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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

A hét nemzetközi eseményei közül kiemelkedik a G7-es csúcstalálkozó. Az esemény során Joe 
Biden amerikai elnök megragadta az alkalmat, hogy újra megerősítse az USA vezetését a 
demokratikus világban, és elősegítse a transzatlanti együttműködést. Ázsiával kapcsolatban 
pedig bejelentésre került az a globális infrastrukturális terv, amely a fejlődő országoknak kínál 
alternatívát a kínai Övezet és Út kezdeményezéssel szemben.  
Joe Biden amerikai elnök szerdán Svájcban orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal 
Afganisztánról folytatott megbeszélést. Biden szerint „rendíthetetlen elkötelezettségét 
fejezte ki Ukrajna szuverenitása és területi integritása iránt”, és megvitatta az Egyesült 
Államok és Oroszország közös érdekét „az afganisztáni terrorizmus újbóli fellendülésének 
megakadályozásában”. Ugyanakkor viszont a háborús felek közötti békeszerződés hiányában 
Afganisztán és Pakisztán kormánya közös nyilatkozatában komoly aggodalmának adott hangot 
az afganisztáni erőszak esetleges fellendülése miatt a külföldi erők kivonulása után. 
A brüsszeli NATO csúcs nyilatkozatára válaszolva az afgán külügyminisztérium köszönetét 
fejezte ki a NATO-nak az Afganisztánnak az elmúlt két évtizedben nyújtott támogatásért, a 
nemzetközi terrorizmus elleni közös küzdelemben, továbbá az afgán nemzetvédelmi és 
biztonsági erők felépítésében és kiképzésében vállat szerepéért. 
 
Putyin elnök egy interjúban kijelentette, hogy országa elégedett azzal, hogy Oroszország és 
Kína kapcsolatai soha nem látott magas szintre jutottak, Zhao Lijian, a Kínai 
Külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott, hogy Kína nagyra értékeli Putyin elnök pozitív 
kijelentését a kínai-orosz kapcsolatokkal összefüggésben. Szakértők szerint Moszkva és Peking 
valószínűleg megerősíti szövetségét, függetlenül az USA-Oroszország csúcstalálkozó 
eredményeitől, hiszen Kínának és Oroszországnak „nincs más választása”, mint közelebb lépni. 
Wang Yi kínai külügyminiszter június 15-én videóüzenetet küldött a Sanghaji Együttműködési 
Szervezet Napján a szervezet megalapításának 20. évfordulóján tartott fogadására, amelyben 
közös erőfeszítéseket sürgettek a közösség tovább építésének felgyorsítására. 
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Eurázsiai Gazdasági Uniónak (EAEU) nyitva kell 
hagynia az ajtókat az EU-s országokkal való együttműködések előtt. A belorusz fél kidolgozta 
az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országai számára a közös tudományos, műszaki és 
innovatív együttműködéséről szóló nemzetközi megállapodás tervezetét, ami lehetővé teszi 
az integráció további mélyítését. 
Mivel Üzbegisztán az Orosz Föderáció kulcsfontosságú partnere a régióban Oroszország 
szerint a két állam teljes körű kétoldalú együttműködést alakít ki minden irányban a 
gazdaságtól az energetikáig, az oktatástól a tudományig. Cseljabinszkban eközben nemzetközi 
fórumot szerveztek, ahol az Üzbegisztán és Oroszország közötti etnikai és kulturális 
kapcsolatok, az ifjúsági turizmus és a hallgatók mobilitásának kilátásai, valamint a 
kereskedelmi és gazdasági együttműködés részletei kerültek megvitatásra. 
Bakhtiyor Khakimov, az orosz elnök SCO ügyekért felelős különmegbízottja kiemelte, hogy a 
Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) egyetértési megállapodást készít elő az Eurázsiai 
Gazdasági Bizottsággal (EGK). Eközben Tádzsikisztán elnöke, Emomali Rahmon szükségesnek 
tartotta a tagállamok közötti együttműködés fokozását az energiaszektorban.  
Kirgizisztán elnöke Szadir Zsaparov hivatalos látogatást tett Törökországba. A találkozón a két 
ország elnöke azt a célt tűzte ki, hogy az államok közötti kereskedelmi forgalom elérje 1 
milliárd dollárt.
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Június 16-án, reggel 11 órakor hivatalosan is bemutatásra került az a három kínai űrhajós, akik 
a Shenzhou 12 űrhajó fedélzetén készültek a kínai űrutazásra. Jelentős esemény, hogy a kínai 
Senzhou-12 pilóta nélküli űrhajó csütörtökön sikeresen összekapcsolódott a Tianhe űrállomás 
moduljával 6,5 órával azután, hogy elindult a Hosszú Menetelés-2F Y12 hordozórakéta 
segítségével a Jiuquan Műholdindító Központból. A 3 űrhajós feladata az űrállomás építése 
lesz. 
 
 Délkelet-Ázsiában jelentős hírértékkel bír, hogy a régió legnagyobb állama Indonézia 
nyilvánosságra hozta, hogy 2050-ig csak elektromos autókat és motorkerékpárokat szeretne 
értékesíteni, vagyis minden 2040-től értékesített motorkerékpár elektromos meghajtású, 
2050-től pedig minden új autó elektromos jármű (EV) lesz. Indonézia számára jó hír, hogy a 
Covid-19 ellenére a külföldi közvetlen befektetések mértéke 2020-ban csupán 2,4%-kal 
csökkent az egy évvel korábbiakhoz képest, miközben az ASEAN területén 31%-os volt a 
visszaesés.  
A thai kormány eközben reményét fejezte ki, hogy a Keleti Gazdasági Folyosóban a 
befektetések összértéke az év végéig eléri a 300 milliárd bath-ot. A kormányzat július 1-étől 
Phuket turisztikai központjának újbóli megnyitását is tervbe vette, ami, példaként szolgálhat 
más ázsiai helyszínek számára is, hogy újból fogadják a látogatókat a Covid-19 után. 
Mianmarban hétfőn kezdetét vette a Aung San Suu Kyi pere, melynek során az ügyészek 
többek között lázadással és a koronavírus ellenes szabályok megszegésével vádolták meg. Az 
ország a harmadik legnagyobb ritkaföldfém tartalékokkal rendelkezik a világon, de a politikai 
felfordulást követően ma a korábbiaknál nagyobb mennyiségben folyik a kitermelés, melyből 
a szankciók ellenére a katonai kormányzat profitál. 
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) időközben csökkentette a Fülöp-szigetekre vonatkozó 2021-es 
gazdasági növekedési előrejelzését, melynek értelmében a szervezet a korábbi 6,9% helyett 
5,4%-os GDP növekedéssel számol. 
 
Az iraki kormány arra számít, hogy az olaj minimális hordónkénti ára az év második felében, 
nem haladja meg a 75 dollárt. Az iraki olajbevételek a koronavírus járvány negatív hatásai 
miatt tavaly a felére csökkentek, de Irak olajszektora felfelé ívelő szakaszba lépett. 
Az egyiptomi nemzeti ipar nagy fejlődésnek indult az elmúlt hét évben, az állam jelenleg azon 
dolgozik, hogy megvalósítsa az "új komplexumok projektet", amely több mint 5000 új ipari 
egység megépítését foglalja magában. Figyelembe véve az egyiptomi gazdaság helyzetét, 
Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy helyes döntés az 
afrikai arab országba való befektetés és az Egyiptommal aláírandó együttműködési 
megállapodások teljes összege 4 milliárd eurót tesz ki. 
Hivatalos források szerint Dubaj nem olajipari külkereskedelme 2021 első negyedévében 10 
százalékos növekedést produkált, elérve a 354,4 milliárd dirhamot (96,4 milliárd dollár). 
Izrael új kormánya bejelentette, hogy nem emeli az adókat, és elkötelezett a kétéves 2021–
22-es költségvetés elfogadása mellett. Naftali Bennett miniszterelnök korábban azt is 
nyilatkozta, hogy alig várja, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel együttműködve előmozdítsa 
a régió békefolyamatát. A két külügyminiszter találkozóján ennek a részleteiről egyeztettek a 
felek. 
Törökország külügyminisztere, Mevlüt Çavuşoğlu a délkelet-európai együttműködési folyamat 
(SEECP) csúcstalálkozójának megnyitóján azt közölte, hogy az Antalya Diplomáciai Fórummal 
a diplomáciai befolyásuk megerősítésére törekszenek. Recep Tayyip Erdoğan török elnök 
pedig június 13-án, még a csúcstalálkozó előtt találkozott a NATO-tagországok vezetőivel 
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Brüsszelben, ahol külön tárgyalásokat folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, 
Gitanas Nauseda litván és Egils Levits lett elnökkel. 
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Kelet Ázsia 

Mit jelent a G7-es csúcs Ázsiára nézve? 

Duncan Bartlett, The Diplomat, 2021. június 15. 

