

Index.hu, 2021. május 20./konzuliszolgalat.kormany.hu, 2021. május 21. 

2021. május 20-án Szijjártó Péter külügyminiszter Mongóliával és Grúziával tárgyalt. A 

megbeszélés eredményeként a két ország mostantól kölcsönösen elfogadja a magyar oltási 

igazolványt, vagyis nem szükséges a beutazáshoz koronavírustesztet végezni, valamint nem 

kell a beutazóknak érkezés után karanténba vonulniuk, amennyiben rendelkeznek oltási 

igazolvánnyal.   

Forrás: Szijjártó Péter: Mongólia és Grúzia is elfogadja a magyar oltási igazolványt / Konzuli 
szolgálat: Mongólia 

 
  

http://www.mnb.mn/i/236279
http://www.mnb.mn/i/236279
https://index.hu/belfold/2021/05/20/koronavirus-oltasi-igazolvany-mongolia-gruzia-utazas-szijjarto-peter-brusszel-eu-kulugyminiszteri-talalkozo-wto/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazas-a-vedettsegi-igazolvannyal
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazas-a-vedettsegi-igazolvannyal
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Dél-Ázsia 

Biden első 100 napja és az India-Egyesült Államok kapcsolatok 
Monish Tourangbam – Priyanjali Simon, The Diplomat, 2021. május 21. 

Joe Biden elnöksége alatt folytatódott az amerikai-indiai kapcsolatok megerősödése a korábbi 
iránynak megfelelően, ugyanakkor egyes események, különösen Amerika reagálása az indiai 
egészségügyi válsághelyzetre Indiában nem váltott ki teljes elégedettséget. Indiának 
figyelembe kell venni, hogy Biden alatt az amerikai külpolitika még erősebben kötődik a 
belpolitikához, mint Trump idején és az USA számára a saját gazdasági érdekei prioritást 
élveznek. Természetesen az indo-csendes-óceáni térségben India továbbra is meghatározó 
partner, így a biztonságpolitikai együttműködés megerősítése várható. Ezzel együtt viszont 
más területeken is nagyobb lehetőség kínálkozik az együttműködésre, mint pl. a klímaváltozás 
elleni küzdelem. 

Forrás: Biden’s First 100 Days and India-U.S. Relations 

Az Ázsiai Fejlesztési Bank támogatja Pakisztánt a klímaváltozással szembeni 

ellenálló képességének kiépítésében 

thenews.com.pk, 2021. május 18. 

Pakisztán támogatást kap az Ázsiai Fejlesztési Banktól (ADB) a Pakisztánnal kötött Partnerségi 

Stratégia 2021–2025 keretében az élhető városok, valamint az éghajlati változások és 

természeti katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség kiépítéséhez, és az olyan 

nemzetgazdasági ágazatokban, mint a mezőgazdaság, a negatív klímaváltozási hatások 

enyhítéséhez. A bank Pakisztán éghajlatváltozás-kockázati országprofiljában az éves 

maximális és minimális átlaghőmérséklet emelkedését méri fel. A városvezetéseket arra 

ösztönzik, hogy vizsgálják meg az új finanszírozási forrásokat, és az éghajlatváltozással 

szembeni ellenálló képesség és a katasztrófakockázat-kezelési szempontok integrálásával 

vonják be a fenntartható tervezési folyamatokat költségvetésükbe. Az ADB a vízellátási és 

szennyvízelvezetési rendszerek, valamint a városi közlekedési infrastruktúra fejlesztését célzó 

projektekbe fog beruházni.  

Forrás: Pakistan to get support from ADB for building climate disaster resilience 

  

https://thediplomat.com/2021/05/bidens-first-100-days-and-india-u-s-relations/
https://www.thenews.com.pk/latest/836479-pakistan-to-get-support-from-adb-for-pakistan-to-get-support-from-adb-for-building-climate-disaster-resilience
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Imran Khan és Li Keqiang megerősítették a pakisztáni-kínai kapcsolatok 

erősítésének szándékát 

tribune.com.pk, 2021. május 20. 

Szerdán telefonbeszélgetés zajlott le Imran Khan pakisztáni miniszterelnök és Li Keqiang kínai 

miniszterelnök között a két állam közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója 

alkalmából. A két miniszterelnök megemlékezett arról, hogy a két ország kapcsolatai hogyan 

fejlődtek az elmúlt hetven évben egészen az egyedi „all-weather” [minden időjárás] stratégiai 

és együttműködési partnerség szintjére, azonban mindkét fél hangsúlyozta, hogy további 

szükség van a kapcsolatok szorosabbá tételére. A Kína–Pakisztán Gazdasági Folyosó az 

„Övezet és Út” kezdeményezés egyik zászlóshajója. A projekt a térségben növeli a gazdasági 

aktivitást, munkahelyeket teremt és tovább fogja serkenteni a bilaterális és a regionális 

kereskedelmet. Imran Khan kiemelte, hogy Pakisztán hálás Kínának a koronavírus-járvány 

kapcsán nyújtott segítségért, mely vakcinaszállítmányokban, illetve vakcinagyártási 

eszközökben nyilvánult meg, továbbá gratulált Kínának a sikeres Marson való landoláshoz is. 

Forrás: PM Imran, Chinese premier reaffirm resolve to strengthen Pak-China ties 

Bangladesben az egy főre jutó jövedelem 2227 dollárra emelkedett 

DhakaTribune, 2021. május 17. 

Az ország GDP-je az elsődleges adatok szerint 30 873 milliárd bangladesi takára nőtt 27 963,58 

milliárd takáról. Banglades egy főre jutó jövedelme így 2064 dollárról 2227 dollárra nőtt, ami 

188 873 takának felel meg – árulta el hétfőn M.A. Mannan tervezési miniszter. Az adatokat 

bemutatták Sejk Haszina Vazed miniszterelnöknek. A miniszterelnök hivatalos rezidenciájáról 

Ganabhabanból csatlakozott a megbeszéléshez online. „Az egy főre eső jövedelmünk 2227 

dollárt tesz ki a 2020/2021-es pénzügyi évben, míg az előző pénzügyi év egy főre eső 

jövedelme 2064 dollár volt, tehát a növekedési ráta 9 százalék” – tájékoztatott a kabinet 

titkára. 

Forrás: Bangladesh's per capita income rises to $2,227 

  

https://tribune.com.pk/story/2300822/pm-imran-chinese-premier-reaffirm-resolve-to-strengthen-pak-china-ties
https://www.dhakatribune.com/business/2021/05/17/planning-minister-bangladesh-s-per-capita-income-increased-to-2-227
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Az afgán-szaúdi kereskedelem 100 százalékkal nőtt 

Hamim Kakar, Pajhwok Afghan News, 2021. május 18. 

