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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

A nemzetközi színtéren a nagyhatalmak közül Kína ismét meghatározó szereplőnek bizonyult. 
Peking megerősítette, hogy kész együttműködni Oroszországgal és a nemzetközi közösséggel 
annak érdekében, hogy elmélyítse az országok közötti kölcsönösen előnyös együttműködést, 
és hozzájáruljon a világ békéjéhez és fejlődéséhez.  
Liu He miniszterelnök-helyettes, Kína fő kereskedelmi tárgyalója és amerikai kollégája 
Catherine Tai csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott egymással, melynek során a felek 
megállapodtak abban, hogy a két ország folytatja a kommunikációt, de egyes értesülések 
szerint Kína a tarifák visszavonásának fontosságát hangsúlyozta. A feszültséget fokozza, hogy 
az amerikai adminisztráció jelenleg megpróbálja Ázsia összeszerelési és tesztelési kapacitását 
az Egyesült Államokba telepíteni, ezzel párhuzamosan Kínából a gyárakat áthelyezni a 
szomszédos országokba, hogy Kínát kiszorítsa a globális félvezetőiparból. 
Hassan Rouhani iráni elnöknek Hszi Csin-ping kínai elnök telefonon megerősítette, hogy Kína 
támogatja Irán ésszerű követeléseit az iráni nukleáris kérdéssel kapcsolatban egy átfogó közös 
cselekvési terv keretében, és készen áll az Iránnal való koordináció fokozására. 
Kínát illetően arról is olvashattunk, hogy a növekvő online kiskereskedelmi értékesítés 
támogatásával az expressz csomagszállítók 83,36 milliárd csomagot kézbesítettek 2020-ban, 
ami éves szinten 31,2 százalékos növekedést jelent, 136,13 milliárd dollár működési bevételt 
generálva. A technológiai fejlődést jelzi, hogy az ország legnagyobb távközlési szolgáltatóinak 
április végéig 310 millió olyan felhasználója volt, akik az 5G hálózatot használták. Ide 
kapcsolódik, hogy május 26-án Guiyang városban elkezdődött a 2021-es Kínai Nemzetközi Big 
Data Expo, ahol komoly egyeztetések várhatók, főleg a big data-biztonságról és az 5G 
technológia fejlődéséről. 
 
A Covid-19 világjárványt illetően, két hónappal a Tokiói Olimpia kezdete előtt az Egyesült 
Államok azt tanácsolja állampolgárai számára, hogy ne utazzanak Japánba. Mongólia 
ugyanakkor arról döntött, hogy június 1-jén megnyitja határait.  
Ezzel egyidejűleg az Egyesült Államok Srí Lanka-i nagykövetsége 4700 PCR-tesztet 
adományozott Srí Lankának. A segítségnyújtásban a kínai kormány sem maradt le: Peking 500 
ezer Sinopharm vakcinát küldött a szigetországnak.  
 
A járványhelyzet Indiában is súlyos, de az India Reserve Bank meglátása szerint a jelenlegi 
járványhullám nem vetette vissza az indiai gazdaságot olyan nagy mértékben, mint az tavaly 
történt. Jaishankar indiai külügyminiszter az USA-ban tett látogatása során kiemelte, hogy a 
járvány leküzdésében az Egyesült Államok jelentős segítséget nyújtott, mire az amerikai 
képviselők is méltatták India hősies küzdelmét a koronavírus-járvány ellen. 
A Fülöp-szigeteken áprilisban csökkent a nemzeti költségvetés hiánya köszönhetően az 
adókból befolyó magasabb jövedelemnek, de a Covid-19 így is súlyosan érinti az ország 
gazdaságát. Az országos oltási program viszont lassan halad mivel az emberek jelentős része 
idegenkedik a kínai Sinovac vakcinájától, ezért Duterte elnök május 18-án bejelentette, hogy 
a továbbiakban már nem lehet választani az oltóanyagok közül.  
Szingapúrban a tengerészeti és a partmenti mérnöki szolgáltatásokat nyújtó iparág jelentős 
segítséget kaphat a működésük digitalizálásához egy olyan terv keretében, amely útmutatást 
nyújt a vállalatok számára digitális készültségük felmérésében és a digitalizálás módjainak 
meghatározásában. Emellett egy 800 millió dolláros támogatási csomagot jelentett be a 
kormány, amely megnövelt bértámogatásokat és bérleti kedvezményeket tartalmaz, hogy 



 
 

 
 

4 

segítsék a vállalkozásokat és a munkavállalókat a Covid-19 korlátozások okozta hatások 
mérséklésében. A fenntarthatóságért és a környezetvédelemért felelős szingapúri miniszter 
Grace Fu pedig kihangsúlyozta, hogy az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, a tiszta energia 
és a zöld növekedés területén komoly együttműködési lehetősége van Szingapúrnak és az 
öbölmenti arab országoknak. 
 
Reagálva azokra a jelentésekre, amelyek szerint az Egyesült Államok és Pakisztán amerikai 
katonai támaszpontok felállításáról állapodtak meg Pakisztán területén a tálibok bejelentették, 
hogy ellenzik a katonai bázisok létrehozását a térségben. Nem mellékes, hogy az afgán 
békefolyamatról szóló konferenciának várhatóan Pakisztán fog otthont adni. Reagálva az EU 
aggályaira Shah Mahmood Qureshi külügyminiszter kijelentette, hogy egyetlen fegyveres 
nyomásgyakorló csoportnak sem engednek beleszólást a pakisztáni kormány politikájába. 
Az üzbég és oroszországi mezőgazdaság finanszírozására szolgáló nagy bankok, az "Agrobank" 
és a "Rosselkhozbank" fejlesztési együttműködési megállapodást írt alá. Szintén 
Üzbegisztánnal kapcsolatos hír, hogy Rashid Meredov türk és Abdulaziz Kamilov üzbég 
külügyminiszter aláírták a vízgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó türkmén-üzbég vegyes 
kormányközi szerződést, elősegítve a közös földhasználat és a vízgazdálkodás 
fenntarthatóságának a fejlesztését. Utóbbi jelentőségét növeli, hogy Üzbegisztán és 
Türkmenisztán megállapodást írt alá a vízügyi kérdésekkel foglalkozó közös bizottság 
létrehozásáról. Üzbegisztán Kína számára is kiemelt partner, ennek ellenére amint arra az 
üzbegisztáni kínai nagykövetség is utalt kínai befektetők számos nehézséggel kényszerülnek 
szembenézni az országban. Viszont Kirgizisztánban Kína pozícióit erősíti, hogy a kirgiz tőzsde 
és a CADEX digitális eszközök tőzsdéje együttműködési megállapodást kötött, amely 
előirányozza a kínai vállalatok belépésének feltételeit a kirgiz tőzsdére. A közép-ázsiai ország 
Dél-Korea számára is fontos, Szöul elektromos jármű összeszerelő üzem építését tervezi a 
kirgizisztáni Isszik-kul partján. 
Eközben az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) igazgatósága jóváhagyta az Eurázsiai Gazdasági 
Unióról szóló szerződés II. Nagy Jegyzőkönyvnek nevezett módosítási csomagját, amely több 
mint 130 módosítást tartalmaz 
 
A Közel-Keleten Dubaj pénzügyminisztériuma és az Egyesült Arab Emírségek Központi Bankja 
technikai összekapcsolási eljárást kezdeményezett azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a 
kormányzati tranzakciós díjak fizetését az Emírségek közvetlen pénzbeszedési platformján. 
Mariam al-Sadiq al-Mahdi szudáni külügyminiszter szerdán kinyilvánította hazájának azon 
törekvését, hogy minden területen megerősítse az együttműködést Törökországgal.  
Utóbbi Lengyelország számára is fontos partner: Recep Tayyip Erdoğan török elnök május 24-
én találkozott lengyel kollégájával, Andrzej Dudával, azt követően, hogy Lengyelország május 
22-én 24 db fegyverrel felszerelt drónt vásárolt Törökországtól. A török energiaügyi és 
természeti erőforrásokért felelős miniszter pedig közölte, hogy az ország további fúrásokat 
hajthat végre a földgázkészletek felkutatása keretében a Földközi-tenger keleti részén és a 
Fekete-tengeren. 
 
Érdekes adat, hogy a svájci UBS bank elemzése szerint az európai fogyasztók 700 milliárd eurót 
spóroltak meg a koronavírus járvány idején, de a költési kedv várhatóan növekedni fog a 
gazdaság újbóli megnyitását követően. 
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Kelet Ázsia 

Kínai legnagyobb távközlési szolgáltatóinak 310 millió 5G-re csatlakozó 

felhasználója volt 

Xinhua, 2021. május 25. 

Kína legnagyobb távközlési szolgáltatóinak április végéig 310 milliós felhasználója volt, akik az 

5G-s hálózatot használt - közölte a Kínai Ipari és Informatikai Minisztérium. Ez a szám a három 

távközlési szolgáltató - a China Telecom, a China Mobile és a China Unicom - összes 

mobiltelefon-felhasználójának mintegy 19 százalékát teszi ki. A minisztérium előrejelzése 

szerint 2025-ben az 5G közvetlenül 2,93 billió yuan (körülbelül 457 milliárd USA dollár) 

bevételt termelhet. Az Kínai Információs és Kommunikációs Technológiai Akadémia áprilisban 

kiadott az 5G fejlődéséről és annak gazdasági és társadalmi hatásáról szóló fehér könyve 

szerint az 5G közvetlenül 810,9 milliárd yuan bruttó bevételt tudott termelni eddig. 