Joe Biden egyértelmű célokat tűzött ki az első külföldi útjára amerikai elnökként: megígérte, 

hogy az egész héten át tartó európai útját a szövetségek megerősítésére fordítja, és „világossá 

teszi Putyinnak és Kínának, hogy Európa és az Egyesült Államok kapcsolata szoros”. A G7-es 

csúcs alkalmával az amerikai elnök megragadta az alkalmat, hogy újra megerősítse az USA 

vezetését a demokratikus világban, és elősegítse a transzatlanti együttműködést. A 

csúcstalálkozó megbeszéléseinek alkalmával nagyon sok szó estt Ázsiára vonatkozóan, 

különösen jelentős volt egy globális infrastrukturális terv bejelentése, amely a fejlődő 

országoknak kínál alternatívát a kínai Belt and Road Initiative-vel szemben. A G7 többek között 

az infrastruktúra finanszírozását kínálná, a vasutaktól a szélerőművekig. A csúcstalálkozó tehát 

egy Kínával szembeni erőteljesebb álláspontot eredményezett, de az észak-koreai kérdésre és 

a japán-dél-koreai kapcsolatokra is kihatással volt. 

Forrás: What the G-7 Summit in Cornwall Means for Asia 

Kína és Oroszország barátsága törhetetlen 

Zhou Jin, China Daily, 2021. június 15. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég egy interjúban kijelentette, hogy országa elégedett azzal, 

hogy Oroszország és Kína kapcsolatai soha nem látott magas szintre jutottak. Zhao Lijian, a 

Kínai Külügyminisztérium szóvivője a június 15-én tartott sajtótájékoztatójában elmondta, 

hogy Kína nagyra értékeli Putyin elnök pozitív kijelentését a kínai-orosz kapcsolatokkal 

összefüggésben: a két ország kapcsolatát egy hegyhez hasonlította, aminek köszönhetően a 

barátságuk megszakíthatatlan. Úgy folytatta, hogy Xi Jinping és Putyin elnök stratégiai 

irányítása alatt a két ország kapcsolata ellenállt a változó nemzetközi helyzet próbájának, és 

kialakította a nagyhatalmak közötti új típusú kapcsolat modelljét. Hozzátette, hogy az idei év 

első öt hónapjában a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi volumen erőteljesen, 23,6% -kal 

nőtt, ami erős lökést és bizalmat adott a világgazdaság fellendülésének. 

Forrás: 中俄团结如山，友谊牢不可破 

  

https://thediplomat.com/2021/06/what-the-g-7-summit-in-cornwall-means-for-asia/
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202106/15/WS60c89fa6a3101e7ce9754f67.html
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Szakértők szerint Kína és Oroszország kapcsolata óhatatlanul is szorosabbá 

válik 

Amber Wang, South China Morning Posst, 2021. június 16. 

Szakértők szerint Moszkva és Peking – mindketten a nyugati konfrontációval szembesülve – 

valószínűleg megerősíti szövetségét, függetlenül az USA-Oroszország csúcstalálkozó 

eredményeitől. Az amerikai elnök Joe Biden várhatóan érzékeny kérdéseket fog felvetni majd 

az orosz kollégájának Vlagyimir Putyinnak, amikor Genfben találkoznak, hogy megvitassák a 

Kreml és a Nyugat romló kapcsolatát. Kínának és Oroszországnak eközben „nincs más 

választása”, mint közelebb lépni, különösen azután, hogy a G7-es és a NATO-vezetők a héten 

kemény irányvonalat szabtak meg a két országgal szemben – állítják szakértők. A G7-es 

csúcstalálkozó után ugyanis úgy vélik, hogy Kínának és Oroszországnak nincs más választása, 

mint megerősíteni a stratégiai és katonai kapcsolatait a G7-el és a NATO-val szemben. 

Forrás: China, Russia have ‘no choice’ but to strengthen strategic and military ties in face of 

G7 and Nato, observer says 

Hivatalosan is debütált a kínai űrállomás első három asztronautája 

China Daily, 2021. június 16. 

Június 16-án, reggel 11 órakor hivatalosan is bemutatásra került az a három kínai űrhajós, akik 

a Shenzhou 12 űrhajó fedélzetén készülnek feljutni a kínai űrállomásra. A China Mannes Space 

Agency (CMSA) döntése után három űrhajós, Nie Haisheng, Liu Boming és Tang Hongbo lesz a 

Shenzhou 12 legénysége és Nie Haisheng lesz a parancsnok. Ez az első misszió a kínai 

űrálommás építésében, ahol emberek is részt vesznek. A küldetés a következő fő célokkal 

rendelkezik: az űrállomások építésének és üzemeltetésének kulcsfontosságú feladatainak 

elvégzése, például az állomáson kívüli tevékenység, külső műveletek, valamint további 

vizsgálatok a rendszerek kompatibilitását és koordinációját illetően, hogy még több 

tapasztalatot tudjanak gyűjteni a következő küldetésekhez. 

Forrás: 中国空间站首批三名航天员正式亮相 

Wang Yi, kínai külügyminiszter az SCO szorosabb együttműködését 

szorgalmazza 

Xinhua, 2021. június 15. 

Wang Yi kínai külügyminiszter június 15-én videóüzenetet küldött a Sanghaji Együttműködési 

Szervezet Napján a szervezet megalapításának 20. évfordulóján tartott fogadására, amelyben 

közös erőfeszítéseket sürgettek a közösség tovább építésének felgyorsítására. A Sanghaji 

Együttműködési Szervezet (SCO) olyan együttműködési és fejlesztési utat nyitott meg, amely 

megfelel a regionális feltételeknek és kielégíti az összes fél igényeit – mondta el Wang. 

Továbbá négyágú javaslatot tett az SCO jövőbeni fejlesztésére, ideértve a közös tárgyalásokat, 

a mindenki számára előnyös növekedési mozgatórugók összehangolását, a civilizációk közötti 

kölcsönös tanulás előmozdítását és a globális kormányzás új felelősségének vállalását. 

Forrás: Chinese FM calls for building closer SCO community with shared future 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3137417/china-russia-have-no-choice-strengthen-strategic-and-military?module=lead_hero_story_4&pgtype=homepage
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3137417/china-russia-have-no-choice-strengthen-strategic-and-military?module=lead_hero_story_4&pgtype=homepage
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202106/16/WS60c96fcaa3101e7ce9755094.html
http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/15/c_1310009526.htm
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A Chimerica tartós diadala 

David P. Goldman, Asia Times, 2021. június 15. 

Kína „utálása” lehet az egyetlen dolog, amiben az amerikai politikusok egyetértenek, de Kína 

továbbra is az amerikai gazdaság támasza és támogatója. Az amerikaiak nem költhették volna 

el azt a több milliárd dollárt, amelyet szövetségi kormányuk „ösztönző” kifizetésekként öntött 

be a gazdaságba a kínai import nélkül. Az Amerikai Pénzügyminisztérium pedig nem tudná 

finanszírozni a tervezett 2,3 trillió dolláros hiányát, hacsak Kína 500 milliárd dolláros 

kereskedelmi többletét az Egyesült Államok államkötvényeibe nem fekteti. Az Egyesült 

Államokban már-már veszélyesen hiányzik a pénz, Kínát pedig elárasztja a kereskedelem 

többletéből származó bevétel. Amit a közgazdászok egykor „Chimerica” -nak neveztek - az 

amerikai gazdaság szimbiózisa, amely kölcsönöz és importál a Kínai gazdasággal, amely pedig 

hitelez és exportál – most megbosszulja magát. Kína látszólagos támogatása az USA dollár 

számára kettős hatást gyakorol. Támogatja a kényszerű kincstári kötvénypiacot, és olcsón 

tartja a kínai termékeket az amerikai fogyasztók számára. Ez pedig jelentős hatással van az 

amerikai inflációra: Amerika kereskedelmi hiánya mélyül, miközben az importárak 

emelkednek. 

Forrás: Chinese FM calls for building closer SCO community with shared future 

Moon utolsó esélye Észak-Korea megbékítésére 

Mitch Shin, The Diplomat, 2021. június 15. 

Utolsó hivatali hónapjaiban Moon Jae-innek, a dél-koreai elnöknek már kevés lehetősége 

maradt az Észak-Koreával való jobb kapcsolatok kialakítására. Moon Jae-in dél-koreai elnököt 

közvetítőként üdvözölte a nemzetközi közösség, miután három évvel ezelőtt találkozott Kim 

Dzsong Un észak-koreai vezetővel, a világ egyik legismertebb diktátorával. Mindezt abban az 

időben tette, amikor az Egyesült Államok és Észak-Korea között rendkívül feszült volt a viszony, 

olyannyira, hogy akár még a háború lehetőségét is magában hordozta, ekkor Moon 

megbeszélést kezdeményezett Kimmel, és békefolyamatot kezdeményezett a Koreai-

félszigeten. Azonban a 2019 februári észak-koreai-amerikai hanoi csúcstalálkozó óta Észak-

Korea hátat fordított a tárgyalásoknak. Phenjan figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok és 

Dél-Korea azon próbálkozásait, hogy visszahívják a tárgyalóasztalhoz. Kevesebb, mint kilenc 

hónap van hátra a dél-koreai elnök hivatalából, Moon lehetőségei pedig igen korlátozottak az 

előrelépéshez Észak-Koreával. Van azonban néhány lehetőség, amelyet Moon megfontolhat 

annak érdekében, hogy utódai jobb helyzetben legyenek a félsziget békéjének 

megteremtésének érdekében. Park Won-gon a szöuli Ewha Egyetem észak-koreai 

tanulmányok professzora úgy véli, a párbeszéd megújításához az egyik lehetőség a Moon-

adminisztráció számára, hogy segélyszállítmányokat küldjön északi szomszédjának a COVID-

19 járvány okozta nehézségek kezelésére. Az észak-koreai retorika bármennyire is próbálja azt 

sugallni, hogy a járvány elkerülte az országot, az súlyos károkat okozott Észak-Korea számára. 