Afganisztán szaúd-arábiai nagykövetsége szerint Afganisztán öbölországgal folytatott 

exportjának volumene és egyéb kereskedelmi tevékenységei 100 százalékkal nőttek 2020-ban. 

Riaz Sadat, Afganisztán szaúd-arábiai kereskedelmi attaséja keddi Facebook-bejegyzésében 

azt mondta, hogy Szaúd-Arábiában számos kereskedelmi programot töröltek az elmúlt másfél 

évben a Covid–19-járvány miatt, de minden korlátozás ellenére Afganisztán Szaúd-Arábiával 

folytatott üzleti tevékenysége 100 százalékkal nőtt 2020-ban 2019-hez képest. Afganisztán 

13,28 millió dollár értékben exportált hazai árukat Szaúd-Arábiába 2019-ben, szemben a 2020-

as 28,56 millió dollárral. Az export legnagyobb részét a sáfrány, a szárított gyümölcsök és a 

szőnyegek tették ki, melyeket légfolyosón keresztül exportáltak. A rijádi afgán attasé 

hozzátette, hogy az ország Szaúd-Arábiába irányuló exportja 2021-ben 42,5 millió dollárra 

emelkedhet.  

Forrás: Afghanistan-Saudi commerce soared by 100pc 

Frank McKenzie amerikai tábornok kivonulás utáni tervet javasol Afganisztán 

számára: berepülési jog és katonai bázisok a szomszédos országokban 

Tolo News, 2021. május 20. 

Frank McKenzie tábornok, az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának parancsnoka 

szerdán azt mondta, június elején ajánlásokat fog tenni Lloyd Austin amerikai védelmi 

miniszternek arra vonatkozóan, hogyan lehet a csapatok kivonulása után a határokon 

keresztül nyomon követni az afganisztáni „terrorista csoportokat” és harcolni ellenük. 

McKenzie tábornok szerint az Afganisztán szomszédaival folytatott tárgyalások az átrepülési 

jogokról és a katonai bázisokról „haladnak előre”, de időbe telik míg megállapodásra sor kerül. 

Elmondta, hogy költségbecsléseket is fog szolgáltatni az amerikai csapatok kivonulása után 

Afganisztán feletti megfigyelő repülőgépek rendszeresítésére vonatkozóan. McKenzie 

világossá tette, hogy a szomszédos országokban lévő támaszpontok nélkül sokkal több 

repülőgépre és nagyobb kiadásokra lesz szükség, hogy őrködhessenek Afganisztán felett, 

mivel a gépeknek négy-hat órát kellene úgy repülniük a közel-keleti és egyéb amerikai katonai 

létesítményekből. A repülési távolság súlyosan korlátozza azt az időt, amelyet egy repülőgép 

Afganisztán felett tölthet a levegőben. Erre a kijelentésre azután került sor, hogy az amerikai 

képviselőház tizenegy tagja – 10 demokrata és 1 republikánus – levelet írt Joe Biden elnöknek 

arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államoknak a kivonulás után is folytatnia kell korábbi 

erőfeszítéseit Afganisztánban.  

Forrás: US General to Recommend Post-Pullout Plan for Afghanistan 

  

https://pajhwok.com/2021/05/18/afghanistan-saudi-commerce-soared-by-100pc/
https://tolonews.com/afghanistan-172277
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Pakisztán sürgősségi orvosi segítséget küld Palesztina számára 

thenews.com.pk, 2021. május 18. 

Pakisztán koronavírus- és orvosi sürgősségi segélyt küld Palesztinába humanitárius okokból az 

ottani szenvedések enyhítése érdekében – mondta kedden Chaudhry Fawad Hussain 

információs és műsorszolgáltatási miniszter. Az erről szóló döntést a szövetségi kabinet május 

18-i ülésén hozták meg, Imran Khan miniszterelnök elnökletével. Fawad szerint a kabinet 

alaposan megvitatta a Palesztinában fennálló helyzetet, és mély aggodalmát fejezte ki a 

palesztinok nehéz helyzetével kapcsolatban. Qureshi külügyminiszter Törökországba ment, 

ahol török kollégájával találkozott, hogy a palesztin helyzetről tárgyaljanak. Különböző iszlám 

országok, köztük Pakisztán, Törökország, Szudán és Palesztina külügyminiszterei csoportos 

formában indulnak New Yorkba, hogy részt vegyenek az ENSZ Közgyűlésének Palesztináról 

tartandó rendkívüli ülésén. 

Forrás: 'In bid to provide relief to Palestine, Pakistan will send emergency medical assistance' 

A bangladesi kormány jóváhagyta a kínai Covid–19-oltóanyag beszerzését 

Wion, 2021. május 20. 

Banglades gazdasági kabinetbizottsága, a gazdasági kérdésekkel foglalkozó 

legmagasabb testület, ülésén jóváhagyta a kínai koronavírus-oltóanyag beszerzését. 

Shahida Akhtar, a kabinetosztály vezető tisztségviselője a szerdai ülés után 

újságíróknak elmondta, hogy Banglades oltásokat vásárol a China National 

Pharmaceutical Group (Sinopharm) cégtől. A jóváhagyás egy héttel azután történt, 

hogy Banglades megkapta a Kína által adományozott Sinopharm Covid–19-

vakcinaadagot. Li Jiming Kína dakkai nagykövete adta át az oltásokat A.K. Abdul 

Momen banglades külügyminiszternek, valamint Zahid Maleque egészségügyi 

miniszternek a dakkai Állami Vendégházban, a szerdai ünnepségen. A vakcinák 

beadása jövő héten, május 25-én kezdődik. Bangladesnek április 26-án fel kellett 

függesztenie az oltások első adagjának beadását, miután India leállította az 

vakcinaexportot saját válságának kezelése érdekében. Ezt követően az ország 

gyógyszerügynöksége engedélyezte a Sinopharm vakcinák sürgősségi alkalmazását. 

Forrás: Bangladesh approves purchase of Covid vaccines from China 

 
  

https://www.thenews.com.pk/latest/836474-in-bid-to-provide-relief-to-palestine-pakistan-will-send-emergency-medical-assistance
https://www.wionews.com/south-asia/bangladesh-approves-purchase-of-covid-vaccines-from-china-386133
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Délkelet-Ázsia 

Erősebbé Válás Munkacsoport: 5 dolog, amit Szingapúrnak meg kell tennie, 

hogy talpraálljon a Covid-19 után 

Rei Kurohi, The Straits Times, 2021. május 17. 