Forrás: China's major telecom operators have 310 mln 5G-connected phones 

A kínai-orosz kapcsolatok sziklaszilárdak 

Xinhua, 2021. május 25. 

„Kína és Oroszország átfogó stratégiai partnersége az új korszak koordinálásával 

kapcsolatban sziklaszilárdságú” - mondta Zhao Lijian, a kínai külügyminisztérium szóvivője. 

Zhao Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kétoldalú kapcsolatokra vonatkozó észrevételeit 

kommentálta a nyilvánosság számára. Arra a kérdésre, hogy Moszkva és Peking szövetséget 

kötne-e az Egyesült Államok ellen, Lavrov egy interjúban kijelentette, hogy Moszkva és Peking 

elégedett az együttműködés jelenlegi formátumával. Erre válaszul Zhao a következőt 

nyilatkozta: „nagyra értékeljük Lavrov külügyminiszter pozitív megjegyzéseit", majd 

hozzátette, hogy Kína kész együttműködni Oroszországgal és a nemzetközi közösséggel annak 

érdekében, hogy továbbra is támogassa és gyakorolja az igazi multilateralizmust, 

demokratikusabbá tegye a nemzetközi kapcsolatokat, elmélyítse az országok közötti 

kölcsönösen előnyös együttműködést, és új lendületet adjon a világ békéjéhez és fejlődéséhez. 

Forrás: Sino-Russian relations as solid as rock: FM spokesperson 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/25/c_139969005.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/25/c_139969277.htm
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Kínának válaszlépést kell tennie a félvezetők értékláncával kapcsolatban 

China Daily, 2021. május 26. 

Dél-Korea elnöke a nemrégiben az Egyesült Államokban tett látogatása alkalmával 

bejelentette, hogy a dél-koreai vállalatok összesen 39,4 milliárd dollárt fektetnek be az 

Egyesült Államokba, és a tőke nagy részét félvezetők és elektromos autókba való 

akkumulátorok gyártására fogják fordítani. A látogatás előtt Dél-Korea 452 milliárd dolláros 

beruházási tervet mutatott be a félvezető-gyártás fejlesztésére a következő évtizedre és 

találgatások szerint Japán is ugyanilyen méretű finanszírozási tervet fontolgat a félvezető- és 

akkumulátoripar számára. Tavaly év végén Európa több mint 10 országa közös nyilatkozatot 

adott ki a processzorok és félvezetők kutatásával és gyártásával kapcsolatos együttműködésük 

megerősítésére, megígérve, hogy 145 milliárd eurót (177 milliárd dollárt) fektetnek be 

fejlesztésükbe. Az Európai Unió pedig fontolóra vesz egy chipszövetség létrehozását, mivel az 

amerikai adminisztráció által a kínai félvezető vállalatokkal szemben támasztott kereskedelmi 

korlátozások megzavarták a globális ellátási láncokat, ami arra késztette Európát, hogy 

vizsgálja felül az USA-tól és Ázsiától való függőségét is. Az amerikai adminisztráció jelenleg 

megpróbálja Ázsia összeszerelési és tesztelési kapacitását az Egyesült Államokba helyezni, és 

Kínából a gyárakat áthelyezni délkelet- és dél-ázsiai országokba, hogy Kínát kiszorítsa a globális 

félvezetőiparból. 

Forrás: China needs to respond to US chip moves 

TOP kínai csomagszállító cégek 

China Daily, 2021. május 26. 

A növekvő online kiskereskedelmi értékesítés támogatásával a kínai expressz csomagszállítók 

83,36 milliárd csomagot kézbesítettek 2020-ban, ami éves szinten 31,2 százalékos növekedést 

jelent, 879,54 milliárd yuan (136,13 milliárd dollár) működési bevételt könyvelve el, ami 17,3 

százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest a logisztikai iparág januári 

jelentése szerint. Három expressz csomagszállító vállalat üzleti volumene haladta meg a 10 

milliárdot 2020-ban. Több mint 17 milliárd csomag leszállításával a ZTO Express került az első 

helyre, amelyet a Yunda Express követett. 

Forrás: Top 5 express firms in China by package volume 

  

http://global.chinadaily.com.cn/a/202105/26/WS60ad8168a31024ad0bac160a.html
http://global.chinadaily.com.cn/a/202105/26/WS60ad7cc9a31024ad0bac15fa_1.html
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Amerika nem javasolja a Japánba való utazást 

China Daily, 2021. május 25. 

Az Egyesült Államok azt tanácsolja állampolgárai számára, hogy ne utazzanak Japánba a 

COVID-19 kockázat miatt, mindezt két hónappal a Tokiói Olimpia kezdete előtt. Az Amerikai 

Külügyminisztérium Japánra és Srí Lankára vonatkozó utazási besorolását 4. szintűre emelte, 

vagyis a „Ne utazzon" kategóriára, amely a legkockázatosabb kategória. John Coates, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) alelnöke nemrégen kijelentette, hogy az elhalasztott 

tokiói olimpiára mindenképpen sor kerül két hónap múlva, függetlenül attól, hogy a japán 

fővárosban továbbra is rendkívüli állapot van-e. Tokióban, Oszakában és további hét 

prefektúrában április óta rendkívüli állapot vezettek be, Yoshihide Suga japán miniszterelnök 

pedig felvette Okinawát is a listára, miután a dél-japán prefektúrában napi 207 COVID-19 

esetet rögzítettek. 

Forrás: US advises against travel to Japan due to COVID-19 

A Big Data elősegíti a digitális ipar gyors fejlődését 

China Daily, 2021. május 25. 

Május 26-án Guiyang városban kezdődött a 2021-es Kínai Nemzetközi Big Data Expó, 

amelynek címe „Big datából értékeket termelünk a jövőért”. Az esemény idején hat magas 

rangú párbeszéd várható, főleg a big data-biztonságról és az 5G technológia fejlődéséről. 

Jelenleg az adatok a termelés fontos tényezőjévé váltak. Az adatok alapvető és stratégiai 

erőforrásként betöltött szerepe egyre hangsúlyosabbá válik, és a gazdasági fejlődés 

minőségének, hatékonyságának és hatalmi változásainak felgyorsításának fontos motorjává 

vált. 

Forrás: 大数据中心网络助推数字产业飞速发展 

Kína és az USA kereskedelmi vezetői megtartották az első tárgyalásukat a 

Biden adminisztráció alatt 

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

Liu He miniszterelnök-helyettes Kína fő kereskedelmi tárgyalója és amerikai kollégája 

Catherine Tai csütörtökön telefonon beszélt egymással, ami az első tárgyalásnak számít Joe 

Biden elnöksége alatt. Állítólag Tai „aggodalomra okot adó kérdéseket” vetett fel a 

telefonbeszélgetés során, bár nem részletezték, hogy milyen ügyeket érintett. A kínai 

kereskedelmi minisztérium időközben kijelentette, hogy Liu és Tai megerősítette, hogy a 

kétoldalú kereskedelem fejlődése „nagyon fontos", és megállapodtak abban, hogy a két 

ország folytatja a kommunikációt. Egyes értesülések szerint Kína a tarifák visszavonásának 

fontosságát hangsúlyozta, mint a kapcsolat következő lépéseinek szükséges elemét. Az utóbbi 

időben Kína a kapcsolatok javítása érdekében több intézkedést is hozott, pl. több tucat, az 

Egyesült Államokból behozott termék vámmentességét meghosszabbította, beleértve a 

ritkaföldfémeket, az aranyat és az orvosi fertőtlenítőszert. 

Forrás: China US trade chiefs hold first talk under Biden administration 

http://global.chinadaily.com.cn/a/202105/25/WS60ac5480a31024ad0bac12f3.html
https://gz.chinadaily.com.cn/a/202105/27/WS60af5d2ca3101e7ce9752042.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/27/china-us-trade-chiefs-hold-1st-talks-under-biden-administration.html
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Hogyan veszíti el Kína Európát 

Xue Qing, The Diplomat, 2021. május 25. 

Az elmúlt hónapokban az EU-Kína kapcsolatok eljutottak 1989 óta a legmélyebb pontra. A 

Xinjiang-al kapcsolatos szankciókat követően az EU május 20-án befagyasztotta a 2020 végén 

megkötött befektetési megállapodás ratifikálását is. Noha a kapcsolatok megromlása számos 

tényezőnek tudható be, Kína EU-val szembeni politikájában is felfedezhetőek hiányosságok. 

Először is, Kína nem volt hajlandó az EU-t komoly politikai és biztonsági szereplőnek tekinteni, 

ráadásul Peking az EU normatív megközelítését sem akarta komolyan venni. Emellett Kína nem 

tudott megfelelő kifinomult diplomáciát sem kialakítani az EU-val szemben. 

