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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Magyarország ezen a héten is az eurázsiai kapcsolatok kiépítését szorgalmazta, Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter először Kínába látogatott, ahol Wang Yi kínai 
külügyminiszterrel tárgyalt, ahol megállapodás született arról, hogy a Magyarországon 
jelenleg építés alatt álló Nemzeti Oltóanyaggyár alkalmas lesz a koronavírus elleni kínai 
vakcina előállítására is, ami nagy stratégiai előnyt jelent majd az ország számára - jelentette 
be Szijjártó Péter hétfőn Kínában. Ezt követően Üzbegisztánban, Izraelben és Oroszországban 
folytatott bilaterális tárgyalásokat az állami vezetőkkel és külügyminiszterekkel. Hazánk 
számára fontos hír, hogy a Gazprom orosz gázóriás 15 évre szóló előzetes megállapodást 
kötött Magyarországgal az országba történő gázszállításról. A gázügylet ez év október 1-jén 
léphet életbe, miután a jelenlegi megállapodás időtartama szeptember végén lejár. Budapest 
a koronavírus elleni Sputnik V vakcina előállításáról is tárgyalásokat folytat Moszkvával, hiszen 
a két fél egyaránt nyitott arra, hogy Magyarország orosz oltalom alapján vakcinát állítson elő, 
mondta Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter. A Mongóliában létrehozott állami 
tulajdonban lévő szonginói biokombinátot illetően pedig tárgyalások kezdődtek annak magyar 
és mongol közös együttműködésben történő felújításáról. 
 
A hét jelentős nemzetközi eseményei közé tartozik, hogy Kína és az Egyesült Államok 
képviselői megkezdték az egyeztetést a gazdaság és a kereskedelem területén, megállapodva 
a közös erőfeszítésekben egyes konkrét problémák megoldása érdekében.  
Wang Yi kínai külügyminiszter a BRICS külügyminiszteri videókonferenciáján a világjárvány 
elleni közös küzdelemre, a regionális konfliktusok kezelésére, a világgazdaság fellendülésének 
támogatására hívta fel a figyelmet. A kínai politikus kijelentette, hogy Kína és a többi BRICS-
ország is igyekszik minden segítséget megadni Indiának, a Covid-19 elleni védekezés 
támogatásához. A résztvevők a szellemi tulajdonjogokat rögzítő TRIPS (Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights) megállapodás bizonyos pontjainak ideiglenes felfüggesztését 
is elfogadták a Covid-19-re való tekintettel. 
Az EU és Kína közötti kapcsolatok romlásával párhuzamosan folytatódtak a tárgyalások az EU 
és India között egy szabadkereskedelmi megállapodásról, amire Európában sokan már 
ellensúlyként tekintenek Kínával szemben, ez azonban nagy tévedés, ugyanis India jelenleg 
nem tudja elfoglalni Kína helyét az EU gazdasági kapcsolatrendszerében. 
Kína vonatkozásában komoly hírértékkel bír, hogy június 3-án a Xichang Satellite Launch 
Centerből a Long March 3B hordozórakétával sikeresen pályára állították a Fengyun-4 02 
műholdat, amely elsősorban időjárási elemzésekben és előrejelzésekben, a környezeti és 
katasztrófamegfigyelés területén fog segítséget jelenteni.  
Arról is olvasni lehetett, hogy a legnagyobb kínai internetes vállalatok az üzleti bevételek és a 
profit növekedéséről számoltak be 2021 első négy hónapjában, bevételeik elérték a 73,28 
milliárd dollárt. Jelentős fejlemény, hogy Peking úgy döntött, hogy felgyorsítják a főváros 
úgynevezett "két zónájának" fejlődését, amihez több üzletbarát politikát vezetnek be, és 
folytatják a város nyitását a külvilág felé. A pekingi vezetés azt is bejelentette, hogy Kínában a 
házaspárok immár három gyermeket is vállalhatnak, felülírva ezzel a 2016-os rendeletet, 
amely kér gyermek vállalását engedélyezte.  
Eközben a világ legnagyobb félvezető gyártója, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 
(TSMC) megkezdte az építkezést Arizonában a phoenixi telephelyén, ahol 12 milliárd dollárt 
tervez költeni chipgyártó létesítmény felépítésére. 
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Az afgán, a pakisztáni és a kínai külügyminiszter találkozóján Wang Yi kijelentette, hogy az 
amerikai külföldi erők kivonása Afganisztánból megnehezíti a biztonsági helyzetet, ezért az 
ENSZ Afganisztánban betöltött szerepének növelését szorgalmazta.  
Csütörtökön Imran Khan pakisztáni miniszerelnök arról beszélt, hogy Pakisztán vezető 
szerepet fog játszani a klímaváltozás elleni harcban, ezért muszáj elérnie a kitűzött 10 milliárd 
fa telepítésének célját. 
Az USA időközben úgy döntött, hogy 80 millió adag Covid-19 elleni vakcinát fog szétosztani a 
világban, ebből 7 millió adagot a dél-ázsiai és délkelet-ázsiai országoknak fog juttatni. India is 
részesül az adományból, amely ország ambiciózus vakcinadiplomáciája megfeneklett, a régió 
kisebb országai ma már inkább Kínától remélik az egészségügyi támogatást. 
Bangladest viszont a Covid-19 sem akadályozta meg abban, hogy 2021–22-es üzleti évre 7,2 
százalékos GDP-növekedést célozzon meg. 
 