A Covid-19 utáni szingapúri gazdasági fellendülés irányítására létrehozott munkacsoport 

hétfőn kiadott jelentésében öt olyan dolgot azonosított, amelyre az országnak 

összpontosítania kell, hogy felkészítse a gazdaságot a járvány hosszabb távú hatásaira. 1. A 

legfontosabb, hogy Szingapúrnak építenie kell a digitalizációs lehetőségekre. 2. A 

városállamnak fenntarthatósági központtá kell válnia és a zöld gazdaságot előnyben 

részesíteni. 3. A kormánynak támogatnia kell az innovatív, nemzetközileg jelentős helyi 

vállalatokat. 4. A gazdasági növekedés érdekében intézményesíteni kell a sikeres köz-magán 

partnerséget. 5. A gazdaság talpraállása érdekében Szingapúrnak win-win partnerséget kell 

kialakítania a délkelet-ázsiai szomszédjaival. 

Forrás: Emerging Stronger Taskforce: 5 things Singapore needs to do to recover from Covid-

19 pandemic 

Az indonéz Gojek és a Tokopédia GoTo Group-ként egyesült 

Zen Soo, ABC News, 2021. május 17. 

A Gojek indonéz többcélú szolgáltató és digitális fizetési technológiai cég, valamint az ország 

legnagyobb e-kereskedelmi cége, a Tokopedia közölte, hogy egyesülésüket követően 

létrehozzák a GoTo csoportot, ami elősegíti a délkelet-ázsiai verseny fokozódását, dollár 

milliárdokat remélve a befektetőktől. Indonézia valaha volt legnagyobb üzleti megállapodását 

követően a két társaság együttes értéke eléri a 18 milliárd dollárt. Az új vállalat az utazástól a 

pénzügyeken keresztül az e-kereskedelemig nyújt szolgáltatásokat. A Gojek alapítója, Nadiem 

Makarim ma Indonézia oktatási és kulturális minisztere, az újonnan egyesült GoTo szervezet 

mögött pedig olyan befektetők állnak, mint az Alibaba, a BackRock, a Tencent és a Temasek 

Holdings. 

Forrás:  Indonesia's Gojek, Tokopedia to merge as GoTo Group 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/emerging-stronger-taskforce-5-things-singapore-needs-to-do-to-recover-from-the-covid-19
https://www.straitstimes.com/singapore/emerging-stronger-taskforce-5-things-singapore-needs-to-do-to-recover-from-the-covid-19
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
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Manila az Egyesült Államokat választja Duterte negligálása ellenére 

Julius Cesar Trajano, East Asia Forum, 2021. május 19.  

Az utóbbi időben a Fülöp-szigetek és Kína viszonya kiéleződött miután márciusban a vitatott 

hovatartozású Whitsun-zátonynál több mint 200 kínai hajó jelent meg. A filippínó védelmi és 

külügyi apparátus szerint ez jelentheti az első lépést annak érdekében, hogy Kína elfoglalja a 

zátonyt. Duterte elnök mindezidáig a Kínával való kompromisszumot kereste, de a 2022-es 

választások előtt várhatóan egy az országban népszerűbb, Kínával konfrontálódó retorikát fog 

választani, amely 2016-ban is meghozta a sikert számára. Az elnök meggyőződése ellenére az 

USA-val való szorosabb biztonsági együttműködésre nagy szükség van, hiszen, ha ezt Duterte 

elmulasztja, félő, hogy a szavazók egy vele ellentétes politikát képviselőjelöltet fognak az 

elnöki székbe juttatni. 

Forrás: Manila embraces the United States despite Duterte’s neglect 

Miért alakul át a Singapore Press Holdings? 

James Guild, The Diplomat, 2021. május 18. 

Még a Covid-19 terjedése előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a nyomtatott média egyre inkább 

veszít a népszerűségéből, aminek komoly gazdasági következményei lesznek. A Singapore 

Press Holdings, a Straits Times kiadója, 2020-ban 85,3 millió szingapúri dollár veszteséget 

szenvedett, miközben a társaság ingatlankezelő holdingja évek óta több profitot termelt, mint 

a kiadó. Válaszul a Singapore Press Holdings bejelentette, hogy leválasztja média részlegét és 

egy nonprofit leányvállalattá, alakítja (SPH Media Holdings). Mint az anyavállalat, a Singapore 

Press Holdings, amely még mindig meglehetősen nyereséges az ingatlanbefektetéseiből, és 

sok készpénzzel rendelkezik, 80 millió szingapúri dollár készpénzzel és 30 millió dollár értékű 

részvényekkel finanszírozza az új szervezetet. 

Forrás: Why Singapore Press Holdings is Restructuring 

A SIA csoport 4,3 milliárd dolláros veszteséget könyvelhet el „a történelem 

legnehezebb éve” után 

Ven Sreenivasan, The Straits Times, 2021. május 19. 

A Singapore Airlines óriási 4,27 milliárd dolláros nettó veszteséget halmozott fel az év során, 

miután történelmének legsúlyosabb válsága miatt 98%-kal csökkent az utasforgalom és 

flottájának nagy része a földre kényszerült. Egymást követően ez a második veszteséges év a 

légitársaság számára, miután a Covid-19 járvány kitörését követően 2019-2020 folyamán 212 

millió dollárt veszített. Előző évben a SIA csoport még 683 millió dolláros nyereséget 

könyvelhetett el. A veszteségek ellenére a vállalat anyagi helyzete továbbra is stabil a 

legfrissebb adatok pedig már az utasforgalom emelkedéséről árulkodnak. 

Forrás:  SIA Group posts $4.3 billion loss after 'toughest year in history' 

https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/19/manila-embraces-the-united-states-despite-dutertes-neglect/
https://thediplomat.com/2021/05/why-singapore-press-holdings-is-restructuring/
https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/sia-group-posts-43-billion-loss-after-toughest-year-in-history
https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/sia-group-posts-43-billion-loss-after-toughest-year-in-history
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Meg kell szüntetni az új olaj, gáz és szén projektek finanszírozását, hogy elérjük 

2050-re a nettó nulla kibocsátást – állítja a vezető globális felügyeleti szervezet 

Reuters, The Straits Times, 2021. május 19. 

A befektetőknek nem szabad új olaj-, gáz- és szénellátási projekteket finanszírozniuk, ha a világ 

az évszázad közepéig el akarja érni a nettó nulla kibocsátást – közölte a Nemzetközi 

Energiaügynökség (IEA) május 18-án a globális felügyelőség eddigi legszigorúbb 

figyelmeztetésében a fosszilis üzemanyagok használatának megfékezését tekintve. Az IEA 

jelentése szerint, ha a 2015-ös párizsi megállapodást be is tartják az aláíró országok, ez 2050-

ben továbbra is 22 milliárd tonna széndioxid kibocsátást jelenti, melynek következtében 2100-

ra 2,1 Celcius fokkal nő az átlaghőmérséklet. 