Forrás:  How China Is Losing Europe 

Hivatalos célzások az üzbegisztáni kínai vállalkozások nehézségeire 

Umida Hashimova, The Diplomat, 2021. május 25. 

Az üzbegisztáni kínai nagykövetség tanácsadója Yin Yulong egy interjúban a kínai-üzbég 

gazdasági kapcsolatok fejlődéséről beszélt és hangsúlyozta, hogy Kína az ország egyik 

legfontosabb kereskedelmi partnere, ugyanakkor elismerte, hogy a kínai befektetők számos 

nehézséggel kényszerülnek szembenézni Üzbegisztánban. Komoly gondokat okoz az állam 

kiterjedt jelenléte a gazdasági életben, mivel a bürokrácia a fejlődést is jelentősen akadályozza. 

A másik probléma, hogy a helyi kormányzatok önkényesen értelmezik a törvényeket, vagy 

nincsenek tisztában a jogszabályi háttérrel. Egyelőre az üzbég központi kormány a 

reformtörekvések ellenére nem tudott igazi választ adni a problémákra. 

Forrás: Official Hints at Challenges for Chinese Businesses in Uzbekistan 

Mongólia június 1-jén tervezi határának megnyitását  

MNB.mn, 2021. május 27. 

A kabinet rendes ülésén, május 27-én arról döntöttek, hogy Mongólia június 1-jén megnyitja 

határait. A mongol állampolgárok immunitás igazolása nélkül is beléphetnek, így otthon 

felvehetik az koronavírus-oltást, a külföldiek viszont csak akkor léphetnek be, ha a teljes adag 

Covid–19-vakcinát megkapták már. L. Oyun-Erdene Mongólia miniszterelnöke utasította az 

illetékes minisztereket, hogy dolgozzák ki a nyitás pontos szabályozását. 

Forrás: ЗГ: Монгол Улс зургаадугаар сарын 1-ний өдрөөс хилээ нээхээр төлөвлөжээ  

  

https://thediplomat.com/2021/05/how-china-is-losing-europe/
https://thediplomat.com/2021/05/how-china-is-losing-europe/
https://thediplomat.com/2021/05/how-china-is-losing-europe/
https://thediplomat.com/2021/05/official-hints-at-challenges-for-chinese-businesses-in-uzbekistan/
http://www.mnb.mn/i/236807
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Megvitatták a Mongólián, Oroszországon és Kínán keresztül történő közúti 

szállítás kérdését  

MNB.mn, 2021. május 27. 

A háromoldalú vegyes bizottság második ülését a „Mongólia-Oroszország-Kína gazdasági 

folyosó programban” szereplő „Mongólia, Oroszország és Kína kormányai közötti, az ázsiai 

úthálózaton történő nemzetközi közúti szállításról szóló megállapodás” végrehajtásának 

megvitatása érdekében 2021. május 25-én megtartották online. A megállapodás 2019 

júliusában lépett hatályba, és 2020 januárjában a mongol fuvarozók Mongóliában 

nyilvántartott járművel először sikeresen szállítottak árukat Kínán keresztül Tianjin kikötőjébe. 

A mongol küldöttséget Yo. Jargalsaikhan, a Közúti és Közlekedési Minisztérium útpolitikai 

végrehajtási koordinációs osztályának igazgatója, a kínai delegációt Li Huaqiang, a kínai 

Közlekedési Minisztérium Közlekedési Szolgáltatások Főosztályának igazgatóhelyettese, az 

orosz küldöttséget pedig Alekszej Szergejevics Bakirei, az Orosz Föderáció Közlekedési 

Minisztériumának közúti és városi személyszállítással foglalkozó osztályának vezetője vezette. 

Az ülésen részt vett B. Ganbold, az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági és Szociális 

Bizottságának Kelet-Ázsiai és Csendes-óceáni Regionális Központjának igazgatója is. A fő téma 

a megállapodás végrehajtása, illetve annak koronavírus-járvánnyal kapcsolatos aspektusai 

voltak. A felek megállapodtak abban, hogy enyhítik a koronavírus-járvány miatti forgalmi 

korlátozásokat, és aktív lépéseket tesznek a nemzetközi közúti szállítás elindítására az ázsiai 

úthálózaton a nemzetközi közúti szállításról szóló kormányközi megállapodás alapján.   

Forrás: Монгол, Орос, Хятад улсыг дамжин хийх авто тээврийн асуудлыг хэлэлцэв 

 

  

http://www.mnb.mn/i/236793
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Dél-Ázsia 

India technológiai start-up-jainak átalakulása 

Dharish David, East Asia Forum, 2021. május 24. 

2021. április második hetében India hat új „unikornist”, vagyis olyan startup-ok szerzett, 

amelyek értéke legalább egymilliárd dollár. Ez lenyűgöző teljesítmény, tekintve, hogy csak hét 

új unikornis jelent meg 2020-ban, és hat 2019-ben. A Covid-19 okozta óriási felfordulás 

közepette a csökkenő kereslet és kínálat tükrében ez mindenképpen nagy dolog. Ennek 

ellenére egy felmérés szerint 10-ből 9 indiai startup jövedelme csökkent az elmúlt hónapban. 

A kormány támogatja az online technológiák terjedését, amit a járvány is elősegített, de 

nehézségek így is vannak. Az egyik probléma az, hogy a startupok és a finanszírozás elosztása 

a nagyvárosi központokban koncentrálódik, így kevés lehetőség áll rendelkezésre a kisebb 

településeken vagy vidéken élők számára. Ráadásul a beruházások nagymértékben 

koncentrálódnak az informatikai technológiákat alkalmazó ágazatokban. 

Forrás:  The transformation of India’s tech startups 

Banglades a történelemben először devizacsere-ügyletet bonyolít, a cél Srí 
Lanka megsegítése 
DhakaTribune, 2021. május 26. 

Először a történelemben Banglades devizacsere-ügyletként 200 millió dollárt kölcsönöz 

devizatartalékaiból. „A Bangladesh Bank igazgatósága meghozta a döntést arról, hogy 

Banglades tartalékaiból 200-250 millió dollárt kölcsönöz Srí Lankának három hónapra” – 

közölte Mohammad Serajul Islam, az ország jegybankjának szóvivője. A devizaösszeg 

ellenében Srí Lanka ugyanolyan összegű helyi valutát, rúpiát tartana a Bangladesh Banknál, 

kormányzati garanciával együtt. A jegybank kamatként 1-2%-ot számolna fel. Az ügylet egy év 

alatt lenne lebonyolítva, mely során az összeget több részletben bocsátja Banglades Srí Lanka 

rendelkezésére. Az utolsó részlettől számítva három hónapja lesz Srí Lankának a 

visszafizetésre. Srí Lanka devizatartalékai jelenleg körülbelül 4 milliárd dollárt tesznek ki, 

vagyis a GDP 4,76% -át, míg Banglades tartalékai a GDP közel 12%-át teszik ki. A devizacserével 

lehetővé válna Srí Lanka számára több mint 10 hónapig az importfizetések teljesítése. Két 

héttel korábban 500 millió devizahitel érkezett Srí Lankára Dél-Koreából, Kína pedig 1,5 

milliárd dolláros devizacsere-ügyletet adott a Kínából származó import finanszírozására. 

Forrás: Bangladesh’s forex reserves to Sri Lanka’s rescue 

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/05/24/the-transformation-of-indias-tech-startups/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/24/the-transformation-of-indias-tech-startups/
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/24/the-transformation-of-indias-tech-startups/
https://www.dhakatribune.com/business/banks/2021/05/26/bangladesh-s-forex-reserves-to-sri-lanka-s-rescue
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Kabulban megnyílt az első állandó kereskedelmi kiállítási központ 

Tolo News, 2021. május 22. 

Kabulban nemrég megnyílt az ipari termékek első állandó kiállítási központja, amelynek célja 

Afganisztán hazai termékeinek összekötése a regionális és a nemzetközi piacokkal. Az 

avatóünnepségen Nisar Ahmad Ghoryani afgán kereskedelmi és ipari miniszter elmondta, 

hogy a légi folyosók folytatják működésüket, és a kormány kész támogatást biztosítani a 

(Pakisztán kivételével bárhová máshova) exportált szőnyegek szállítási költségeinek 6%-ára. 

„Nagyon fájdalmas látni, hogy több millió dollár értékű afgán szőnyeg hever az üzletekben” – 

mondta Ghoryani. Az üzletemberek felszólították a kormányt, hogy foglalkozzon az áramhiány 

kérdésével, és hajtson végre átfogó programokat a beruházások vonzása érdekében. „Szükség 

van reformokra, hogy a vállalkozók problémái megoldódjanak” – mondta Younus Mohmand, 

a Kereskedelmi és Beruházási Kamara vezetőhelyettese. „A bankokban lévő készpénzt a 

magánszektor számára kell biztosítani” – nyilatkozott Mohammad Ismail Ghazanfar, az 

Afganisztáni Kamaraszövetség vezetője. Az ipar a kétéves negatív növekedés és az üzleti 

visszaesés után pozitív növekedésre számít ebben az évben. 

Forrás: First Permanent Trade Expo Center Opens in Kabul 

Az USA 13 millió rúpia értékben adományoz PCR-teszteket Srí Lankának 

news.lk, 2021. május 26. 