Forrás: Moon’s Last Chance on North Korea 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/15/c_1310009526.htm
https://thediplomat.com/2021/06/moons-last-chance-on-north-korea/?fbclid=IwAR2E1P7tef1gyZCIJDtEyjf5OWwWp1lgI4tmAz5sEAaoQkMCtd2O_adhx1M
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Japán lemondta a G7-es Moon-Suga találkozót 

Ahn Sung-mi, The Korea Herald, 2021. június 14. 

Moon Jae-in dél-koreai elnök és Yoshihide Suga japán miniszterelnök megállapodtak abban, 

hogy tárgyalásokat folytatnak az angliai G7-es csúcstalálkozó alatt, de Japán a 

külügyminisztérium közlése szerint a Dokdo kérdésre hivatkozva egyoldalúan lemondta a 

találkozót. Mivel Dél-Koreát meghívták vendégül az idei G7-es csúcstalálkozóra, Ausztráliával, 

Indiával és Dél-Afrikával együtt jó alkalom lett volna a Japánnal való tárgyalásokra. Azonban 

Japán úgy döntött végül, hogy lefújja a találkozót, hogy így tiltakozzon Dél-Korea éves katonai 

gyakorlatai ellen, amelyet a Dokdo szigetein és környékén tartanak, mivel azok a két ország 

évtizedek óta tartó területi vitájának középpontjában állnak. 

Forrás: Japan unilaterally broke plan for Moon-Suga meeting at G-7 

Kína űrállomásának modulja fogadta a lakóinak első csoportját 

Deng Xiaoci – Fan Anqi, Global Times, 2021. június 17. 

A Kínai Űrügynökség szerint a Senzhou-12 pilóta nélküli űrhajó csütörtökön 15:54-kor, 

sikeresen összekapcsolódott a Tianhe űrállomás moduljával, mindössze 6,5 órával azután, 

hogy elindult a Hosszú Menetelés-2F Y12 hordozórakéta segítségével a Jiuquan Műholdindító 

Központból. Figyelemre méltó, hogy az amerikai SpaceX Crew Dragon kapszulának, amely 

április végén négy űrhajóst szállított a Nemzetközi Űrállomásra, 23 órát vett igénybe, hogy a 

legénységet eljuttassa a rendeltetési helyére. A 3 űrhajós feladata az űrállomás építése lesz, 

amely várhatóan 10 évig működhet nagyobb karbantartás nélkül. Kína tette az USA számára 

is figyelmeztetést jelent, hiszen a szankciók ellenére sem volt képes jelentősen lassítani a kínai 

űrprogramot. 

Forrás: China's space station core module receives first group of residents 

 
  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210614000805&ACE_SEARCH=1
https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226392.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202106/1226392.shtml
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Az Oroszország–Mongólia–Kína gázvezetékprojekt a kétoldalú kapcsolatok és 
a háromoldalú együttműködés jelentős fejleménye 
MNB.mn, 2021. június 15. 

B. Battsetseg mongol külügyminiszter Oroszországba látogatott, hogy orosz kollégájával, 

Szergej Lavrovval tárgyalja meg az Oroszország–Mongólia–Kína gázvezetékprojekt további 

részleteit. A projekt jelenleg a kutatási fázisban tart, a küldöttség azonban találkozott a 

Gazprom vezetőivel, hogy a következő lépések részleteit megvitassák. Battsetseg arra az 

újságírói kérdésre, hogy miért előnyös Mongólia számára a projekt, így válaszolt: „Oroszország 

számára ez egy nagyszabású építési projekt. Hazánk érdeke, hogy részt vegyünk a két 

szomszédot összekötő gazdasági projektekben. A Gazprom előzetes tanulmánya szerint a 

vezeték építése és üzemeltetése gazdaságilag életképes lenne.” A külügyminiszter-asszony 

hangsúlyozta továbbá, hogy Mongóliának fontos célja a Sanghaj Együttműködési 

Szervezetben továbbra is megőrizni megfigyelő státuszát, valamint az Eurázsiai Unió 

országaival mélyíteni a gazdasági együttműködést. Ez utóbbi cél érdekében Mongólia közös 

munkacsoportot hozott létre az Eurázsiai Unióval, hogy megvizsgálják egy esetleges 

szabadkereskedelmi megállapodás hatásait.  

Forrás: Хийн хоолойн төсөл хоёр улсын харилцаа, гурван талын хамтын ажиллагааны 

томоохон бүтээн байгуулалт болно 

 

  

http://www.mnb.mn/i/238191
http://www.mnb.mn/i/238191
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Dél-Ázsia 

Banglades megelőzve Hongkongot India 4. legnagyobb exportcélországává 

vált 

The Daily Star Bangladesh, 2021. június 18. 

India bangladesi exportja éves szinten 46 százalékkal, 3,16 milliárd dollárra nőtt a januártól 

márciusig tartó időszakban, ezzel az Egyesült Államok (15,41 milliárd USD), Kína (5,92 milliárd 

USD) és az Egyesült Arab Emírségek (5,34 milliárd USD) után a negyedik legnagyobb 

exportcélországgá vált. Ajay Sahai, az Indiai Exportszervezetek Szövetségének főigazgatója 

elmondta, hogy a bangladesi export megnövekedésének két fő oka van. Egyrészt a többi 

célországhoz képest a két ország közötti árumozgás zökkenőmentes – akár szárazföldi, akár 

vízi utakon –, és ez lehetővé tette a mezőgazdasági termékek exportjának hirtelen 

növekedését. Míg eközben az Egyesült Államokban és Európában a Covid–19-korlátozások 

miatt az árumozgás korlátozott volt. Az indiai Exim Bank kutatási és elemzési vezérigazgatója, 

David Sinate szerint a 2020–2021-es bangladesi export növekedésének fő hozzájárulói a 

kőolajtermékek és a mezőgazdasági áruk voltak, és az olyan agrárpolitikák, mint például a rizs 

behozatali vámjának csökkentése. 

Forrás: Bangladesh overtakes Hong Kong to become India’s 4th largest export destination 

Dél-Ázsia kritikus időkön megy keresztül  

Pajhwok Afghan News, 2021. június 17. 

A háborús felek közötti békeszerződés hiányában Kabul és Iszlámábád komoly aggodalmának 

adott hangot az afganisztáni erőszak esetleges fellendülése miatt a külföldi erők kivonulása 

után. Szerdán az iszlámábádi kétnapos Track–II Párbeszéd után kiadott közös nyilatkozatában 

Afganisztán és Pakisztán hangsúlyozta az afgán béketárgyalások ösztönzésének 

szükségességét. „A dél-ázsiai régió kritikus időket él át, de nagy reményt fűz a béke 

visszatéréséhez Afganisztánba. Ezzel párhuzamosan fennáll az USA és a NATO erőinek az 

országból való kivonulása következtében az újabb erőszakhullámtól való félelem” – áll a 

közleményben. „Ilyenkor a józan és pragmatikus hangoknak nyitott, szenvtelen és őszinte 

módon kell kifejezésre jutniuk, hogy kifejtsék véleményüket a fejleményekről és a kihívások 

legmegfelelőbb kezeléséről” – írják. Ennek fényében indították el a Track–II platformot, hogy 

ezeknek a hangoknak biztosítsanak teret a felszólalásra számos olyan kérdésben, amelyek 

szerves részét képezik a béke és a fejlődés Afganisztánban és az egész régióba történő 

megteremtésének. Az Afganisztán – Pakisztán Track–II Párbeszéd első eseményét 

Iszlámábádban tartották június 14–15-én. Az eseményt a Regionális Béke Intézet (RPI) 

szervezte. A párbeszédet Shah Mohammad Qureshi pakisztáni külügyminiszter nyitotta meg 

június 14-én. A párbeszédben Afganisztánból, Katarból és Pakisztánból érkező küldöttek 

vettek részt. 

Forrás: South Asia seen as going through critical time 

https://www.thedailystar.net/business/news/bangladesh-overtakes-hong-kong-become-indias-4th-largest-export-destination-2113381
https://pajhwok.com/2021/06/17/south-asia-seen-as-going-through-critical-time/
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Afganisztán üdvözli a brüsszeli NATO-csúcstalálkozó nyilatkozatát  

Afghanistan Times, 2021. június 16. 