Forrás: End new oil, gas and coal funding to reach net zero emissions by 2050, says top global 

watchdog 

ASEAN igyekezz! 

Editorial Board, The Jakarta Post, 2021. május 19. 

Jakarta-i Csúcstalálkozójukat követően közel egy hónap elteltével az ASEAN továbbra sem volt 

képes kinevezni a Mianmarral kapcsolatos különmegbízottját. Látszólag egy egyszerű 

döntésről van szó, ami nem igényel hosszadalmas egyeztetést. A mianmari junta vezetőjével 

megkötött április 24-i megállapodás értelmében a közvetítésben és a krízis megoldásában a 

szervezet által megnevezett különmegbízott fontos szerepet töltene be. Eközben az országban 

a helyzet egyre jobban eszkalálódik és félő, hogy ha az ASEAN nem lép időben, az a szervezet 

számára súlyos presztízsveszteséget fog eredményezni.  

Forrás: Asean hurry up 

Kína és az Egyesült Államok: Kinek van több befolyása Vietnamban? 

Mengzhen Xia – Dingding Chen, The Diplomat, 2021. május 21. 

A Kína és az Egyesült Államok közötti rivalizálás fokozódása miatt a Vietnammal fenntartott 

kapcsolatok elmélyítése mindkét nagyhatalom számára fontos cél. De miként látják ezt maguk 

a vietnamiak? A legfrissebb Vietnam Asian Barometer Survey (ABS) március 2-án közzétett 

adatai szerint a vietnami válaszadók több mint 50 százaléka vélekedett úgy, hogy Kínának van 

a legnagyobb befolyása Ázsiában, csupán 14,67 százalék választotta az Egyesült Államokat. 

Érdekes módon az ABS adatai arra utalnak, Kína pozitív befolyásának növekedése nem 

feltétlenül eredményezi az Egyesült Államok befolyásának csökkenését, és fordítva. 

Lehetségesnek tűnik, hogy a két játékos egyszerre fokozza pozitív hatását Vietnamra, vagyis 

akár együtt is működhetnek egymással a kölcsönös nyereség érdekében. 

Forrás: China and the US: Who Has More Influence in Vietnam? 

  

https://www.straitstimes.com/world/europe/end-new-oil-gas-and-coal-funding-to-reach-net-zero-says-iea
https://www.straitstimes.com/world/europe/end-new-oil-gas-and-coal-funding-to-reach-net-zero-says-iea
https://www.thejakartapost.com/academia/2021/05/18/asean-hurry-up.html
https://thediplomat.com/2021/05/china-and-the-us-who-has-more-influence-in-vietnam/
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Közel-Kelet 

Iraki politikus: Kína lenyűgöző eredményeket ért el az elmúlt 100 évben, 

amelyek nagy haszonnal jártak az emberiség számára 

اليومية الشعب صحيفة , Arabic People, 2021. május 17. 

Raed Fahmy, az Iraki Kommunista Párt Központi Bizottságának titkára szerint Kína hatalmas 

előrelépéseket tett különböző területeken a Kínai Kommunista Párt vezetésével, és az elmúlt 

100 év alatt elért figyelemreméltó eredményeik nagy haszonnal jártak az egész emberiség 

számára. A Kínai Kommunista Párt 1921-es megalapítása óta jelentős sikereket ért el, ilyen 

többek között a történelem leggyorsabb gazdasági növekedése is. Fahmy szerint senki sem 

hagyhatja figyelmen kívül, hogy Kína a világ egyik legnagyobb gazdasági hatalmává vált, amely 

meghatározhatja a globális gazdaság növekedését. Úgy véli, hogy a nagy kínai fejlődés a Kínai 

Kommunista Párt emberközpontú filozófiájának köszönhető, amely a kínai emberek 

energiáinak mozgósítására támaszkodik, lehetővé téve ezzel a növekedést a különböző 

területeken. Azt is elmondta, hogy a világnak szüksége van a nagy kínai gazdasági és 

technológiai növekedésre, mert az emberiségnek olyan nagy kihívásokkal kell szembenéznie, 

mint pl. a koronavírus járvány, az éhínség, a munkanélküliség és a fejlett és a fejlődő országok 

közötti szakadék. Azt is közölte, hogy Kína új utat adott a világ azon országainak, amelyek fel 

akarják gyorsítani a fejlődést, és meg akarják őrizni függetlenségüket és szuverenitásukat. 

Fahmy szerint: "A Nyugat Kínát kihívásnak és fenyegetésnek tekinti, de ez az ábrázolás téves. 

Ami bennünket illet, úgy gondoljuk, hogy Kína fejlődésére nem fenyegetésként kell tekinteni, 

hanem inkább az emberiség gyarapodásának és fejlődésének lehetőségeként." 

Forrás: ية    حققتها الصي    خالل ١٠٠ سنة تعود بالنفع عىل البشر
   :اإلنجازات المبهرة الت 

 مقالة  :سياس   عراق 

Az Egyesült Arab Emírségekbe való közvetlen külföldi befektetés 44%-kal 20 

milliárd dollárra nőtt 

بيةالعر  , Al Arabiya, 2021. május 16. 

Az Egyesült Arab Emírségekbe érkező közvetlen külföldi befektetések az elmúlt évben (2020) 

44,2%-os növekedést értek el a 2019-es évhez képest, és összesen 19,88 milliárd dollárt tettek 

ki. E tekintetben annak ellenére is növekedés volt tapasztalható, hogy a koronavírus járvány 

árnyékot vetett a beruházások volumenére. A befektetések valamennyi szektort és gazdasági 

tevékenységet érintették, de leginkább az olaj- és gázágazatra összpontosítottak, mivel az 

Abu-Dhabi Nemzeti Olajvállalat (ADNOC) számos külföldi céggel kötött különböző ügyleteket 

és partnerségeket, amelyek hozzájárultak a növekedés eléréséhez. Emellett olyan szektorokba 

is invesztáltak, amelyek a technológiai fejlődést szolgálják, mint például a mesterséges 

intelligencia, az innovatív orvosi technológia, nagysebességű szállítás, a kibővített virtuális 

valóság, a robotika, az önműködő autók, a megújuló energia, stb. 

Forrás:  ة لإلمارات تزيد ٤٤ %إىل ٢٠ مليار  دوالر  االستثمارات األجنبية المباشر

http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0517/c31660-9850525.html
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/05/16/%D8%A7%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%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF-44-%D8%A7%D9%84%D9%89-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-2020
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Kína felszólítja a Biztonsági Tanácsot, hogy erősítse meg a palesztinok és az 

izraeliek közötti béketárgyalások folytatását 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. május 16. 