Az Egyesült Államok Srí Lanka-i nagykövetsége 4700 PCR-tesztet adományozott 13 millió rúpia 

értékben Srí Lanka Egészségügyi Minisztériumának. Az indiai-csendes-óceáni térség fejlesztési 

csoportjának igazgatója, Bradley Elder adta át az adományt Channa Jayasumana 

professzornak, az Egészségügyi Minisztérium gyártási, gyógyszerellátási és gyógyszeripari 

szabályozási államtitkárának. Bradley Elder arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kormánya 

a kezdetektől fogva támogatta Srí Lankát a Covid–19 terjedésének leküzdésében, és továbbra 

is ez a szándéka a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok további erősítése és a koronavírus 

felszámolása érdekében. Az adományt az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának 

humanitárius segítségnyújtás és katasztrófa-elhárítás részlege által nyújtott támogatásból 

finanszírozták, miközben az Egyesült Államok Nagykövetsége koordinálta a kellékek 

beszerzését és szállítását. Az Egészségügyi Minisztérium ezeket a PCR-tesztkészleteket 

szétosztja az egész szigeten működő laboratóriumoknak. 

Forrás: US Government donates Rs. 13 million worth PCR test kits to Sri Lanka 

  

https://tolonews.com/index.php/business-172288
https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/32320-us-government-donates-rs-13-million-worth-pcr-test-kits-to-sri-lanka
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Megérkezett a második szállítmány a Kína által adományozott 500 ezer 

Sinopharm vakcinából Srí Lankára 

news.lk, 2021. május 27. 

A Sri Lanka Airlines UL 869-es járata csütörtök éjfélkor a kínai kormány által Sri Lankának 

adományozott 500 ezer Sinopharm vakcina második részletét szállította le. Pavithra 

Wanniarachchi egészségügyi miniszter, valamint Channa Jayasumana professzor, az 

Egészségügyi Minisztérium gyártási, gyógyszerellátási és gyógyszeripari szabályozási 

államtitkára is jelen volt a Katunayake Bandaranaike Nemzetközi Repülőtéren, hogy átvegye 

az oltóanyag-szállítmányt. Ezen kívül Pavithra Wanniarachchi egészségügyi miniszter és Srí 

Lanka-i kínai nagykövet, Qi Zhenhong megvitatták a Kína – Srí Lanka oltási programról szóló 

megállapodást a Bandaranaike nemzetközi repülőtéren. Ezt megelőzően a kínai kormány 

korábban 600 ezer adag Sinopharm vakcinát adott Srí Lankának.  

Forrás: Second stock of 500,000 Sinopharm vaccine doses arrived in Sri Lanka 

Az indiai gazdaság nem került olyan rossz helyzetbe, mint az első hullám 

idején, azonban továbbra is vannak kétségek 

The Times of India, 2021. május 27. 

Az India Reserve Bank csütörtökön arról számolt be, hogy meglátásuk szerint a jelenlegi 

járványhullám nem vetette vissza az indiai gazdaságot olyan nagy mértékben, mint az első 

hullám tette tavaly. Azonban az ország növekedési kilátásai teljes mértékben attól függenek, 

hogy milyen gyorsan sikerül legyőzni a jelenlegi második hullámot. A fellendülésben kritikus 

szerepet fog játszani a magánkereslet megélénkülése, melyet rövid távon a lakossági 

fogyasztás vezethet, de fenntartásához szükség lesz a beruházások felpörgetésére is.   

Forrás: Indian economy not as hard hit as first wave but uncertainties remain: BRI 

  

https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/32326-second-stock-of-500-000-sinopharm-vaccine-doses-arrived-in-sri-lanka
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/indian-economy-not-as-hard-hit-as-first-wave-but-uncertainties-remain-rbi/articleshow/82998075.cms
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Qureshi az EU törvényhozóknak: Egyetlen fegyveres nyomásgyakorló csoport 

sem diktálhatja a kormány politikáját 

tribune.com.pk, 2021. május 26. 

Shah Mahmood Qureshi külügyminiszter szerdán azt mondta az Európai Unió 

törvényhozóinak, hogy egyetlen fegyveres nyomásgyakorló csoportnak sem szabad 

beleszólnia a pakisztáni kormány politikájába. A külügyminiszter online értekezleten az 

Európai Parlament Külügyi Bizottságához fordulva kijelentette, hogy a szövetségi kormány a 

legutóbbi tiltakozások óta határozottan foglalkozik a radikális csoportok ügyével. Qureshi 

csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a 

pakisztáni istenkáromlási törvényekről. A külügyminiszter kijelentette, hogy az állásfoglalás 

„tükrözi az istenkáromlási törvények és a kapcsolódó – Pakisztánban és a tágabb muszlim 

világban jelenlévő – vallási érzékenység megértésének hiányát”. Azt is hangsúlyozta, hogy: 

„értenünk kell a Szent Próféta személyéhez és más vallási szimbólumokhoz fűződő vallási 

érzelmeket." Sok egyéb téma mellett, a külügyminiszter szót ejtett Pakisztán gazdasági 

potenciáljáról is. „Pakisztán 220 millió emberből álló feltörekvő piac, lakosságának 60 

százaléka 30 év alatti, Pakisztán számos lehetőséget kínál a kereskedelemre és a 

befektetésekre, és készen áll arra, hogy aktívan együttműködjön az Európai Unióval, mivel a 

kereskedelem, az éghajlatváltozás és a digitalizálás területén óriási lehetőségek rejlenek 

ebben a kapcsolatban. A 2019 júniusában aláírt Pakisztán-EU stratégiai elkötelezettségi terv a 

kapcsolat új szakaszát nyitotta meg” – tette hozzá Qureshi. 

Forrás: No armed pressure group allowed to dictate govt policy, Qureshi tells EU lawmakers  

Pakisztán valószínűleg fog konferenciát szervezni az afgán békefolyamatról 

Afghanistan Times, 2021. május 26. 

A pakisztáni kormány valószínűleg afgán békefolyamatról szóló konferenciának fog 

otthont adni. Ez a kijelentés azután hangzott el, hogy az afgán kormány többször 

felszólította Pakisztánt, hogy nyilvánítsa ki őszinte támogatását az afgán 

békefolyamattal kapcsolatban. A találkozó szervezése ugyanakkor még minden 

bizonnyal nem kezdődött meg, és kérdéses, hogy valóban meg fog-e történni. A 

tálibok például jelezték, hogy nincs tudomásuk ilyen konferenciáról. Enayatullah 

Babur Farahmand, a nemzeti megbékélésért felelős főképviselő helyettese 

elmondta, hogy pozitív változást észlelt a pakisztáni tisztviselők magatartásában a 

békefolyamatokkal kapcsolatban. 

Forrás: Pakistan likely to host conference on Afghan peace 

  

https://tribune.com.pk/story/2301744/no-armed-pressure-group-allowed-to-dictate-govt-policy-qureshi-tells-eu-lawmakers
http://www.afghanistantimes.af/pakistan-likely-to-host-conference-on-afghan-peace/
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A tálibok ellenzik amerikai támaszpontok felállítását a szomszédos 

országokban 

Afghanistan Times, 2021. május 26. 

A tálib fegyveresek ellenzik az amerikai katonai bázisok létrehozását a szomszédos 

országokban. Vannak jelentések, amelyek szerint az Egyesült Államok és Pakisztán 

megállapodott egy amerikai katonai támaszpontok felállításáról Pakisztán területén, 

miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy május 1-jén az amerikai katonák 

megkezdik kivonulásukat Afganisztánból. Az Egyesült Államok a tervek szerint 

szeptember 11-ig kivonja az összes csapatot Afganisztánból. Paktia tartomány Zazai 

körzetének lakói elmondták, hogy az amerikai csapatok azon dolgoznak, hogy egy 

nagy katonai támaszpontot építsenek a Durand-vonal másik oldalán, mintegy nyolc 

kilométerre a határvonaltól. Elmondásuk szerint a bázis mérete többszöröse a Logar 

tartományban lévőnek. A tálibok május eleje óta fokozzák a támadásaikat, hogy 

minél nagyobb területet vonjanak irányításuk alá. Azt követelik a szomszédos 

országoktól, hogy senki ne engedje amerikai bázisok felállítását. A fegyveres csoport 

szerdán kiadott közleményében azt mondta, hogy a külföldi erők jelenléte a 

békétlenség fő oka a régióban, hozzátéve, hogy az afgánok többet szenvedtek, mint 

bárki más. 

Forrás: Taliban oppose US bases in Afghanistan’s neighboring states 

Jaishankar amerikai törvényhozókkal találkozott: oltások, Quad 

The Times of India, 2021. május 28. 

Jaishankar indiai külügyminiszter csütörtökön találkozott demokrata és 

republikánus törvényhozókkal is. Az amerikai képviselők méltatták India hősies 

küzdelmét a koronavírus-járvány ellen, és szóba került az oltási programban való 

együttműködés. Jaishankar kiemelte, hogy a járvány leküzdésében az Egyesült 

Államok nagy támogatója. A demokrata Brad Sherman szerint figyelemre méltó az 

a küzdelem is, ahogy India dolgozik azon, hogy leválassza gazdaságát a kínai 

gazdaságról. Mind a négy képviselő egyetértett abban, hogy az amerikai külügy 

Japánba, Dél-Koreába és Indiába való látogatásai megerősítették az Egyesült 

Államok szerepét mint csendes-óceáni hatalom, és megadták a kellő jelzést Kínának, 

hogy Amerika visszatért a térség arénájába szövetségeseivel az oldalán. 