Az afgán külügyminisztérium kedden elköteleződését fejezte ki a NATO-nak az Afganisztánnak 

nyújtott támogatásért a nemzetközi terrorizmus elleni közös küzdelemben, az afgán 

nemzetvédelmi és biztonsági erők felépítésében és kiképzésében az elmúlt két évtizedben. A 

NATO nem katonai jelenlétének folytatása új fejezetet nyit az Afganisztánnal fenntartott 

kapcsolatokban – áll a külügyminisztérium közleményében. A NATO megerősítette 

elkötelezettségét, hogy továbbra is kiálljon Afganisztán népe és intézményei mellett a 

biztonság előmozdítása és az elmúlt 20 év nehezen elért eredményeinek megtartása 

érdekében – tette hozzá a közlemény. A 2021-es NATO államfői csúcstalálkozó közleménye 

szintén megerősíti, hogy a NATO továbbra is támogatja az afgánok által vezetett 

békefolyamatot. Afganisztán tiszteletben tartja a NATO elhatározását, hogy visszavonja erőit, 

és továbbra is hálás marad a NATO-erők két évtizedes áldozataiért a terrorizmus elleni 

küzdelemben. Az afgán kormány emlékezteti valamennyi NATO-s és más nemzetközi 

partnerét arra, hogy a terrorizmus továbbra is komoly fenyegetést jelent valamennyiünk 

számára, és emiatt folyamatos stratégiai együttműködésre van szükség Afganisztán és a NATO 

között. 

Forrás: Afghanistan Welcomes Brussels Summit Communique 

Quad-kapcsolatok: India 1 milliárd vakcina kibocsátását tervezi 2022 végére a 

Quad oltóanyag-együttműködés keretében 

The Times of India, 2021. június 17. 

India törekszik a Quad oltóanyag-együttműködés keretében 1 milliárd oltóanyagot kibocsátani 

a 2022. év végére. „A Quad-országok (Ausztrália, India, Japán és az Egyesült Államok), valamint 

ügynökségeik és vállalataik között jelenleg is folynak a megbeszélések a vakcina-

együttműködésről” – mondta a külügyminisztériummal szorosan együttműködő tudományos 

és technológiai minisztérium biotechnológiai osztálya. India oltóanyaggyártó kapacitásait 

figyelembe véve, a három Quad-partnerországgal való együttműködés következtében az 1 

milliárd vakcina előállítását a minisztérium lehetségesnek látja. A technológiamegosztáson túl 

a négy állam vakcinagyártási támogatási és kölcsönrendszert tervez kidolgozni. 

Forrás: Quad ties: India targets 1 billion Covid vaccine output by end of 2022 

  

http://www.afghanistantimes.af/afghanistan-welcomes-brussels-summit-communique/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/quad-ties-india-targets-1-billion-covid-vaccine-output-by-end-of-2022/articleshow/83590300.cms
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Pakisztán gazdasága a V-alakú helyreállás jeleit mutatja 

tribune.com.pk, 2021. június 14. 

A Pakisztáni Statisztikai Hivatal által közzétett legújabb adatok alapján a pakisztáni gazdaság a 

V-alakú helyreállás jeleit mutatja. A 2017-és és 2018-as pénzügyi évben 5,22 és 5,53 százalékos 

növekedést mutatott az ország, majd ez 2019-ben 2,08 százalékra esett vissza, hogy aztán a 

2020-as pénzügyi évben elérje a 0,47 százalékos mélypontot. A Statisztikai Hivatal előrejelzése 

2021-re 3,94 százalékos növekedést vetít előre. A 3,94 százalékos növekedés a pakisztáni 

gazdaság ellenálló-képességéről és rugalmasságáról tenne tanúbizonyságot. A növekedés 

mértékét két tényező teszi lehetővé: egyrészt a pakisztáni gazdaságra egyre inkább jellemző a 

több lábon állás ahelyett, hogy egyetlen szektorra támaszkodna csupán. A második pozitív 

tényező az, hogy a 2017-es és 2018-as pénzügyi évtől eltérően a 2021-es év növekedésével 

nem jár magas külső hiány. Valójában több év óta először fordult pozitív értékbe a folyó 

fizetési mérleg egyenlege. A 2021-es pénzügyi év első 10 hónapjában 773 millió dollár folyó 

fizetési mérleg többletet regisztráltak, szemben a 2020-as pénzügyi év azonos időszakában 

regisztrált 4,66 milliárd dolláros deficittel. 

Forrás: Towards V-shaped recovery 

Biden és Putyin a kivonulás utáni Afganisztán kérdését is megvitatták 

Tolo News, 2021. június 17. 

Joe Biden amerikai elnök szerdán Svájcban az orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal való 

találkozás után tartott sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Afganisztánról tárgyalt az orosz 

elnökkel. Biden elmondta, hogy „rendíthetetlen elkötelezettségét fejezte ki Ukrajna 

szuverenitása és területi integritása iránt”, és megvitatta az Egyesült Államok és Oroszország 

közös érdekét „az afganisztáni terrorizmus újbóli fellendülésének megakadályozásában”. Egy 

újságíró megkérdezte Bident, feltett-e kérdéseket Putyinnak Afganisztánról, és Biden így 

válaszolt: „Nem én, hanem ő kérdezett minket Afganisztánról. Putyin azt mondta, hogy reméli, 

hogy képesek leszünk fenntartani a békét és a biztonságot, én pedig azt mondtam: Ez rajtad 

is múlik.” Biden a NATO-vezetők brüsszeli csúcstalálkozója után tartott sajtótájékoztatóján 

kijelentette továbbá, hogy „a teremben a vezetők között erőteljes konszenzus volt az ülésen 

Afganisztánról”, és megismételte, hogy a szövetség továbbra is támogatja Afganisztánt a 

nemzetközi csapatok kivonása után. „Csapataink hazajönnek, de megállapodtunk abban, hogy 

az afgán nép iránti diplomáciai, gazdasági és humanitárius elkötelezettségünk, valamint az 

afgán nemzetvédelmi és biztonsági erőknek nyújtott támogatásunk nem szűnik meg” – 

mondta Biden. 

Forrás: Biden, Putin Discuss Post-Withdrawal Afghanistan  

  

https://tribune.com.pk/story/2305057/towards-v-shaped-recovery
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-172903
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Délkelet-Ázsia 

Konfrontasi az égen 

Moez Hayat – Ryan Ashley, The Diplomat, 2021. június 12. 

Miután május 31-én 16 kínai katonai szállítórepülőgép lépett be Malajzia légvédelmi 

azonosítási zónájába Borneótól Északra, a maláj légierő vadászgépeket küldött az elfogásukra. 

Kína részéről szokatlannak tűnik a provokáció, hiszen a maláj kormány Muhyiddin Yassin 

miniszterelnök vezetése alatt jelenleg a Kínával való baráti kapcsolatok fenntartására törekszik. 

Malajzia számára az incidens egyúttal az ország keleti részének sebezhetőségét is bizonyította, 

hiszen a tengerentúli területekkel az összeköttetés csupán csak légi úton biztosítható, 

miközben belpolitikai értelemben is kényelmetlen helyzetbe hozta a Muhyiddin Yassin 

kormányt, növelve a politikai bizonytalanságot a hamarosan esedékes választások előtt. 

Forrás: Konfrontasi in the Skies 

Indonézia célja, hogy 2050-re csak elektromos autókat és motorkerékpárokat 

értékesítsen 

Reuters, Bangkok Post, 2021. június 14. 

Indonézia célja, hogy 2050-ig csak elektromos autókat és motorkerékpárokat értékesítsen a 

belső égésű motorral hajtott járművek lecserélése érdekében – jelentette be az ország 

energiaügyi minisztere hétfőn. Arifin Tasrif szerint minden 2040-től értékesített 

motorkerékpár elektromos meghajtású, 2050-től pedig minden új autó elektromos jármű (EV) 

lesz. 2019-ben 15 millió autó és 112 millió motorkerékpár közlekedett az ország útjain, 

miközben Jakartában a legszennyezés rendkívül súlyos problémát jelent. Az indonéz kormány 

a helyzet javítása érdekében jelentette be az idén az ország szén-semlegesítésének célját, 

ideértve az összes szénerőmű 2056-ig történő leállításának tervét. 

Forrás: Indonesia aims to sell only electric cars, motorbikes by 2050 

Ritka földfémek Mianmarban: unobtanium? 

Sribala Subramanian, The Diplomat, 2021. június 14. 

A világon Mianmar rendelkezik a harmadik legnagyobb ritkaföldfém tartalékokkal, ezek közül 

különösen a diszpróziumnak és terbiumnak van kiemelkedő jelentősége, hiszen előbbi az 

elektromos autók gyártásához is nélkülözhetetlen. A legjelentősebb bányák Kachin államban 

találhatóak a kínai határ mellett, ahol a politikai felfordulást követően a korábbiaknál nagyobb 

mennyiségben folyik a kitermelés, melyből a szankciók ellenére a katonai kormányzat profitál. 

Mivel azonban a diszprózium és a terbium tiszta elemként nem fordul elő a természetben, 

többnyire ammónium-szulfát segítségével nyerhető ki, ezért komoly környezetkárosítást is 

eredményez, a délkelet-ázsiai országban pedig az előírások betartását jelenleg nem veszik elég 

szigorúan. 