A kínai külügyminiszter, Wang Yi kijelentette, hogy a Biztonsági Tanácsnak meg kell erősítenie 

a kétállamos megoldást, és sürgette a palesztinokat és az izraelieket, hogy kezdjék meg a 

béketárgyalásokat a lehető legkorábbi időpontban. A palesztin-izraeli konfliktus kínai 

álláspontjáról Wang elmondta, hogy Kína továbbra is támogatni fogja a palesztin emberek 

ügyét és sürgetni fogja törvényes nemzeti jogaik visszaállítását, valamint támogatni fogja a 

konfliktus megoldását, amit szerinte csak párbeszéd útján lehet elérni. Wang elmondta, hogy 

az elmúlt napokban a palesztin-izraeli konfliktus folyamatosan eszkalálódott, ami nagyszámú 

áldozatot eredményezett, és ami szerinte egy rendkívül szomorú fejlemény - tekintve, hogy a 

helyzet romlásának kiváltó oka az igazságos megoldás hiánya. 

Forrás:    الصي    تدعو مجلس األمن للتأكيد عىل  استئناف محادثات السالم بي    الفلسطين يي    واإلشائيليي 

Törökország 58 százalékkal növelte a Líbiába irányuló export mennyiségét 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. május 16. 

A líbiai török export 2021 első 4 hónapjában 58 százalékkal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest, és értéke 826 millió dollárra növekedett. Törökország Líbiába irányuló 

exportjának volumene áprilisban 228 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. 

Líbia magasfokú érdeklődést mutat a török befektetők iránt, ami a két ország egyre 

intenzívebb kereskedelmi kapcsolataiban is tükröződik. Líbiában lehetőség van gyors 

beruházásokra bizonyos ágazatokban, mint például az energia, a védelmi ipar, az élelmiszerek 

és az újrahasznosítás terén. A törökök a Líbiába irányuló export mennyiségének évi 10 milliárd 

dolláros szintre emelését tűzik ki célul. 

Forrás:  كية إىل ليبيا ٥٨ بالمئة  زيادة حجم الصادرات الت 

Mohammed bin Rashid: Dubai vezeti a globális turisztikai fellendülést 

الخليج صحيفة , Al Khaleeh, 2021. május 16. 

Vasárnap Rashid Al Maktoum sejk, Dubaj miniszterelnöke és uralkodója üdvözölte a 62 ország 

küldöttségének részvételét a dubaji „arab utazási piac kiállításon”. Dubaj uralkodója 

elmondta, hogy ez a világ legnagyobb turisztikai eseménye a világjárvány kitörése óta és hogy 

az általa vezetett emirátusban kezdődik a világ turisztikai fellendülése. A sejk szerint már 

látható a fény az alagút végén. A rendezvény 2021. május 19-ig tart, ahol a legjelentősebb 

helyi, regionális, valamint az utazás és az idegenforgalom területén dolgozó nemzetközi 

szakemberek találkoznak a Dubaji Világkereskedelmi Központban. A kiállítás az első nagy 

nemzetközi utazási esemény a járvány kitörése óta. 

Forrás:   السياح   العالم   
 محمد بن  راشد :دب    تقود التعاق 

  

https://m.youm7.com/story/2021/5/16/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86/5320537
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-58-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9/2242114
https://www.alkhaleej.ae/2021-05-16/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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Egy török küldöttség Oroszországba látogat, hogy megvitassa az oltások 

kérdését és az idegenforgalmat 

Hürriyet Daily News, 2021. május 17. 

A 10 török tisztviselőből álló küldöttség, köztük İbrahim Kalın elnöki szóvivő, Mehmet Nuri 

Ersoy idegenforgalmi miniszter és egészségügyi miniszterhelyettes látogatást tett 

Oroszországban, hogy megvitassák az idegenforgalmat és a Sputnik V koronavírus elleni 

vakcina szállítását. Ennek egyik előzménye, hogy Oroszország 45 napra beszüntette a 

törökországi járatokat, miután megemelkedett a török koronavírusos esetek száma. A török 

küldöttség célja, hogy meggyőzze Oroszországot a repülési tilalom feloldásáról. A tárgyalások 

másik témája az oltóanyagok Oroszországból történő szállítása. Törökország és Oroszország 

már korábban megállapodott a Sputnik V vakcina szállításáról. Törökország eddig a kínai 

Sinovac és a Pfizer/BioNTech által kifejlesztett oltásokat használta, de áprilisban sürgősségi 

felhasználásra jóváhagyta az orosz koronavírus elleni vakcinát is. Fahrettin Koca egészségügyi 

miniszter elmondta, hogy Törökország 50 millió Sputnik V-dózis beszerzéséről kötött 

megállapodást, amelynek első szállítási üteme májusban fog megvalósulni. 

Forrás: Turkish delegation visits Russia to discuss vaccines, tourism 

Szaúd-Arábia azt tervezi, hogy hamarosan újra külföldi turistákat fogad 

Al Arabiya English, 2021. május 17. 

Szaúd-Arábia hamarosan újra megnyitja kapuit a külföldi turisták előtt - mondta egy magas 

rangú turisztikai tisztviselő hétfőn, miután a királyság bejelentette egyes külföldi érkezők 

esetében a karanténkorlátozások megszüntetését. A királyság úgy rendelkezett, hogy az egyes 

országokból érkező nem szaúdi állampolgároknak, akiket teljes mértékben beoltottak vagy 

nemrég gyógyultak ki a koronavírus betegségből, nem lesz többé kötelező karanténba 

vonulniuk a kijelölt kormányzati szállodákban. A Szaúdi Turisztikai Hatóság (STA) szerint ezek 

az új intézkedések azonban csak a lakosokra, a kormányzati és üzleti utazókra, vagy a 

barátokat és családtagokat meglátogató személyekre vonatkoznak, a külföldi turistákra 

viszont nem. Szaúd-Arábia 2019-ben liberalizálta turisztikai iparát, megkönnyítve a külföldiek 

számára a turisztikai vízumok igénylését az évtizedek óta viszonylag zárt királyságba. Szaúd-

Arábia azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ra az idegenforgalom a GDP 10%-át adja majd, szemben 

a mostani 3%-kal. 

Forrás: Saudi Arabia plans to reopen to foreign tourists soon, tourism official confirms 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-delegation-visits-russia-to-discuss-vaccines-tourism-164804
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/05/17/Saudi-Arabia-plans-to-reopen-to-foreign-tourists-soon-tourism-official-confirms
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A kairói kínai nagykövetség virtuális szemináriumot szervez az Egyiptommal 

fenntartott kapcsolatok 65. évfordulóján 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. május 18. 