Forrás: Jaishankar meets US lawmakers, discusses developments pertaining to Quad, 

cooperation on vaccines 

  

http://www.afghanistantimes.af/taliban-oppose-us-bases-in-afghanistans-neighboring-states/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/jaishankar-meets-us-lawmakers-discusses-developments-pertaining-to-quad-cooperation-on-vaccines/articleshow/83025545.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/jaishankar-meets-us-lawmakers-discusses-developments-pertaining-to-quad-cooperation-on-vaccines/articleshow/83025545.cms
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Délkelet-Ázsia 

Új ütemtervek a tengeri és partmenti mérnöki szolgáltatásokat nyújtó kkv-k és 

alkalmazottjaik digitalizációjának megkönnyítéséhez 

Sue-Ann Tan, The Straits Times, 2021. május 25. 

A szingapúri tengerészeti és a partmenti mérnöki szolgáltatásokat nyújtó iparág mintegy 1000 

vállalata és 75 000 munkatársa kaphat segítséget a működésük digitalizálásához egy a teljes 

szektort érintő tervvel, amely útmutatást nyújt a vállalatok számára digitális készültségük 

felmérésében és a digitalizálás módjainak meghatározásában. Ennek keretében két 

ütemtervet dolgoztak ki: az egyik különböző digitális megoldások feltérképezését kínálja a kis- 

és középvállalkozások (kkv-k) számára, a másik pedig a munkavállalók számára kínál megfelelő 

képzési ütemtervet, hogy elsajátítsák a megfelelő készségeket. A tervezet várhatóan a 

vállalatok versenyképességének növeléséhez is hozzájárul az új technológiák alkalmazása 

révén. 

Forrás: New road maps to help marine and offshore engineering SMEs and staff go digital 

Szingapúr és az öbölmenti országok partnerek lehetnek a klímaváltozás elleni 

harcban Grace Fu szerint  

Justin Ong, The Straits Times, 2021. május 25. 

A tengerszint emelkedése, a magasabb hőmérséklet, valamint a víz- és élelmezésbiztonságot 

fenyegető veszélyek jelentik az éghajlatváltozással kapcsolatos legfőbb kihívásokat, 

amelyekkel Szingapúr és Katar, valamint a Közel-Kelet más országai szembesülnek. Éppen 

ezért, különösen az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése, a tiszta energia és a zöld növekedés 

területén működhetnek együtt – jelentette ki a fenntarthatóságért és a környezetvédelemért 

felelős szingapúri miniszter Grace Fu május 25-én. Előadásában a politikus elsősorban a 

tapasztalatok cseréjét, az alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású technológiák közös fejlesztését, 

valamint a zöld növekedés és ellenállóképesség megteremtésének szükségét hangsúlyozta. 

Forrás: S'pore and Gulf countries can be partners in fight against climate change: Grace Fu 

  

https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/new-roadmaps-to-help-marine-and-offshore-engineering-smes-and-staff-go
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/opportunities-for-partnership-between-spore-and-gulf-countries-to-fight
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Áprilisban csökkent a költségvetési hiány 

Jordeene B. Lagare, The Manila Times, 2021. május 26. 

A kincstár adatai szerint a Fülöp-szigeteken áprilisban csökkent a nemzeti költségvetés hiánya 

köszönhetően az adókból befolyó magasabb jövedelemnek. A jelentés a hiányt 44,4 milliárd 

pesóra becsülte, ami 83,78 százalékkal alacsonyabb az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest. A 

bevételek 55,46 százalékkal 291,9 milliárd pesóra emelkedtek a tavaly áprilisi 187,8 milliárdról, 

míg a kiadások 27,14 százalékkal 336,3 milliárd pesóra csökkentek a 461,7 milliárdról. A 

kincstár közleménye szerint a pozitív eredmény nagyrészt annak köszönhető, hogy a 

jövedelemadók befizetését sokan erre az időszakra időzítették. Összességében a 2021-es év 

első négy hónapjában a tavalyi 559,3 milliárd pesóról 688,7 milliárd pesóra nőttek az állami 

bevételek. 

Forrás: Budget deficit narrows in April 

A turizmus újjáéledésével kapcsolatos remények fogyatkoznak Délkelet-

Ázsiában 

David Hutt, Asia Times, 2021. május 26. 

Délkelet-Ázsia turizmustól függő gazdaságai nagy reményeket fűznek ahhoz, hogy az év utolsó 

negyedében ismét sok turistát fogadhatnak, azonban a Covid-19 újabb hullámának közepette 

az optimizmus lehet, hogy még túl korai. Kambodzsa, Thaiföld és Vietnam egyaránt a 

turisztikai szektor fokozatos megnyitására készül, ami nem véletlen, hiszen az elmúlt 

időszakban számos vállalkozás ment csődbe és sokan veszítették el állásukat. Úgy tűnik, hogy 

a kormányok alig várják, hogy újraindítsák a turisztikai szektort és minél több vendéget 

fogadjanak. Ennek a nyitott kapu politikának pozitív gazdasági hatásai lehetnek a 

szolgáltatásoktól az építkezésen át az oktatásig. Gyors talpraállásra viszont nem lehet 

számítani. 

Forrás: Tourism revival hopes ebb and wane in SE Asia 

A legtöbb filippínó nem szeretne koronavírus elleni oltást. Különösen nem 

kínait. 

Alan Robles, Asiaone, 2021. május 27. 

A Fülöp-szigetek kormánya korábban úgy becsülte, hogy 110 millió lakosú országnak, legalább 

70 millió embert kell beoltania az nyájimmunitás elérése érdekében. A célt ebben a hónapban 

58 millióra módosították. Az országos oltási program március 1-jén kezdődött, melynek 

következtében május 24-ig 986 929 filippínót immunizáltak. Mint kiderült, az emberek 

jelentős része idegenkedik az oltástól, főleg a kínai Sinovac vakcinájától, miközben a Pfizer 

oltóanyaga iránt jelentősen megnőtt a kereslet. Duterte elnök május 18-án bejelentette, hogy 

a továbbiakban már nem lehet választani az oltóanyagok közül. Akik az oltásra jelentkeztek 

ezután csak az oltóközpontokban szerezhetnek tudomást az oltóanyagról. 

Forrás: Most Filipinos don't want a coronavirus vaccine. Especially not a Chinese one 

https://www.manilatimes.net/2021/05/26/business/top-business/budget-deficit-narrows-in-april/1800697
https://asiatimes.com/2021/05/tourism-revival-hopes-ebb-and-wane-in-se-asia/
https://www.asiaone.com/asia/most-filipinos-dont-want-coronavirus-vaccine-especially-not-chinese-one
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800 millió dolláros Covid-19 támogatási csomag a szingapúri cégek és dolgozók 

számára, beleértve több bértámogatást és bérleti kedvezményeket 

Yuen Sin, The Straits Times, 2021. május 28. 

Szingapúrban egy 800 millió dolláros támogatási csomagot jelentett be a kormány, amely a 

Munkahelytámogatási rendszer keretében megnövelt bértámogatásokat és bérleti 

kedvezményeket tartalmaz, annak érdekében, hogy segítsék a vállalkozásokat és a 

munkavállalókat a Covid-19 korlátozások okozta hatások mérséklésében. Lawrence Wong 

pénzügyminiszter megerősítette, hogy az érintett tornatermek, fitneszstúdiók, valamint az 

előadó-művészeti és művészeti oktatási központok a rendszer keretében a helyi alkalmazottak 

fizetésének 50 százalékát kapják meg. Ugyanakkor a szupermarketek, a kisboltok és az online 

kiskereskedők nem lesznek jogosultak a fokozott bértámogatásra. 

Forrás: $800m Covid-19 support package for S’pore firms and workers, including more wage 

subsidies, rental relief 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/800-million-covid-19-support-package-to-help-firms-and-workers-including-enhanced-wage
https://www.straitstimes.com/singapore/800-million-covid-19-support-package-to-help-firms-and-workers-including-enhanced-wage
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Közel-Kelet 

Az európaiak 700 milliárd eurót spóroltak meg a Covid-19 járvány alatt 

 .Al Arabiya, 2021. május 23 ,العربية

A svájci UBS bank elemzése szerint az európai fogyasztók 700 milliárd eurót spóroltak meg a 

koronavírus járvány idején, és a fogyasztók költési kedve várhatóan növekedni fog Európában 

a gazdaság újbóli megnyitása és a járvány visszaszorítására bevezetett korlátozások feloldása 

után. Várható, hogy Olaszország a gazdaság újranyitását követően Európa élvonalába fog 

tartozni a fogyasztói kiadások növekedése szempontjából, de Nagy-Britannia és Németország 

sem fog túlságosan lemaradni e tekintetben. Az elemzők szerint az idegenforgalomra, az 

éttermekre és az egészségügyre fordított kiadások terén lehet a legnagyobb növekedésre 

számítani, amit szorosan követnek majd a járművekhez és az üzemanyagokhoz köthető 

ráfordítások. 