Forrás: Rare Earths in Myanmar: Unobtanium? 

https://thediplomat.com/2021/06/konfrontasi-in-the-skies/
https://www.bangkokpost.com/business/2132179/indonesia-aims-to-sell-only-electric-cars-motorbikes-by-2050
https://thediplomat.com/2021/06/rare-earths-in-myanmar-unobtanium/
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Indonézia téves választása a befektetés és az innováció között 

Andree Surianta, East Asia Forum, 2021. június 15. 

A kezdeti aggodalmak ellenére a Covid-19 ellenére a külföldi közvetlen befektetések mértéke 

2020-ban csupán 2,4%-kal csökkent az egy évvel korábbiakhoz képest, miközben az ASEAN 

területén 31%-os volt a visszaesés. A siker több tényezőnek is köszönhető, legfőképpen az új 

munkahelyteremtési törvénynek. A befektetések felügyeletét most miniszteri szintre emelték, 

ez azonban azzal járt együtt, hogy a minisztériumok maximális létszáma miatt a Kutatási és 

Technológiai Minisztériumot megszüntették. Mivel Indonézia a szomszédainál sokkal 

kevesebbet költ kutatásra és fejlesztésre (a GDP 0,2%-át) félő, hogy a továbbiakban a 

befektetések előnyt fognak élvezni az R&D szektorral szemben. 

Forrás: Indonesia’s false choice between investment and innovation 

A NUS az SP Group digitális megoldásait próbálja ki az energiahatékonyság 

javítása érdekében 

Cha Hae Won, The Straits Times, 2021. június 16. 

A National University of Singapore az SP Group által kifejlesztett digitális megoldásait fogja 

tesztelni az energiahatékonyság érdekében. Az SP Group, az ázsiai-csendes-óceáni térség 

vezető közüzemi szolgáltatója, fenntartható energetikai megoldásokat is kínál a vállalkozások 

számára. A digitális energetikai megoldásokat – amelyek egy online portálból és egy mobil 

alkalmazási eszközből állnak – az egyetem két épületében fogják felszerelni 2022-ben. 

Segítségükkel az épületek fenntartói nyomon követhetik a pontos vízfogyasztást és a 

széndioxid kibocsátást, miközben a portál takarékossági megoldásokat is javasol. Az applikáció 

pedig az alkalmazottakat látja el fontos információkkal a fogyasztásukat illetően, segítve őket 

az ideális zöld viselkedés elsajátításában. 

Forrás: NUS to pilot SP Group's digital solutions to improve energy efficiency 

A csúcstechnológia gazdasága felé vezető gyorsforgalmi sávban 

Chatrudee Theparat, Bangkok Post, 2021. június 16. 

A thai kormány szilárdan hisz benne, hogy a Keleti Gazdasági Folyosóban a befektetések 

összértéke az év végéig eléri a 300 milliárd bath-ot. A terület fontos szerepet tölt be a 

kormányzat azon terveiben, hogy Thaiföld csúcstechnológiás gazdasággá válhat, de a tavalyi 

évben a Covid-19 hatására mindössze 96 milliárd bath befektetés realizálódott. A kormány a 

befektetőknek számos kedvezményt kínál és elsősorban a következő iparágakra számít: autók, 

intelligens elektronika, orvosi és wellness turizmus, mezőgazdaság és biotechnológia, 

élelmiszer, robotika, logisztika és repülés, bioüzemanyagok és biokémiai anyagok, digitális, 

orvosi szolgáltatások, védelem és oktatás fejlesztése. A legújabb befektetések már az 5G 

hálózat alkalmazásához, az infrastrukturális fejlesztésekhez, valamint az elektromos 

autógyártás felvirágoztatásához kapcsolódnak. 

Forrás:  On the fast lane to a hi-tech economy 

https://www.eastasiaforum.org/2021/06/15/indonesias-false-choice-between-investment-and-innovation/
https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/nus-to-pilot-sp-groups-digital-solutions-to-improve-energy-efficiency
https://www.bangkokpost.com/business/2133199/on-the-fast-lane-to-a-hi-tech-economy
https://www.bangkokpost.com/business/2133199/on-the-fast-lane-to-a-hi-tech-economy
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A mianmari ügyészek lázadás miatt emeltek vádat Aung San Suu Kyi ellen 

Grant Peck, The Diplomat, 2021. június 16. 

Miután a februári puccsot követően a hadsereg letartóztatta Aung San Suu Kyi-t és a 

kormányzat több tagját, hétfőn kezdetét vette a politikus zárt tárgyalása, melynek során az 

ügyészek többek között lázadással és a koronavírus ellenes szabályok megszegésével vádolták 

meg. Támogatói koholt vádakról beszélnek, amelyek célja – a lehetséges börtönbüntetéstől 

eltekintve – hogy többé ne vehessen részt a választásokon. A hadsereg vezetői szerint a 

legutóbbi választást Suu Kyi pártja csalással nyerte meg, ami számukra jogalapot szolgáltatott 

a katonai hatalomátvételre és a politikai ellenfeleikkel való leszámolásra. 

Forrás: Myanmar Prosecutors Present Sedition Charge Against Aung San Suu Kyi 

Phuket újranyitása modell lehet Ázsia számára az utazási buborékok 

kipukkanását követően 

Randy Thangtong-Knight, Bloomberg, 2021. június 16. 

A Banyan Tree Holdings Ltd. alapítója, Ho Kwon Ping szerint Thaiföld terve, amely Phuket 

turisztikai központjának újbóli megnyitását kínálja, példaként szolgálhat más ázsiai helyszínek 

számára is, hogy megnyissák a határaikat és újból fogadják a látogatókat. A turizmustól 

erőteljesen függő Thaiföld célja, hogy július 1-jétől több mint egy év óta először 

karanténmentesen lehessen utazni a szigetre, feltéve, hogy a látogatókat beoltják a Covid-19 

ellen, és nem magas kockázatú országokból érkeznek. A thai kormányfő Prayuth Chan-Ocha 

szerint vállalni kell a kockázatot, Phuket pedig megfelelő kísérleti alanyt jelent az ország 120 

napon belül tervezett teljes megnyitása előtt. 

Forrás: Phuket Reopening Offers Model for Asia as Travel Bubbles Burst 

Az IMF csökkentette a 2021-esv Fülöp-szigetekre vonatkozó növekedési 

előrejelzést 

Anna Leah E. Gonzales, The Manila Times, 2021. június 17. 

Figyelembe véve az első félévben tapasztalt lassú fellendülést és a szigorúbb korlátozásokat, 

a Nemzetközi Valutaalap (IMF) csökkentette a Fülöp-szigetekre vonatkozó 2021-es gazdasági 

növekedési előrejelzését, melynek értelmében a korábbi 6,9% helyett 5,4%-os GDP 

növekedéssel számol. Az IMF szerint viszont a második félévben a gyorsabb fellendülésnek 

köszönhetően 7%-os növekedés várható. A korlátozások feloldása mellett az oltási program 

előrehaladása és a fiskális stabilitás megőrzése is pozitív eredményeket hozhat, de a 

kormányzatnak is folytatnia kell a reformokat, különösen a befektetések, az egészségügy, a 

fenntartható fejlődés és az oktatás területén az „egyenlőbb és zöldebb” jövő érdekében. 

Forrás: IMF cuts 2021 PH growth forecast 

  

https://thediplomat.com/2021/06/myanmar-prosecutors-present-sedition-charge-against-aung-san-suu-kyi/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-15/-phuket-sandbox-offers-model-for-asia-as-travel-bubbles-fail
https://www.manilatimes.net/2021/06/17/business/top-business/imf-cuts-2021-ph-growth-forecast/1803555
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Közel-Kelet 

Az iraki olajminiszter a második félévben 68-75 dollár közötti olajárra számít 

 .Al Arabiya, 2021. június 13 ,العربية

Ihsan Abdul-Jabbar iraki olajminiszter arra számít, hogy az olaj minimális hordónkénti ára 68 

dollár lesz az év második felében, de nem haladja meg a 75 dollárt. Elmondása szerint az OPEC 

és szövetségesei betartják a kitermelés felső határát. Az iraki olajbevételek a koronavírus 

járvány negatív hatásai miatt tavaly a felére csökkentek, de a miniszter szerint Irak olajszektora 

felfelé ívelő szakaszba lépett és kecsegtető beruházási projektek vannak láthatáron. A 

miniszter reményei szerint a következő hónapokban aláírják a szerződéseket azokról a 

kulcsfontosságú projektekről, amelyek 2025-re jelentősen megnövelhetik Irak gázkapacitását. 

Ezzel egy időben a Nemzetközi Energiaügynökség havi jelentésében közölte, hogy a Kőolaj-

exportáló Országok Szervezetének és szövetségeseinek növelniük kell a termelést, hogy a 

globális piacok elegendő készlethez jussanak. 

Forrás:   
  بالنصف الثان 

 
   يتوقع أسعار النفط بي    ٦٨-٧٥ دوالرا

 وزير  النفط العراق 

Egyiptom 5 ezer ipari egységet épít 10 milliárd (egyiptomi) font befektetéssel 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. június 13. 