A kairói kínai nagykövetség megünnepelte az Egyiptom és Kína közötti diplomáciai kapcsolatok 

kiépítésének 65. évfordulóját, és virtuális szemináriumot szervezett "Kéz a kézben a jobb jövő 

megteremtése érdekében" címmel. A szemináriumon elhangzott, hogy Kína és Egyiptom 

2014-ben átfogó stratégiai kapcsolatot hozott létre, amikor Hszi Csin-ping és Abdel Fattah El-

Sisi elnök úgy döntött, hogy minden területen fejlesztik a két ország viszonyát. A kínai küldött 

hozzátette, hogy a kapcsolatok mélysége nyilvánvaló Kairó és Peking között, ami abban is 

megnyilvánult, ahogy a két ország kiállt egymás mellett a Covid19-járvány idején. Elmondta, 

hogy Peking arra ösztönzi a kínai vállalatokat, hogy nyújtsanak segítséget és támogatást 

Egyiptomnak a járvány elleni küzdelemben. Az egyiptomi fél elmondta, hogy Kairó nagyra 

értékeli Kína támogatását és folyamatos segítségnyújtását. 

Forrás:  اضية حول مرور ٦٥ عاما عىل العالقات مع  مص  سفارة  الصي    بالقاهرة تنظم ندوة افت 

A Fitch arra számít, hogy Kuvait gazdasága 3,2%-kal növekedik ebben az évben 

 .Al Arabiya, 2021. május 19 ,العربية

A Fitch Solutions, a nemzetközi hitelminősítő ügynökség, a Fitch leányvállalata szerint a 

korrupció elleni szigorú intézkedések meghozatala és az adósságtörvény kiadása a 

költségvetési hiány finanszírozása érdekében továbbra is a kuvaiti kormány napirendjén lesz 

a következő hónapokban. Az ügynökség rámutatott azokra a tényezőkre, amelyek a kuvaiti 

gazdaságot 2020 folyamán negatívan érintették, pl. a koronavírus járvány hatásaira, valamint 

az "OPEC+" koalíció által jóváhagyott olajtermelési korlátozásokra, amelyek 2020. május 1. óta 

voltak érvényben, és várhatóan 2022 áprilisáig maradnak. A Fitch arra számít, hogy a kuvaiti 

gazdaság 2021-ben mérsékelt fellendülést fog produkálni és a növekedés eléri a 3,2%-ot. 

Továbbá arra is lehet számítani, hogy a költségvetési hiány a 2020/2021-es pénzügyi év GDP 

22%-áról 2021/2022-re 13,6%-ra csökken. 

Forrás: "فيتش "تتوقع زيادة إيرادات الكويت ونمو اقتصادها ٣.٢ %هذا العام 

Szaúd-Arábia nyolcadik egymást követő hónapja tartja fenn első helyét Kína 

legnagyobb olajszállítóinak listáján 

 .Al Arabiya, 2021. május 20 ,العربية

Kína Szaúd-Arábiából származó olajbehozatala áprilisban lelassult, de a királyság nyolcadik 

hónapja őrzi vezető pozícióját Kína legnagyobb olajszállítóinak listáján, miközben az Egyesült 

Arab Emírségekből származó kínai import csökkent. A kínai vámigazgatás adatai azt mutatták, 

hogy a Szaúd-Arábiából származó szállítmányok a múlt hónapban 6,47 millió tonnát tettek ki, 

ami napi 1,57 millió hordónak felel meg. Az Ománból és az Egyesült Arab Emírségekből 

származó behozatal 8, illetve 40%-kal csökkent az egy évvel ezelőtti szinthez képest. 

Forrás:   السعودية تحتفظ بصدارة موردي النفط  للصي    للشهر الثامن عىل  التواىل 

https://m.youm7.com/story/2021/5/18/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-65-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7/5323614
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/05/19/-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-3-2-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/05/19/-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-3-2-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2021/05/20/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Tádzsikisztán és Kazahsztán vállalatai csaknem 70 millió dollár értékű 

beruházási megállapodásokat írtak alá 

Tass, 2021.május 17. 

A kazah Kereskedelempolitika Fejlesztési Központja (QazTrade) és a Tádzsikisztáni 

Kereskedelmi és Iparkamara együttműködési megállapodást írtak alá, mely értelmében elő 

kívánják mozdítani a Tadzsikisztán és Kazahsztán közötti kereskedelmi és üzleti fejlődést. Ezért 

mintegy 70 millió dolláros fejlesztési beruházást terveznek végrehajtani 2021 végéig. 15 kazah 

és mintegy 100 tádzsik nagyvállalat vesz részt a beruházásokban. A koronavírus-járvány és az 

ezzel összefüggésben hatályos korlátozások ellenére Tádzsikisztán és Kazahsztán között a 

forgalom 2020-ban 909,8 millió dollárt tett ki, ami 5,3% -os csökkenést jelent 2019-hez képest. 

Jelenleg több mint 100 kazah beruházás működik Tadzsikisztánban. Tadzsikisztán 

Kazahsztánba irányuló exportjának fő tételei az áram, a gyapot, az alumínium, az érc, a 

gyümölcsök és a zöldségek, valamint a textiltermékek. 

Forrás: Компании Таджикистана и Казахстана планируют подписать соглашения почти на 

$70 млн 

A kínai beruházások Tadzsikisztánban meghaladták a 3 milliárd dollárt. 

Kabar, 2021. május 18. 

Tádzsikisztán gazdaságában 2020 végére felhalmozott kínai beruházások volumene elérte a 3 

milliárd 15 millió dollárt. A kínai tőkebefektetések aránya a köztársaság gazdaságában tavalyi 

külföldi befektetések teljes volumenének 35,5% -át tette ki. 2020-ban a külföldi befektetések 

beáramlása 428,4 millió dollárt tett ki, amelyből 162,5 millió dollár közvetlen befektetés, 265,9 

millió dollár egyéb befektetés (kedvezményes kölcsönök és egyéb pénzügyi befektetések). A 

kínai beruházások csak a 2000-es évek második felében kezdtek bekapcsolódni a tádzsik 

gazdaságba. Az első, viszonylag nagy kínai beruházásokat Tadzsikisztánban hajtották végre 

2007-ben, miután a két ország aláírta a jó szomszédságról, a barátságról és az 

együttműködésről szóló szerződést. A kínai beruházások jelentős beáramlása a területi 

kérdések rendezése után kezdődött meg a két ország között 2011-ben. 2007-2020 között a 

világ 65 országából több mint 10,3 milliárd dollár befektetés vándorolt Tádzsikisztán, 

amelynek mintegy 30% -a Kínából származott. Az országba való befektetésekben Kínát 

Oroszország (1,6 milliárd), az Egyesült Államok (703 millió), Nagy-Britannia (694 millió), 

Kazahsztán (577 millió) követi a. A kínai tőkebefektetések a tadzsik gazdaság szinte minden 

ágazatában megfigyelhetők. 