Forrás:  األوروبيون يدخرون ٧٠٠ مليار  يورو خالل  كورونا ..وهذه أوجه اإلنفاق المرتقبة 

A Dubaji Pénzügyminisztérium és a Központi Bank „technikai kapcsolatba lép” 

األهرام بوابة , Al Ahram Gate, 2021. május 22. 

Dubaj kormányának pénzügyminisztériuma és az Egyesült Arab Emírségek Központi Bankja 

technikai összekapcsolási eljárást kezdeményezett azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a 

kormányzati tranzakciós díjak fizetését az Emírségek közvetlen pénzbeszedési platformján 

keresztül. Az elektronikus fizetési átjáró rendszere kapcsolatban áll a Központi Bankkal. Ez a 

lépés erősíti Dubaj kormányának pénzügyminisztériuma és az Egyesült Arab Emírségek 

Központi Bankja közötti kapcsolatot, javítja a pénzbeszedés folyamatának hatékonyságát, 

valamint hozzájárul az ország digitális modernizációs stratégiájának megerősítéséhez és 

elősegíti az intelligens átalakulást Dubaj emirátusában. Dubaji hivatalos források szerint a 

projekt elsősorban a közérdeket szolgálja. 

Forrás: "  
   الربط  التقن 

عان ف   مالية  دب    "و"المرصف المركزي "يشر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/05/23/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%86-700-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://gate.ahram.org.eg/News/2734499.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2734499.aspx
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A Gazdasági Integrációs Bizottság virtuális ülést tartott, amely során egy üzleti 

tervet fedtek fel 

الخليج صحيفة , Al Khaleej, 2021. május 9. 

A Gazdasági Integrációs Bizottság megtartotta ötödik virtuális ülését Abdullah bin Tawq Al-

Marri gazdasági miniszter vezetésével. A bizottság ülésén áttekintették a Gazdasági 

Minisztérium és az Egyesült Arab Emírségek gazdasági fejlesztési osztályai, valamint az összes 

érintett szövetségi és helyi intézmény közötti integrációs erőfeszítéseket, valamint számba 

vették a szövetségi és helyi szinten elért sikereket, és megvitatták az együttműködések és a 

partnerségek fokozásának lehetőségét és módjait, amivel támogatni tudnák az Egyesült Arab 

Emírségek felkészülését a következő ötven évre. Abdullah bin Tawq Al-Marri gazdasági 

miniszter megerősítette, hogy a Gazdasági Integrációs Bizottság eltökélten halad a nemzeti 

célok elérése felé és az ülésen számos fontos kérdést vitattak meg, ahol többek között szó 

esett: a reális gazdasági tevékenységekre vonatkozó nemzetközi normák végrehajtásának 

mechanizmusairól, egy cselekvési terv elfogadásáról a releváns kérdések meghatározása 

érdekében, és az adókijátszás elleni küzdelem ügyében egy rugalmas cselekvési tervet 

fogadtak el. Kihangsúlyozták a gazdasági fellendülés ütemének felgyorsítására irányuló 

folyamatos nemzeti erőfeszítések fontosságát, valamint azt is, hogy eltökéltek az Egyesült 

Arab Emírségek helyzetének megerősítésére a nemzetközi térképen és a globális mutatók 

tekintetében egyaránt. 

Forrás: « كة    لـ ٤٠٠ ألف شر
 التكامل االقتصادي :«خطة عمل لتوفي   بيانات المستفيد الحقيق 

Katar külügyminisztere Líbiában tárgyalt a kétoldalú kapcsolatok 

megerősítéséről 

اليومية الشعب صحيفة , Arabic People, 2021. május 23. 

Abdul Hamid Dbeibeh líbiai miniszterelnök a katari miniszterelnök-helyettessel és 

külügyminiszterrel tárgyalt a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséről. Megvitatták az országok 

közötti kétoldalú kapcsolatok előrehaladását és azok erősítésének jövőbeni módjait, valamint 

az arab és regionális helyzet alakulását. Ez a katari miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter 

első líbiai látogatása a líbiai válság 2013-as kitörése óta. Katar és Líbia jó kapcsolatokat ápol, 

mivel politikai, gazdasági, biztonsági és egyéb területeken is partnerségi viszonyt tartanak 

fent. 

Forrás: ليبيا تعزيز العالقات الثنائية   
 وزير  خارجية قطر يبحث ف 

  

https://www.alkhaleej.ae/2021-05-23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80-400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%83%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
https://www.alkhaleej.ae/2021-05-23/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A-%D9%84%D9%80-400-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D9%83%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
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-/2251734
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A lengyel elnök Törökországban tett hivatalos látogatást 

Hürriyet Daily News, 2021. május 24. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök május 24-én találkozott lengyel kollégájával, Andrzej 

Dudával, hogy megvitassák a kétoldalú kapcsolatokat és a regionális fejleményeket. A 

hivatalos közlemény szerint a vezetők kétoldalú megállapodásokat is aláírtak. Lengyelország 

május 22-én jelentette be, hogy 24, fegyverrel felszerelt drónt vásárol Törökországtól, amivel 

az első olyan NATO-tag lesz, amely török gyártmányú pilóta nélküli repülőgépeket (UAV) 

vásárol. A Baykar török védelmi technológiai vállalat már adott el a Bayraktar TB2 fegyveres 

drónokból Azerbajdzsánnak, Ukrajnának, Katarnak és Líbiának. Erdoğan márciusban 

elmondta, hogy Szaúd-Arábia is érdeklődést mutat a török drónok vásárlása iránt. 

Forrás: Polish president in Turkey for official visit 

Törökország bővítheti fúrási tevékenységét a Földközi-tengeren és a Fekete-

tengeren 

Hürriyet Daily News, 2021. május 24. 

Törökország további fúrásokat hajthat végre a földgázkészletek felkutatása keretében a 

Földközi-tenger keleti részén és a Fekete-tengeren - mondta Fatih Dönmez energiaügyi és 

természeti erőforrásokért felelős miniszter május 24-én. Törökország már nyolc fúrást végzett 

a Földközi-tenger keleti részén, és Dönmez hozzátette, hogy bár vannak jelei a földgáz 

jelenlétének, gazdaságilag még nem volt jelentős felfedezés. A szakemberek minden fúrás 

után ellenőrzik az adatokat és összevetik a korábban megszerzett szeizmikus adatokkal. Ha a 

gáz kereskedelmi szempontból kinyerhető, akkor az megszüntetheti Törökország függőségét 

Oroszországtól, Irántól és Azerbajdzsántól az energiaimport terén. 

Forrás: Turkey can expand drilling activities in Mediterranean, Black Sea: Minister 

20 ezer látogatót vonz naponta a "Pálma-szökőkút" 

لخليجا , Al Khaleej, 2021. 05. 25. 

A dubaji Palm Jumeirah partján található több mint 14 ezer négyzetméteres területű táncoló 

szökőkút naponta nagyszámú látogatót és közönséget vonz. A látványosság megközelítőleg 

105 méter hosszú és több mint 3 ezer lámpa világítja meg. A dubaji emirátusban a koronavírus 

járvány után a normális életbe való fokozatos visszatérés kezdetével ez a kivételes turisztikai 

desztináció a látogatók egyik legvonzóbb úti céljává vált, amit jelez, hogy számuk körülbelül 

napi 20-25 ezerre emelkedett. Dubaj mindent elkövet, hogy a turisztikai szektort csúcsra 

járassa, ezért újabb turista csalogató látványosságok megépítését tervezik. 

Forrás: لـ  »نافورة  النخلة  
 
 «٢٠ ألف  زائر يوميا

  

https://www.hurriyetdailynews.com/polish-president-in-turkey-for-official-visit-164952
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-can-expand-drilling-activities-in-mediterranean-black-sea-minister-164974
https://www.alkhaleej.ae/2021-05-26/20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80-%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Kína kijelentette, hogy hajlandó együttműködni Iránnal és megvédeni mindkét 

fél közös érdekeit 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. május 25. 

Hszi Csin-ping kínai elnök elmondta, hogy Kína támogatja Irán ésszerű követeléseit az iráni 

nukleáris kérdéssel kapcsolatban egy átfogó közös cselekvési terv keretében, és készen áll az 

Iránnal való koordináció fokozására, valamint mindkét fél közös érdekeinek védelmére. 

Hassan Rouhani iráni elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során Ping hozzátette: „Kína és 

Irán segítettek egymásnak a világjárvány (Covid-19) elleni küzdelemben, és fokozták az 

együttműködést a pozitív eredmények elérése érdekében." A kínai elnök kifejtette, hogy 

ebben az évben van az ötvenedik évfordulója annak, hogy Kína és Irán között létrejöttek a 

diplomáciai kapcsolatok, és a két ország viszonya fontos történelmi szakaszba lépett. Kína 

nagy jelentőséget tulajdonít a kínai-iráni kapcsolatoknak, és hajlandó együttműködni Iránnal 

a különböző területeken, valamint folyamatos és átfogó a stratégiai partnerség a két fél 

között. Kína továbbra is erőteljesen támogatja Irán szuverenitását és nemzeti méltósága 

védelmének ügyét, valamint kész továbbra is segítséget nyújtani számukra a járvány elleni 

küzdelemben. 