Az egyiptomi nemzeti ipar nagy fejlődésnek indult az elmúlt hét évben, és ennek 

folytatásaként az állam jelenleg azon dolgozik, hogy megvalósítsa az "új komplexumok 

projektet", amely több mint 5000 új ipari egység megépítését foglalja magában. A program 

főbb elemei:  

• A kormány országszerte 15 kormányzóságban 17 nagy ipari komplexum létrehozását 

tűzi ki célul.  

• A beruházási költség körülbelül 10 milliárd fontot tesz ki. 

• Az új ipari egységek száma összesen 5046 darab lesz. 

• Körülbelül 48 ezer új munkalehetőséget biztosítanak. 

Ha a program megvalósul, akkor az nem csak az ipar fejlődésére, hanem a foglalkoztatási 

adatokra is pozitív hatással lesz. 

Forrás:  ٥ آالف وحدة صناعية باستثمارات ١٠ مليار جنيه   
 مص  تبن 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2021/06/13/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-68-75-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://m.youm7.com/story/2021/6/13/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87/5351850
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Dubaj külkereskedelme 10% -kal 95,4 milliárd dollárra nőtt 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. június 12. 

Hivatalos források szerint Dubaj nem olajipari külkereskedelme 2021 első negyedévében 10 

százalékos növekedést produkált, elérve a 354,4 milliárd dirhamot (96,4 milliárd dollár), 

szemben a 2020 első negyedévi 323 milliárd dirhammal (87,9 milliárd dollár). Ezekből az 

adatokból is kitűnik, hogy az emirátus sikeresen kezeli a Covid-19 világjárvány negatív 

következményeit és mindent elkövet a gyors gazdasági felépülés érdekében. Az előbb említett 

időszakban az import értéke is növekedett 9 százalékkal 204,8 milliárd dirhamra (55,7 milliárd 

dollár). Dubaj koronahercege elmondta, hogy a külkereskedelmi szektor erőteljes növekedése 

megmutatja, hogy az emirátus milyen hatékonyan képes a kihívásokra eredményesen 

válaszolni azáltal, hogy gyorsan reagál a globális gazdasági környezet változásaira. Kína számít 

Dubaj első számú kereskedelmi partnerének, mivel kettejük kereskedelme erőteljes, 30 

százalékos növekedést könyvelhetett el, elérve a 44 milliárd dirhamot (12 milliárd dollár), 

amelyet India követett, amely Dubaj második legnagyobb kereskedelmi partnerének számít 

35 milliárdos (9,5 milliárd dollár) értékkel, míg a harmadik számú partnere e tekintetben az 

Amerikai Egyesült Államok. Ez utóbbival folytatott kereskedelem volumene mintegy 15,4 

milliárd dirhamot (4,1 milliárd dollár) tett ki. Az arany volt Dubaj külkereskedelmének 

legértékesebb nyersanyaga 2021 első negyedévében, amelyet a mobil és okos telefonok, 

gyémántok, ékszerek és autók követtek. 

Forrás:  تجارة دن    الخارجية تنمو ١٠  %إل  ٩٥,٤ مليار  دوالر 

Francia gazdasági miniszter: Az egyiptomi gazdasági növekedés és stabilitás 

megerősíti, hogy az országba történő befektetés helyes döntés 

األهرام بوابة , Al Ahram Gate, 2021. június 14. 

Bruno Le Maire francia gazdasági és pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy az a gazdasági 

növekedés és stabilitás, amely jelenleg Egyiptomot jellemzi, rávilágít arra, hogy helyes döntés 

az afrikai arab országba való befektetés. A miniszter azt is közölte, hogy az Egyiptommal 

aláírandó együttműködési megállapodások teljes összege 4 milliárd eurót tesz ki, ami 

Egyiptomot az első olyan országgá teszi, amely részesül a francia államkincstár nyújtotta 

lehetőségekből. A francia gazdasági és pénzügyminiszter kitért az együttműködés területeire, 

és külön kiemelte a közlekedési projekteket, mint például a metróvonalak felújítását és új 

metróvonal építését, valamint a vízgazdálkodási és öntözési projekteket. 

Forrás:  ا يؤكدان أن االستثمار فيها قرار صحيح  وزير  االقتصاد الفرنس   :النمو االقتصادي واالستقرار بمص حالي 

  

https://aawsat.com/home/article/3024316/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88-10-%D8%A5%D9%84%D9%89-954-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://gate.ahram.org.eg/News/2806481.aspx
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Erdoğan a Biden-találkozó előtt tárgyalásokat folytat a NATO-országok 

vezetőivel 

Hürriyet Daily News, 2021. június 14. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök június 13-án, még a csúcstalálkozó előtt találkozott a NATO-

tagországok vezetőivel Brüsszelben. Erdoğan külön tárgyalásokat folytatott Orbán Viktor 

magyar miniszterelnökkel, Gitanas Nauseda litván és Egils Levits lett elnökkel. A NATO-

országok vezetői hétfőn (2021. június 14.) egy csúcstalálkozót tartanak és megvitatják azt az 

utat, amelyet a katonai szövetség a következő évtizedben követni fog olyan kihívásokkal 

szemben, mint Kína, Oroszország és a kiber-fenyegetések. A vezetők 2018 óta először 

gyülekeznek majd a NATO brüsszeli központjában. Erdoğan találkozni fog Joe Biden amerikai 

elnökkel is - első találkozásuk Biden hivatalba lépése óta -, valamint Boris Johnson brit 

miniszterelnökkel, Angela Merkel német kancellárral és a világ többi vezetőjével. 

Forrás: Erdoğan holds talks with leaders of NATO countries ahead of Biden meeting 

Izrael új pénzügyminisztere, Lieberman szerint nem lesz adóemelés, és a 2022-

es költségvetésre összpontosítanak 

Al Arabiya News, 2021. június 15. 

Izrael új kormánya nem emeli az adókat, és elkötelezett a kétéves 2021–22-es költségvetés 

elfogadása mellett. Avigdor Lieberman pénzügyminiszter elmondta, hogy az új költségvetés 

hatása leginkább 2022-ben lesz érezhető. A Naftali Bennett miniszterelnök által irányított 

koalíció véget vet annak a gyakorlatnak, ami szerint Izrael havi büdzsével gazdálkodik, és 

áttérnek az éves költségvetés használatára. Izraelben a koalíciós pártok megállapodtak abban, 

hogy 140 napon belül kétéves költségvetést készítenek, de várhatóan a szeptemberi zsidó 

ünnepek késéseket fognak okozni. Lieberman elmondta, hogy 2021-ben nem lesz sok 

mozgásterük arra, hogy bármit is befolyásoljanak, ezért a hangsúly a következő éven lesz. 

Forrás: New Israeli finance minister Lieberman says no tax hikes, budget focus on 2022 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-meets-leaders-of-nato-countries-ahead-of-biden-meeting-165517
https://english.alarabiya.net/business/economy/2021/06/14/New-Israeli-finance-minister-Lieberman-says-no-tax-hikes-budget-focus-on-2022
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Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere felhívta új izraeli kollégáját és 

hangsúlyozta a két kormány együttműködésének fontosságát 

 .Al Jazeera, 2021. június 15 ,الجزيرة

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma a Twitteren közölte, hogy Abdullah bin Zayed 

külgazdasági és külügyminiszter megvitatta izraeli kollégájával, Yair Lapiddal a két ország 

közötti együttműködés szempontjait, és sikert kívánva neki gratulált az új pozíciójához. Yair 

Lapid izraeli külügyminiszter szintén a Twitteren számolt be arról, hogy várja az Egyesült Arab 

Emírségek külügyminiszterével való együttműködést a két ország közötti kapcsolatok további 

fejlődése érdekében. Lapid hozzátette: "Öröm volt ma este beszélni az Egyesült Arab 

Emírségek külügyminiszterével, Abdullah bin Zayed Al Nahyan sejkkel." Az új izraeli 

miniszterelnök, Naftali Bennett korábban azt nyilatkozta, hogy alig várja, hogy az Egyesült 

Arab Emírségekkel együttműködve előmozdítsa a régió békefolyamatát, és a Twitteren 

megköszönte a kormányának adott meleg gratulációkat. Bennett hozzátette, hogy 

elkötelezett amellett, hogy továbbra is erősítse minden területen az izraeli-emirátusi 

kapcsolatokat. 

Forrás:    ه اإلرسائيىل   الجديد ويؤكد عىل التعاون بي    الحكومتي    يهاتف نظي 
 وزير  الخارجية اإلماران 

A szaúdi gazdaság növekedését az állami beruházási alap támogatása fokozza 

 .Al Arabiya, 2021. június 15 ,العربية

Az EFG Hermes vezető közgazdásza, Muhammad Abu Basha az "Al Arabiya"-nak adott 

interjúban megerősítette, hogy a szaúdi gazdaság teljesítményének egyértelmű javulása a 

nem olajipari tevékenység növekedését is tükrözi. Úgy vélte, hogy a nem olajipari szektor 

növekedése a Királyságban 2021-ben 4,5% -os lesz. Kiemelte, hogy az állami beruházási alap 

ténykedése mozdítja elő elsődlegesen a szaúdi gazdaság fejlődését. Abu Basha hozzátette, 

hogy a beruházási alap a nagy fejlesztési projektekhez évi 150 milliárd riállal fog hozzájárulni. 