Forrás: Китайские инвестиции в Таджикистане перевалили за $3 млрд. 

  

https://tass.ru/ekonomika/11394399
https://tass.ru/ekonomika/11394399
http://kabar.kg/news/kitaiskie-investitcii-v-tadzhikistane-perevalili-za-3-mlrd/
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Világbank anyagilag hozzájárul transz-afgán vasúti projekt megvalósításához 

Fergana, 2021. május 18. 

A Világbank támogatja a Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshawar vasút megépítésének projektjét 

közölte az üzbég Beruházási és Külkereskedelmi Minisztérium sajtószolgálata. A Bank 

finanszírozást nyújt a terepi kutatáshoz és technikai segítséget ad a tervek kidolgozására. A 

Világbank vezetése más nemzetközi pénzügyi intézményeket is arra szólít fel, hogy 

támogassák a projektet. A Mazar-i-Sharif-Kabul-Peshavar vasút hossza várhatóan 573 

kilométer lesz. Taskentet Afganisztán fővárosán keresztül összeköti Peshavárral - a pakisztáni 

Khyber Pakhtunkhwa tartomány adminisztratív központjával. 2020. november 12-én 

Üzbegisztán elnöke, Szavkat Mirzijojev aláírta a rendeletet, amely cselekvési tervet nyújtott 

be ehhez a projekthez. A transz-afgán folyosó megépítése diverzifikálja a Közép-Ázsia 

közlekedését. A projekt megvalósítása után az áruszállítás Pakisztánból Üzbegisztánba 

várhatóan nem 35 napot, hanem csupán 3-5 napot vesz igénybe. 

Forrás: Всемирный банк выделит средства на проект трансафганской железной дороги 

Tádzsikisztán gazdaságát az Sanghaji Együttműködési Szervezet keretében 

szeretnék újraéleszteni 

Sputnik, 2021. május 18. 

A Dusanbében tartott megbeszélés során kidolgoztak egy projektet, amely új mechanizmusok 

használatát vonja maga után az Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) államai között. Az 

SCO tagországai azt tervezik, hogy közösen finanszírozzák a kiemelt projekteket és 

megvalósítják az ütemtervet a koronavírus-járvány gazdaságra gyakorolt következményeinek 

leküzdésére. Az államok kiterjeszteni kívánják a nemzeti valuták használatát a kölcsönös 

elszámolások során. Hangsúlyozták, hogy már 2021-ben megkezdik a finanszírozások 

megvalósítását, a "zöld" technológiák bevezetését az SCO-tagországok gazdaságában. Ez a 

stratégia sokféle kérdést tartalmaz. Legtöbbjük kulcsfontosságú az SCO-gazdaság fejlődése 

szempontjából a jelenlegi nehéz körülmények között. Az SCO országai közül Tadzsikisztán van 

a legnehezebb gazdasági helyzetben. Ezért az összefogás elsősorban az ország gazdasági 

helyzetének a stabilitására szolgál.  

Forrás: Экономику Таджикистана поднимут в рамках стратегии ШОС 

  

https://fergana.ru/news/122123/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tj.sputniknews.ru/20210518/sco-tajikistan-ekonomika-razvitie-proekt-1039517433.html
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Az "ázsiai schengen" Kazahsztán és Üzbegisztán lakosai számára elérhető lesz 

Ritmeurasia, 2021. május 18. 

Kazahsztán és Üzbegisztán minden technikai kérdést megoldott a többszöri belépésre jogosító 

turista vízum „Silk Road Visa” bevezetésével kapcsolatban. A kazah kulturális minisztérium 

közölte, hogy a „Silk Road Visa” az európai schengeni vízum analógjává válhat. Kazahsztán 

először 2018 júniusában vetette fel azt az ötletet, hogy a turisták számára egyetlen 

dokumentum legyen biztosítva az országba belépéshez. A remények szerint a dokumentum 

segít leküzdeni a vám- és határkorlátokat. Több ország is jelezte csatlakozási szándékát a 

kezdeményezéshez. Kirgizisztán komoly érdeklődést mutat. Azerbajdzsán, Tádzsikisztán, 

Mongólia és számos transzkaukázusi ország is csatlakozhat a projekthez. 

Forrás: "Азиатский шенген" станет доступен жителям Казахстана и Узбекистана 

Kazahsztán exportja az EAEU-országokba öt év alatt 25% -kal nőtt 

24.kz, 2021. május 18.  

A kazahsztáni áruk exportja az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országaiba az elmúlt években 

25% -kal nőtt mondta Zhanel Kushukova, Kazahsztán kereskedelmi és integrációs 

miniszterhelyettese. Az Eurázsiai Unióban való részvétel öt év pozitív hatással volt Kazahsztán 

partnerországokba irányuló exportjának növelésére. Az EAEU tagállamaiba irányuló kivitel 

2015-2020-ban 25% -kal nőtt, 5-ről mintegy 6,5 milliárd dollárra. A Kazahsztánból származó 

árukivitel fejlődési üteme a következőképpen néz ki: Oroszországba irányuló export 25% -kal, 

Fehéroroszországba - kétszeresére, Kirgizisztánba - 20% -kal, Örményországba - hatszorosára 

nőtt az elmúlt öt évben. Valamint 2015 és 2020 között a nem elsődleges termékek 

Kazahsztánból az EAEU-országokba irányuló exportjának növekedése 35% -ot tett ki, ami 

körülbelül 2,8 dollárról csaknem 4 milliárd dollárra való növekedést jelent. 

Forrás: Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС вырос на 25% за шесть лет 

Irán és Türkmenisztán a Kaszpi-tengeren megnövekvő forgalom kérdéseiről 

tárgyalt 

Kabar, 2021. május 18. 

Türkmenisztán és Irán tárgyalást folytattak a Kaszpi-tengeren való áruszállítások 

növekedésének kérdéseiről. A megbeszéléseket a Türkmendeňizderýaýollary ügynökség (a 

Türkmén-tengeri és folyami útvonalak Szervezete), valamint az iráni Kikötői és Tengerészeti 

Szervezet képviselői kezdeményezték. A tárgyalások fő témája a Turkmenbashi Nemzetközi 

Tengeri Kikötő, valamint az iráni Amirabad, Nowshahr és Anzali kikötők közötti közlekedési 

együttműködés bővítésének lehetősége volt. A felek hangsúlyozták a két ország 

elkötelezettségét a partnerségek kiépítése iránt a közlekedési és a tranzit területén is. 