Forrás:    كة للجانبي  الصي    تؤكد استعدادها التنسيق مع إيران وحماية المصالح المشي 

Szudán: Bízunk benne, hogy minden területen fokozottabb együttműködés 

várható Törökországgal 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. május 27. 

Mariam al-Sadiq al-Mahdi szudáni külügyminiszter szerdán kinyilvánította hazájának azon 

törekvését, hogy minden területen megerősítse az együttműködést Törökországgal. Ez a 

szudáni külügyminisztérium székhelyén, a kartúmi török nagykövettel, Irfan Nazir Ogluval 

folytatott találkozón történt. A külügyminisztérium közölte, hogy a szudáni és a török fél a 

találkozó során hangsúlyozta a két ország közötti erős politikai, társadalmi és gazdasági 

kapcsolatok fenntartásának fontosságát. Neziroglu utalt azokra a hatalmas szudáni török 

projektekre és beruházásokra, amelyek mindkét ország számára előnyökkel járnak. A törökök 

megerősítették azon szándékukat, hogy a következő napokban tervezett magas szintű 

látogatások révén áthidalhatják a két ország kormánya közötti nézeteltéréseket. Ankara és 

Kartúm kapcsolatai azóta fejlődnek, amióta az Igazság és Fejlődés Pártja 2002-ben hatalomra 

került Törökországban, amikor is ambiciózus tervet dolgoztak ki a törökök az afrikai 

országokkal folytatott kapcsolatok fokozására. Recep Tayyip Erdoğan török elnök 2017. 

decemberi szudáni látogatása során számos területen, 22 megállapodást kötött az afrikai 

országgal. 

Forrás:  كافة المجاالت   
 السودان :نتطلع لمزيد  من التعاون مع تركيا ف 

  

https://m.youm7.com/story/2021/5/25/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%86/5331246
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%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/2255341
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A Turisztikai Világszervezet Rijádot választja központjának a Közel-Keleten 

 .Al Arabiya, 2021. május 26 ,العربية

A Turisztikai Világszervezet Rijádot választotta az első, Madridon kívüli regionális irodájának 

színhelyéül. Az irodát a Turisztikai Világszervezet főtitkára, Zurab Pololikashvili és Ahmed Al-

Khatib szaúdi turisztikai miniszter avatta fel a Rijádban tartott turisztikai csúcstalálkozón. A 

közel-keleti regionális iroda küldetése az lesz, hogy összehangolja a Közel-Kelet 13 országának 

szakpolitikáit és kezdeményezéseit, népszerűsítse a turizmust, elősegítse a fenntartható 

fejlődést, fontos statisztikákat gyűjtsön az ágazat számára, segítse az információcserét, 

valamint ösztönözze az idegenforgalomba történő befektetéseket és meghatározza az 

egészségügyi szempontokkal kapcsolatos politikákat. 

Forrás:  ق األوسط    الشر
  لها ف 

 
 منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقرا

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2021/05/26/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Mintegy 100 kínai vállalat tervezi a belépést a kirgiz tőzsdére 

Asgabar, 2021. május 22.  

A kirgiz tőzsde és a CADEX digitális eszközök tőzsdéje együttműködési megállapodást írt alá, 

amely előirányozza a kínai vállalatok belépésének feltételeit a kirgiz tőzsdére. A 

dokumentumot kínai részről a CADEX zhengzhoui képviseletének munkatársai írták alá. Az 

ötlet két éve merült fel, hogy a kínai vállalatokat bejegyzik és felveszik a kirgiz tőzsdebe, így 

képesek lesznek pénzt vonzani a kírgíz vállalatok számára. A munkamegállapodás stratégiai 

jelentőséggel bír a két tőzsde számára. Ez év októberéig mintegy 100 kínai vállalat fog belépni 

a szerződésbe, amelyek főként bányavállalkozások és a feldolgozás és összeszerelés területén 

dolgozó vállalatok lesznek. Kínában a nagyvállalkozások mellett a kis- és középvállalkozásokat 

is nagyon érdekli a kirgíz piacban rejlő potenciál. 

Forrás: Около 100 китайских компаний планируют выйти на фондовый рынок КР 

Az Agrobank és a Rosselkhozbank fejlesztik az együttműködést 

Gazeta, 2021. május 25.  

Az üzbég és oroszországi mezőgazdaság finanszírozására szolgáló nagy bankok, az "Agrobank" 

és a "Rosselkhozbank" fejlesztési együttműködési megállapodást írtak alá valamint 

megvitatták a „Gazdák iskolája”, a „Digitális ökoszisztéma” és az „Az agrár-ipari komplexum 

exporttevékenységének támogatása” projektek során szerzett tapasztalatokat. Kirill Levin, a 

"Rosselkhozbank" igazgatóságának első alelnöke és Erkin Kakhkharov, az"Agrobank" 

igazgatóságának alelnöke memorandumot írt alá a bankközi együttműködés fejlesztéséről. 

Részletesen megvitatták a beruházási projektek finanszírozásának, az export és az import 

támogatás bevezetésének lehetőségét. Az Oroszország és Üzbegisztán közötti fejlesztési 

együttműködés aláírásával, olyan kapcsolatok jöttek létre, amelyek megkönnyítik a modern 

technológiákat használó ügyfelek számára a külkereskedelem finanszírozását, a 

pénzátutalások és tranzakciók lebonyolítását. 

Forrás: «Агробанк» и «Россельхозбанк» развивают сотрудничество 

  

https://www.akchabar.kg/ru/news/okolo-100-kitajskih-kompanij-k-oktyabryu-planiruyut-vyjti-na-fondovyj-rynok-kr/
https://www.gazeta.uz/ru/2021/05/25/agrobank/
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A tervek szerint több mint 130 módosítást hajtanak végre az EAEU-szerződésen 

Belta, 2021. május 25. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) igazgatósága jóváhagyta az Eurázsiai Gazdasági Unióról 

szóló szerződés II. Nagy Jegyzőkönyvnek nevezett módosítási csomagját. A II. Nagy 

Jegyzőkönyv több mint 130 módosítást tartalmaz. A módosítások elsősorban a 

munkavállalásra vonatkoznak majd az Eurázsiai Unió országaiban, ami a munkavállalók 

tevékenységeinek a módosítását is tartalmazza. A tagállamok javaslatot tesznek, hogy zárják 

ki a munkavállalókra vonatkozó meglévő korlátozásokat azok számára, akik pedagógiai és jogi 

tevékenységek céljából egy másik államban keresnek munkát. A további javasolt újítások 

között szerepel az is, hogy a munkavállalók megváltoztathatják a belépés célját anélkül, hogy 

elhagynák a foglalkoztatás helye szerinti állam területét. Ezenkívül a dokumentum javaslatot 

tesz az EGK felhatalmazására a szabványosítás, a különleges védelmi, dömpingellenes és 

kiegyenlítő intézkedések, az egészségügyi, az állat-egészségügyi tevékenységek szabályozása 

terén. 

Forrás: В Договор о ЕАЭС планируется внести более 130 поправок 

Kirgizisztánban koreai befektetők elektromos járművek összeszerelését 

tervezik  

Regnum, 2021. május 26. 

Dél-Korea elektromos jármű összeszerelő üzem építését tervezi a kirgizisztáni Isszik-kul 

partján. Az első szakaszban 65 ezer elektromos jármű gyártását tervezik, a másodikban pedig 

300 ezer elektromos járművet és kisautót fognak összeszerelni az üzemben. Ugyanakkor, 

ahogy a dél-koreai vállalat képviselői megjegyezték, először Kirgizisztánba importálják az 

elektromos járművek pótalkatrészeit, a gyártásukat pedig csak ezután kezdik meg. A tervek 

szerint a helyi lakosságot bevonják az üzemben folyó munkálatokba, ami jó megélhetést 

biztosít majd az itt élőknek. 

Forrás: Корейские инвесторы планируют собирать электромобили в Киргизии 

Türkmenisztán és Üzbegisztán megállapodást írt alá a közös földhasználatról 

Regnum, 2021. május 26.  

Rashid Meredov türk és Abdulaziz Kamilov üzbég külügyminiszter aláírták a vízgazdálkodási 

kérdésekkel foglalkozó türkmén-üzbég vegyes kormányközi szerződést, amely a két ország 

számára elősegíti a közös földhasználat és a vízgazdálkodás fenntarthatóságának a 

fejlesztését. A felek megállapodtak a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésében a kereskedelem, a 

gépipar, a könnyű- és élelmiszeripar, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén. Valamint 

lefektették a két ország közötti fizetett földhasználatról szóló megállapodás kiegészítésével 

kapcsolatos feltételeket.  

Forrás: Туркмения и Узбекистан подписали соглашение о совместном землепользовании 

https://www.belta.by/economics/view/v-dogovor-o-eaes-planiruetsja-vnesti-bolee-130-popravok-442941-2021/
https://regnum.ru/news/economy/3280273.html
https://regnum.ru/news/polit/3280199.html
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Kazahsztán és Örményország 30% -kal növelte kereskedelem forgalmát 2020-

ban 

Eurasia Daily, 2021. május26. 