A közeljövőben konferenciát tartanak, ahol 61 vállalat ügyvezetésének képviselője és több 

mint 450 nemzetközi befektető vesz részt, akik mintegy 190 intézményt képviselnek. A 

konferencia témája a "szaúdi pénzügyi piac vonzó befektetési lehetőségei" lesz. 

Forrás:  ميس للعربية :نمو اقتصاد السعودية تعزز بدعم صندوق االستثمارات العامة  هي 

  

https://www.aljazeera.net/news/2021/6/15/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
https://www.alarabiya.net/aswaq/financial-markets/2021/06/15/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%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%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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Az Egyiptomi Befektetési Hatóság elnöke: Szívesen támogatunk minden szaúdi 

beruházást Egyiptomban 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. június 16. 

Találkozót tartott a Befektetési és Szabad Zónák Főhatóságának vezérigazgatója Mohamed 

Abdel Wahab az Egyiptomi-Szaúdi Üzleti Tanács szaúdi oldalának vezetőjével, Bandar bin Al-

Amrival, valamint Bader Ibrahim Al-Badr-al, a Szaúdi Nemzeti Vállalatok Vállalkozói 

Programjának vezérigazgatójával és több mint 14 szaúdi vállalat képviselőjével, akik az 

egyiptomi piacon vannak jelen olyan különböző ágazatokban, mint például: a mezőgazdaság, 

az ipar, a turizmus, az ingatlanszektor, a gyógyszeripar, a kommunikáció, az energia és a 

kiskereskedelem. A találkozó az egyre növekvő Egyiptomban eszközölt szaúdi beruházásokról 

szólt, amelyek kedveznek a két ország gazdaságának és a közös stratégiai célokat szolgálják, 

valamint leküzdik a két ország befektetői előtt álló kihívásokat. Mohamed Abdel Wahab 

hangsúlyozta a Hatóság azon szándékát, hogy támogassa az összes szaúdi beruházást 

Egyiptomban, és azon dolgozik az összes minisztériummal és az illetékes hatóságokkal 

együttműködve, hogy gyorsan leküzdjék az előttük álló kihívásokat, ami a későbbiekben 

ösztönzőleg hathat a szaúdi vállalatokra, hogy új beruházásokat valósítsanak meg 

Egyiptomban. 

Forrás:  مص   
 رئيس هيئة االستثمار :حريصون عىل  دعم كل االستثمارات السعودية ق 

Törökország célja, hogy az Antalya Diplomáciai Fórum révén megerősítse 

diplomáciai befolyását 

Hürriyet Daily News, 2021. június 17. 

Törökország külügyminisztere, Mevlüt Çavuşoğlu a délkelet-európai együttműködési folyamat 

(SEECP) csúcstalálkozójának megnyitóján azt közölte, hogy az Antalya Diplomáciai Fórummal 

a diplomáciai befolyásuk megerősítésére törekszenek. Az Antalya Diplomáciai Fórum 12 

államfőt, 43 külügyminisztert, négy volt államfőt és nemzetközi szervezetek képviselőit látta 

vendégül. Çavuşoğlu elmondta, hogy olyan liberális vitafórumot szeretnének, amely a 

különböző nézőpontokat képes tükrözni. Hozzátette: "Úgy gondoljuk, hogy a fórum rövid időn 

belül fontos presztízsre és ismertségre tesz szert a nemzetközi színtéren". Számos globális 

kérdést, köztük a dél-kaukázusi helyzetet és a regionális béke lehetőségeit is megvitatták. A 

külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy Antalya számos nemzetközi eseménynek adott 

otthont, többek között a G20 csúcstalálkozónak és a NATO külügyminiszteri találkozójának. 

Forrás: ‘Turkey aims to strengthen diplomatic influence via Antalya Diplomacy Forum’ 

  

https://m.youm7.com/story/2021/6/16/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%83%D9%84-%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%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A/5356571
https://www.hurriyetdailynews.com/antalya-to-see-high-turnout-in-upcoming-international-meetings-fm-165581
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Lavrov: Az EAEU-nak nyitva kell tartania az ajtókat az EU-s országokkal 

folytatott együttműködés előtt 

Russian Today, 2021. június 11.  

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Eurázsiai Gazdasági Uniónak (EAEU) nyitva kell 

hagynia az ajtókat az EU-s országokkal való együttműködések előtt. Elmondása szerint, az 

eurázsiai kontinens minden országának képesnek kell lenni meghatározni az EU-val való 

együttműködés előnyeit és hátrányait, függetlenül attól, hogy az EAEU tagja e vagy sem. 

Oroszország meggyőződése, hogy nyitva kell tartani az ajtókat a közös hatalmas kontinens 

(Európa) más struktúrái előtt, beleértve az Európai Unió tagjait is. Ennek egyik jele, hogy az 

EAEU július 10-től szabadkereskedelmi övezetet indít Szerbiával.  

Forrás: Лавров: ЕАЭС должен держать открытыми двери для сотрудничества со странами 

ЕС 

Zsaparov: Kirgizisztán és Törökország azt a feladatot tűzte ki célul, hogy a két 

ország közötti kereskedelemi forgalom elérje az 1 milliárd dollárt 

Kabar, 2021. június 12. 

Kirgizisztán elnöke Szadir Zsaparov hivatalos látogatást tett Törökországba. A találkozón a két 

ország elnöke a találkozó kapcsán azt a feladatot tűzte ki célul, hogy az országok közötti 

kereskedelemi forgalom elérje 1 milliárd dollárt. Az elmúlt évben a világjárvány ellenére 

Kirgizisztán és Törökország között 507 millió dollár volt a kereskedelmi forgalom. A találkozó 

a kereskedelmi kapcsolatok fellendítése mellett javaslatot tett a Kirgizisztán és Törökország 

közötti gazdasági folyamatok bővítésére. Még ebben az évben várhatóan megtartják a 

Törökország és Kirgizisztán közötti Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködés Közös 

Kormányközi Bizottságának 10. ülését. 

Forrás: Жапаров: Главами Кыргызстана и Турции поставлена задача – довести 

товарооборот до $1 млрд 

Az SCO egyetértési nyilatkozaton dolgozik az EGK-val 

Ritmeurasia, 2021. június 12. 

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) egyetértési megállapodást készít az Eurázsiai 

Gazdasági Bizottsággal (EGK), mondta Bakhtiyor Khakimov, az orosz elnök SCO ügyekért 

felelős különmegbízottja. Rámutatott arra is, hogy az EGK részéről több más dokumentum, 

gazdasági megállapodás is készül más egyesületekkel, mint az Arab Államok Ligájával és az 

ENSZ ipari fejlesztési alapjával. Ugyanakkor a diplomata szerint az SCO számára az egyik 

legfontosabb kihívás ma az, hogy a gazdasági együttműködés szintjét túllépve a párbeszédet 

a politika és a partnerség szintjére hozzák. 

Forrás: ШОС прорабатывает меморандум о взаимопонимании с ЕЭК 

https://russian.rt.com/world/news/872059-lavrov-eaes-sotrudnichestvo
https://russian.rt.com/world/news/872059-lavrov-eaes-sotrudnichestvo
http://kabar.kg/news/zhaparov-glavami-kyrgyzstana-i-turtcii-postavlena-zadacha-dovesti-tovarooborot-do-1-mlrd/
http://kabar.kg/news/zhaparov-glavami-kyrgyzstana-i-turtcii-postavlena-zadacha-dovesti-tovarooborot-do-1-mlrd/
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-06-11--v-mid-rf-ne-iskljuchajut-vozmozhnost-obsuzhdenija-v-shos-ispolzovanija-kitajskogo-analoga-swift-55072
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Oroszország nagykövete: Üzbegisztán aktívan részt vesz az EAEU-n belüli 

munkában 

Regnum, 2021. június 13. 

Üzbegisztán az Orosz Föderáció kulcsfontosságú partnere a régióban, a két országnak szoros, 

gyakran egybeeső álláspontjai vannak az ENSZ, az EBESZ, az SCO és más nemzetközi 

szervezetek platformjain belül, mondta Oleg Malginov, Taskent orosz nagykövete. 

Oroszország és Üzbegisztán teljes körű kétoldalú együttműködést alakít ki minden irányban a 

gazdaságtól az energetikáig, az oktatástól a tudományig. Mindkét fél hangsúlyozta a gazdasági 

kapcsolatok további fejlesztésének a fontosságát. A két ország közötti a kétoldalú 

kereskedelmi forgalom 2021 első négy hónapjában 8,4% -kal nőtt az előző év azonos 

időszakához képest, ami 1835,5 milliárd dolláros kereskedelmi értéket jelent. 

Forrás: Посол России: Узбекистан активно включился в работу в рамках ЕАЭС 

Kirgizisztán villamos energia fejében vízellátást biztosítson Kazahsztánnak és 

Üzbegisztánnak  

Sputnik, 2021. június 14. 