Korábban a két ország új közúti hidat nyitott meg a kereskedelem felgyorsítása céljából, amely 

összekapcsolta a kettéosztott Sarakhs város két részét a türkmén-iráni határon. 

Forrás: Иран и Туркменистан обсудили вопросы наращивания перевозок на Каспии 

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-05-18--aziatskij-shengen-stanet-dostupen-zhiteljam-kazahstana-i-uzbekistana-54681
https://24.kz/ru/news/economyc/item/474442-eksport-kazakhstana-v-strany-eaes-vyros-na-25-za-shest-let
http://kabar.kg/news/iran-i-turkmenistan-obsudili-voprosy-narashchivaniia-perevozok-na-kaspii/
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Oroszország és Tadzsikisztán együttműködési programot írt alá 

Sputnik, 2021. május 19. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Sirojiddin Mukhriddin Tadzsikisztán külügyminisztere 

együttműködési programot írt alá. A tárgyalások során a miniszterek megvitatták az orosz – 

tadzsik kapcsolatok fejlesztésének kilátásait és egyeztettek a politikai, kereskedelmi-

gazdasági, kulturális-humanitárius, katonai és haditechnikai kérdésekben. Emellett Szergej 

Lavrov és Sirojiddin Mukhriddin megvitatták a regionális biztonsággal kapcsolatos aktuális 

kérdéseket. 

Forrás: Россия и Таджикистан подписали межведомственную программу 

Üzbegisztán és Oroszország gyorsvonatot indít a mezőgazdasági termékek 

exportálása céljából 

Ritmeurasia, 2021. május 19. 

Az Uzbegiszton Temir Yullari és az orosz vasúti logisztikai vállalat (RZD) képviselői 

megállapodást kötöttek a hűtött konténerekben történő szállításhoz szükséges agro-expressz 

vasútvonal létrehozásáról. A megállapodás az "Innoprom-2021" nemzetközi ipari kiállítás 

keretében jött létre. A szerződés létrejötte pozitív hatással lesz Üzbegisztán exportjának 

alakulására, különös tekintettel a gyümölcs- és zöldségexportra, ami Üzbegisztán számára 

gazdasági kulcskérdés. Üzbegisztán a FÁK és a balti országok vasúttársaságaival, valamint 

Iránnal folytatott találkozóit követően 2021-re több termékre kapott vámkedvezményt, ami 

tovább növeli az ország exportpotenciálját és fokozza az üzbég termékek versenyképességét. 

Az üzbég statisztikai hivatal szerint 2020 végére az orosz piac lett az üzbég gyümölcs- és 

zöldségfélék exportjának fő piaca (255,4 millió dollár). 

Forrás: Узбекистан и Россия запустят экспресс-поезд для сельхозпродукции 

Üzbegisztán javasolta a FÁK-országoknak egy tanácsadói testület létrehozását 

Regnum, 2021. május 19.  

A Független Államok Közösségének (FÁK) Végrehajtó Bizottsága támogatta Üzbegisztán 

Központi Választási Bizottságának azon kezdeményezését, hogy tanácsadó testületet 

hozzanak létre a FÁK-országok választási testületeinek vezetői számára. Zainiddin 

Nizamkhodzhaev, az üzbég választási testület elnöke részt vett Szentpéterváron "A választási 

folyamat technológiái és a választások figyelemmel kísérése" című nemzetközi tudományos 

konferencián. A konferencia keretében Nizamkhodzhaev találkozott a FÁK ügyvezető 

titkárával, Viktor Guminskyval. Guminsky megjegyezte, hogy a tanácsadó testületről szóló 

rendelettervezetet elküldték a FÁK tagállamai számára. A szakértői csoport a javaslatot 2021. 

június 30-án tárgyalja majd. 

Forrás: Узбекистан предложил создать совет глав ЦИК стран СНГ 

  

https://tj.sputniknews.ru/20210519/russia-tajikistan-programma-sotrudnichestva-1039560571.html
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-05-19--uzbekistan-i-rossija-zapustjat-ekspress-poezd-dlja-selhozprodukcii-54703
https://regnum.ru/news/polit/3273484.html
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Az Orosz Vasúti Társaság segít a transz-afgán vasútvonal megépítésének a 

megkezdésében 

Regnum, 2021. május 20. 

Az afganisztáni vasúti személyszállítás újrakezdéséről Szavkat Mirgzijojev üzbég elnök és az 

Orosz Vasúti Társaság (RZD) főigazgatója, Oleg Belozerov tárgyalt. A tárgyalások a vasúti 

képzések terén folytatott együttműködésről, az üzbég vasút fejlesztéséről, valamint a 

teherszállítás volumenének növekedéséről szóltak. Ezenkívül fontolóra vették a Mazar-i-

Sharif-Kabul-Peshavar transz-afgán vasút megépítésének közös megvalósítását és 

megállapodás született az Orosz Vasút részvételéről a projekt előkészítésében. 

Forrás: РЖД поможет подготовить проект строительства трансафганской железной 

дороги 

Az EAEU tárgyalja az új kereskedelmi partnerekkel való tárgyalások 

megkezdésének lehetőségét 

Tass, 2021. május 20. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országai megvitatják annak lehetőségét, hogy a már 

meglévő megállapodások mellett tárgyalásokat kezdjenek új kereskedelmi partnerekkel. Az 

EAEU-nak hat országgal van nemzetközi kereskedelmi megállapodása (Vietnám, Irán, 

Szingapúr, Szerbia, Kínával pedig kettő). Az EAEU hasonló megállapodásokat szeretne 

kidolgozni Egyiptommal és Izraellel, és előkészítik a tárgyalások indítását Indiával, akikben az 

EAEU ígéretes kereskedelmi partnereket lát. A regionalizációs folyamatok előnyeinek növelése 

érdekében fontos, hogy az Eurázsiai Unió szoros kapcsolatokat alakítson ki más gazdasági 

tömbökkel, mint az Andok Közösség, az ASEAN, a dél-amerikai közös piac (MERCOSUR), a 

Csendes-óceáni Szövetség, az Afrikai Unió és más integrációs szövetségek. Az EAEU 

együttműködést létesített az Eurázsiai Gazdasági Bizottságon (EGK) keresztül a régió számos 

más országával és az integrációs szövetségekkel. Az EGK és az Európai Bizottság között 

technikai kapcsolat van. Az EAEU készen áll arra, hogy ezeket a technikai kapcsolatokat 

szisztematikusabbá és értelmesebbé tegye. 

Forrás: В ЕАЭС обсуждается возможность запуска переговоров с новыми торговыми 

партнерами 
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