2019-hez képest 2020-ban Kazahsztánnak és Örményországnak a két ország között sikerült 

30% -kal növelni a kereskedelmi forgalmat. A Kazahsztán és Örményország közötti forgalom 

2020-ban 15 millió dollárt tett ki, ami több mint 30% -kal magasabb, mint az előző évben (11,5 

millió dollár). Az export Kazahsztánból Örményországba 2020-ban 66% -kal növekedett és 7,3 

millió dollárt tett ki. Az elmúlt 15 évben Kazahsztán közvetlen beruházása az örmény 

gazdaságba 56,2 millió dollárt volt, Örményország pedig 1,2 millió dollárnyi beruházást 

invesztált Kazahsztánba. Videokonferencia keretében tartották a kazah-örmény üzleti 

fórumot, ahol a téma az útépítés, a fűtési hálózatok korszerűsítése, a városi közlekedési 

infrastruktúra felújítása, valamint az élelmiszeripar területének a fejlesztése volt. 

Forrás: Казахстан и Армения нарастили товарооборот на 30% в 2020 году 

Megnyitották a "Kaszpi-tenger 2021: A fenntartható fejlődés módjai" 

tudományos fórumot Asztrahányban 

Eurasia Daily, 2021. május 26. 

Asztrahányban megnyitották a "Kaszpi-tenger 2021: A fenntartható fejlődés módjai" című 

nemzetközi tudományos fórumot. Az esemény kiáltványa olyan munkaterületeket 

hangsúlyoz, mint Oroszország helyzetének megerősítése a Kaszpi-tengeren, nemzeti célok 

elérése a gazdasági növekedés és az innovatív fejlődés felgyorsítása érdekében valamint a 

tehetséges fiatalok támogatása a régióban. A fórum az orosz tudomány, a felsőoktatás és az 

ifjúságpolitika vezető tisztségviselőinek, vezető tudósoknak, a felsőoktatás szakértőinek 

részvételével zajlik. Az esemény üzleti programjának részeként megtartják az Oroszország déli 

részén működő „Egyetemek Rektori Tanácsának” ülését az észak-kaukázusi szövetségi körzet 

egyetemeinek rektorainak részvételével, valamint az „Egyesület a Promócióért” alapító ülését. 

Forrás: В Астрахани открылся научный форум «Каспий 2021: пути устойчивого развития» 

  

https://eadaily.com/ru/news/2021/05/26/kazahstan-i-armeniya-narastili-tovarooborot-na-30-v-2020-godu
https://eadaily.com/ru/news/2021/05/26/v-astrahani-otkrylsya-nauchnyy-forum-kaspiy-2021-puti-ustoychivogo-razvitiya


 
 

 
 

26 

Üzbegisztán és Afganisztán kereskedelmi megállapodást fognak aláírni 

Eurasia Daily, 2021. május 26.  

Üzbegisztán és Afganisztán ez év végéig szándékozik aláírni a preferenciális kereskedelemről 

szóló megállapodást. Erről tárgyaltak Sardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes és az 

afganisztáni elnöki adminisztráció vezetője Mohammad Shakir Kargar. A két fél megerősítette 

az üzbég-afgán kereskedelmi forgalom 2 milliárd dolláros szintre történő növekedését a 

következő években. Megállapodás született arról, hogy a kereskedelmi együttműködés 

intenzívebbé tétele érdekében a két ország illetékes minisztériumai és szervezeti egységei 

felgyorsítják a preferenciális kereskedelemről szóló megállapodás tervezetének jóváhagyását. 

Valamint megvitatták az együttműködést a politikai, a beruházási, a kereskedelmi, a gazdasági 

és a közlekedési szférában is. A napirend kulcsfontosságú témája a Mazari - Sharif - Kabul - 

Peshavar vasút megépítésének projektje volt. Az elmúlt négy évben a kölcsönös kereskedelem 

volumene másfélszeresére nőtt, és tavaly év végén mintegy 800 millió dollárt tett ki a két 

ország között. Megvitatásra került még az energiaszektor kérdése, különös tekintettel a 

Surkhan - Puli - Khumri villamosenergiavezeték építésére vonatkozó projekt megvalósításának 

felgyorsítására. 

Forrás: Узбекистан и Афганистан подпишут соглашение о преференциальной торговле 

Taskent és Ashgabat bizottságot hoz létre a vízgazdálkodás kérdéseiről 

Sputnik, 2021. május 26. 

Üzbegisztán és Türkmenisztán kormánya megállapodást írt alá a vízügyi kérdésekkel 

foglalkozó közös bizottság létrehozásáról. Abdulaziz Kamilov üzbég külügyminiszter szerdán 

munkalátogatásra érkezett Ashgabatba, ahol tárgyalásokat folytatott Gurbanguly 

Berdimuhamedovval, Türkmenisztán elnökével és Rashid Meredov türkmén 

külügyminiszterrel. Az üzbég Vízügyi Minisztérium nemrég már fokozta párbeszédét a 

szomszédos közép-ázsiai országokkal, és kompromisszumokat sikerült találnia a 

vízgazdálkodás területén. Üzbegisztán és Türkmenisztán közötti, a vízgazdálkodási 

kérdésekben folytatott együttműködésről szóló, 2017 márciusában aláírt kormányközi 

megállapodás keretében a felek a paritásos (azonos mennyiségű) vízfelvételről állapodtak 

meg a száraz időszakokban az Amu Darja-medencében. A Közép-Ázsia Államközi 

Vízkoordinációs Bizottság (ICWC) számításai szerint Közép-Ázsiában 2040-re a vízellátás 

csaknem 25 százalékkal csökkenhet (évente 1500 köbméter/fő), ami az Amu-darja és a Szír-

darja vízhiányához vezethet.  

Forrás: Ташкент и Ашхабад создадут комиссию по водохозяйственным вопросам 

  

https://eadaily.com/ru/news/2021/05/26/uzbekistan-i-afganistan-podpishut-soglashenie-o-preferencialnoy-torgovle
https://uz.sputniknews.ru/20210526/tashkent-i-ashxabad-sozdadut-komissiyu-po-vodoxozyaystvennym-voprosam-18929960.html
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A felmérés kimutatta, hogy az EAEU üzleti szakértőinek több mint 80% -a 

támogatja az áruk címkézését 

Tass, 2021. május 26. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) Üzleti Tanácsának tagjai körében végzett felmérés 

eredményei szerint az üzleti szakértők 82% nem lát problémákat a határokon átnyúló 

kereskedelemben az árucímkézés bevezetésekor, és úgy véli, hogy a címkézési rendszer 

létrehozása elősegíti a forgalom növekedését. Az EAEU-országok közötti legális termékek 

forgalmazása minimalizálja a "szürke behozatalt", valamint biztosítja az EAEU tagállamai jogi 

követelményeinek való megfelelést, ideértve a kötelező vám és adó befizetését is. A vizsgálat 

során a felmérés résztvevői azonosítani tudták azokat az akadályokat is, amelyek korlátokat 

szabhatnak az áruk szabad mozgására. A legtöbb akadály az EAEU tagállamai közötti 

szabályozási, valamint társadalmi-gazdasági különbségekben rejlik. 2021 március elején az 

Eurázsiai Gazdasági Bizottság tanácsa jóváhagyta az EAEU-ban az áruk azonosító eszközökkel 

történő jelölésére szolgáló rendszer alapvető technológiai szervezeti modelljét. Az alapmodell 

magában foglalja az Unióban létrehozandó címkézési rendszer fő szempontjait: az azonosító 

eszközök kialakításának és alkalmazásának eljárását, a megjelölt árukkal kapcsolatos 

információk összetételét és felépítését, a nemzeti piaci szereplők kölcsönhatásának eljárását. 

Forrás: Опрос показал, что более 80% бизнес-экспертов ЕАЭС поддерживают маркировку 

товаров 

Dél-Korea és Kazahsztán külügyminiszterei együttműködési kérdéseket 

vitattak meg 

Regnum, 2021. május 27.  

Jong Ui Yong dél-koreai külügyminiszter telefonos tárgyalásokat folytatott Mukhtar Tleuberdi 

kazah külügyminiszterrel. A két ország képviselői abban állapodtak meg, hogy fokozzák az 

együttműködést az országok közötti diplomáciai kapcsolatok kialakításának 30-ik évfordulója 

alkalmából, amit 2022-ben ünnepelnek. Jung Ui Young reményét fejezte ki, hogy az országok 

a „Friss Szél” gazdasági együttműködési program alapján tovább fejlesztik a kölcsönös 

együttműködést. Kazahsztán és Dél-Korea 2019-ben írta alá a „Friss Szél” nevű gazdasági 

együttműködési programot, amelynek célja a kétoldalú beruházások és kereskedelem 

előmozdítása volt. 

Forrás: Главы МИД Южной Кореи и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества 

 

https://tass.ru/ekonomika/11485027
https://tass.ru/ekonomika/11485027
https://regnum.ru/news/polit/3280698.html