Kirgizisztán, Üzbegisztán és Kazahsztán villamos energia cseréről írt alá megállapodást. E 

megállapodás jegyzőkönyvét még március 2-án és 11-én írták alá Nur-Sultanban és 

Taskentben. A szerződés szerint 2021 március-november között Kazahsztán 900 millió 

kilowattóra villamos energiát szállít Kirgizisztánba. 2022 áprilisáig pedig 750 millió 

kilowattórát Üzbegisztánba. Így a csere keretében átvett villamos energia teljes mennyisége 

1650 millió kilowattóra lesz. Három év (2021–2023) villamosenergia ellátásért cserébe a Kirgiz 

Köztársaság vízzel látja el szomszédait. Ezeket az intézkedéseket elsősorban a Toktoguli 

víztározó erőforrásainak megőrzése érdekében hozták meg. Az áramcserénél a Toktogul 

víztározó vízmennyiségét ekvivalens módon tartják fenn, mivel a vegetációs időszakban a 

Kirgiz Köztársaságból Kazahsztánba és Üzbegisztánba történő energiaellátás során a 

vízfogyasztás csökkenésével kompenzálják a villamosenergia fogyasztást, ami a régión belül 

egy nagyon jó gazdasági kezdeményezés. 

Forrás: Кыргызстан предоставит Казахстану и Узбекистану воду в обмен на 

электроэнергию 

  

https://regnum.ru/news/polit/3295619.html
https://ru.sputnik.kg/economy/20210614/1052857042/kyrgyzstan-uzbekistan-kazakhstan-voda-elektroenergiya-soglasheniya.html
https://ru.sputnik.kg/economy/20210614/1052857042/kyrgyzstan-uzbekistan-kazakhstan-voda-elektroenergiya-soglasheniya.html
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Tádzsikisztán elnöke fontosnak nevezte az SCO-országok együttműködésének 

kiépítését az energiaszektorban 

Tass, 2021.június 15. 

Tádzsikisztán elnöke, Emomali Rahmon szükségesnek tartja a Sanghaji Együttműködési 

Szervezet (SCO) tagállamai közötti együttműködés fokozását az energiaszektorban. Rakhmon, 

aki 2021-ben az SCO államfők tanácsának elnöke, a szervezet potenciális és nemzetközi 

pozíciójának megerősítését is a szervezet fő feladatai közé sorolta. Júliusban és augusztusban 

Dusanbéban tartják az SCO-országok ipari és energiaügyi minisztereinek első találkozóját. 

Rahmon rámutatott az együttműködés fejlesztésének különös fontosságára a 

környezetvédelem területén, ideértve az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdéseket is. 

Elmondása szerint Tádzsikisztán területén 13 ezer gleccser és mintegy 1000 folyó található, 

amelyek Közép-Ázsia vízkészleteinek több mint 60% -át alkotja és megalapozzák a zöld 

gazdaság fejlődését.  

Forrás: Президент Таджикистана назвал важным наращивание сотрудничества стран 

ШОС в энергетике 

Cseljabinszkban tartották az „Oroszország-Üzbegisztán: a kölcsönösen előnyös 

partnerségtől a szövetségi stratégiáig” című nemzetközi fórumot  

Dune, 2021. június 15. 

Cseljabinszkban rendezték meg az "Oroszország-Üzbegisztán: a kölcsönösen előnyös 

partnerségtől a szövetségi stratégiáig" című nemzetközi fórumot. A fórum plenáris ülésből és 

három szekció munkájából állt, amelyeken az Üzbegisztán és Oroszország közötti etnikai 

kapcsolatok és kulturális kapcsolatok további megerősítésének kérdései, az ifjúsági turizmus 

és a hallgatók mobilitásának kilátásai, valamint a kereskedelmi és gazdasági együttműködés 

részletei kerültek megvitatásra. A fórumon olyan területeken születtek megállapodások, mint 

az idegenforgalom és az oktatás és a kölcsönös gazdasági együttműködés. A gazdasági 

kapcsolatok fejlesztése szempontjából arésztvevők hangsúlyozták az ilyen találkozók 

megtartásának fontosságát az országok között. 

Forrás: В Челябинске прошел международный форум «Россия-Узбекистан: от 

взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества» 

  

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11656143
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11656143
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_chelyabinske_proshel_mezhdunarodniy_forum_rossiya-uzbekistan_ot_vzaimovigodnogo_partnerstva_k_strategii_soyuznichestva-C1T?fbclid=IwAR3NfsubqoLBBVO6ytwfOK6h0uO8-I2KN2EiFNE2ZUm5wvB_nw4E4ir0zRQ
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_chelyabinske_proshel_mezhdunarodniy_forum_rossiya-uzbekistan_ot_vzaimovigodnogo_partnerstva_k_strategii_soyuznichestva-C1T?fbclid=IwAR3NfsubqoLBBVO6ytwfOK6h0uO8-I2KN2EiFNE2ZUm5wvB_nw4E4ir0zRQ
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Dél-Korea megnövelte a mezőgazdasági exportot Mongóliába és 

Oroszországba 

Regnum, 2021. június 17. 

Rekordmagasságot ért el a mezőgazdasági export Dél-Koreából az új „Északi politikai” 

partnerországaiba. A közzétett adatok szerint 2021 januárjától májusig a Dél-Koreából a 

partnerországokba irányuló mezőgazdasági export volumene 129,3 millió dollárt tett ki, ami 

44,3% -kal több az előző év azonos időszakához képest. A friss mezőgazdasági termékek 

exportja Dél-Koreából 34,3% -kal, 9,9 milliárd dollárra, a feldolgozott termékeké pedig 45,2% 

-kal, 119,4 milliárd dollárra nőtt. Különösen a gyümölcs kínálat növekedett 69,5% -kal. Az 

árukivitel Dél-Koreából az Orosz Föderációba 53,2% -kal, Mongóliába - 47,7% -kal, 

Kirgizisztánba - 39,8% -kal, Üzbegisztánba - 28,5% -kal növekedett. Az koreai új „Északi 

Politika” 13 partnerországa közül az export 89,2% -a Mongóliába és az Orosz Föderációba 

irányult. 

Forrás: Южная Корея нарастила экспорт сельхозпродукции в Монголию и Россию 

Japán cég négysávos autópályát épít Tádzsikisztánban 

Regnum, 2021. június 17.  

Azim Ibrohim tádzsik közlekedési miniszter a Dai Nippon Construction és a CTI Engineering Co. 

képviselőivel tárgyalt és javasolta a Kizilkala-Bokhtar autópálya megépítését helyi tádzsik 

építőipari cégek bevonásával. Ibrohim megjegyezte, hogy egy világjárványban a gépek és 

berendezések Japánból Tádzsikisztánba történő importálása helyett a helyi vállalkozásokat 

kell előnyben részesíteni. A japán társaság pozitívan értékelte ezt a lehetőséget. A Kizilkala-

Bokhtar autópálya megépítésének projektje keretében 95 km hosszúságú négysávos út 

építésére kerül sor. A beruházás a Közép-Ázsia-Japán együttműködés keretén belül 

megvalósuló projekt. E projekt részeként a japán kormány ingyen támogatást nyújt 90 millió 

dollár értékben Tadzsikisztánnak. 

Forrás: Японская компания построит в Таджикистане четырехполосную автодорогу 

  

https://regnum.ru/news/economy/3298683.html
https://regnum.ru/news/society/3299004.html
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Fehéroroszország megállapodástervezetet dolgozott ki az EAEU tudományos 

és innovatív együttműködéséről 

Belta, 2021. június 17. 

A belorusz fél kidolgozta az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országai számára a közös 

tudományos, műszaki és innovatív együttműködéséről szóló nemzetközi megállapodás 

tervezetét, mondta Szergej Glazjev, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság integrációs és makro 

ökonómiai tanácsának minisztere. Ez lehetővé teszi az EAEU-n belüli integrációnak a 

mélyítését nemcsak gazdasági, de tudományos téren is. Az EGK Igazgatóságának elnöke alatt 

álló Tudományos és Műszaki Tanács nyílt vita és konzultációs platformként jött létre az 

eurázsiai gazdasági integráció és az EAEU további fejlesztésének tudományos és szakértői 

szempontból történő széles körű megvitatására. A tanács a világgazdaság fejlődésének 

aktuális kérdései és a globális kihívások problémáinak kutatása mellett egy új közös 

tudományos és felsőoktatási modell megvalósítását tervezi az EAEU-n belül. Amely a 

Európában használt felsőoktatási rendszer alternatív formája lesz. 

Forrás: Беларусь разработала проект соглашения о научном и инновационном 

сотрудничестве в ЕАЭС 

 

https://www.belta.by/economics/view/belarus-razrabotala-proekt-soglashenija-o-nauchnom-i-innovatsionnom-sotrudnichestve-v-eaes-446392-2021/
https://www.belta.by/economics/view/belarus-razrabotala-proekt-soglashenija-o-nauchnom-i-innovatsionnom-sotrudnichestve-v-eaes-446392-2021/