A Singapore Airlines (SIA) szerint minden adott ahhoz, hogy a vállalat újra globális szereplővé 
válhasson a Covid-19 visszaszorulását követően, hiszen április 1-je óta 15,4 milliárd dollár friss 
likviditást gyűjtött.  
Mivel Thaiföldön az autótulajdonosok közül nagyon sokan küzdenek adósságtörlesztéssel, 
ezért a jegybank új autókölcsön-adósságközvetítési programot indított el, amelynek célja, 
hogy közel 100000 hitelfelvevőnek segítsen enyhíteni adósságterheit a világjárvány idején.  
A Fülöp-szigeteken a Kincstár adatai szerint a filippínó kormány fennálló tartozása április 
végén új rekordmagasságot, 1099 trillió pesót ért el a megnövekedett belföldi és külső 
kötelezettségek miatt. 
 
A közel-keleti eseményeket tekintve nagy jelentőséggel bír, hogy Szaúd-Arábiában felavatták 
az első olyan üzemet, amelyben napfény és levegő felhasználásával édesvizet állítanak elő a 
természetes környezet megőrzése és a fenntartható fejlődés részeként. Dubaj pedig azt 
tervezi, hogy 2050-re nullára csökkenti a tömegközlekedés szén-dioxid-kibocsátását 
elektromos és hidrogén hajtású taxik, iskolabuszok és helyi buszok alkalmazásával. A Knight 
Frank cég eközben arról tájékoztatott, hogy a dubaji ingatlanszektorban ebben az évben a 
becslések szerint 62 000 luxus lakóingatlan van, amely szám 2022-re körülbelül 63 000-re 
módosul.  
Az Egyiptomi Élelmiszeripari Exporttanács bejelentette, hogy az ágazat Európai Unióba 
irányuló exportja 2021 első negyedévében mintegy 24%-kal nőtt, ami pontosan 152 millió 
dollárt jelentett, szemben az előző év azonos időszakának 116 millió dollárjával. 
Törökország statisztikai hatóságának május 31-i adatai szerint 2021 első negyedévében az 
ország gazdasága éves szinten 7%-kal növekedett. A gazdaság számára kedvező hír, hogy 
Erdoğan elnök bejelentette, hogy bár a kijárási tilalom egész június hónapban folytatódik, 
vasárnaptól kinyithatnak a kávézók, a sportpályák, az edzőtermek és a vidámparkok. 
 
A legfrissebb hírek szerint Üzbegisztán nagyon szeretné, ha Közép-Ázsia államfőinek harmadik 
ülésére már személyesen kerülne sor, ahol a közép-ázsiai országok vezetői a régió következő 
évi gazdasági és együttműködési terveiről fognak egyeztetni. A híradások arról is szóltak, hogy 
az üzbég kormány megkezdte a nap- és szélerőművek építésére vonatkozó projektek 
megvalósítását: a következő 10 évben a megújuló energiaforrások részarányának 
megháromszorozását tervezik. Üzbegisztán a Termez Nemzetközi Kereskedelmi Központot is 
megépíti az afganisztáni határon, ami a két ország közötti áruforgalom gócpontjává válhat.  
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A nagyhatalmak is aktívan jelen vannak a térségben. Tádzsikisztán és az Egyesült Államok 
Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) Közép-Ázsia Energiája néven új, ötéves regionális 
energetikai programot indított, amelynek költségvetése 39 millió dollár. Kína pedig 
Kirgizisztánnak nyújt élelmezési támogatást, ami magában foglalja 40 ezer tonna liszt, 20 ezer 
tonna cukor és 20 ezer tonna növényi olaj leszállítását és kb. 54 millió dollár támogatás 
kiosztását. 
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Kelet Ázsia 

Kína ismét lazít a családtervezési politikán 

Eleanor Albert, The Diplomat, 2021. június 2. 

Peking bejelentette, hogy a házaspárok immár három gyermeket is vállalhatnak, felülírva ezzel 

a 2016-os rendeletet, amely kér gyermek vállalását engedélyezte. Korábban Kínában 

szigorúan érvényesítették az egygyermek politikát, de mivel az országban a születési arány 

folyamatosan csökken, így kénytelenek voltak enyhíteni a családtervezési politikán annak 

érdekében, hogy megváltoztassák a demográfiai trendeket. A legutóbbi adatok szerint 2020-

ban már zsinórban a negyedik éve a nemzeti termékenységi ráta 1,3, ami messze elmarad a 

2,1-től, amivel a lakosság legalább saját magát reprodukálná. A népszámlálási adatok 

megjelenése után Liang Jianzhang, a Pekingi Egyetem közgazdászprofesszora a Global Times-

nak elmondta: „Erőteljes politikai beavatkozás nélkül Kína újszülött lakossága valószínűleg a 

következő néhány évben 10 millió alá csökkenne, és ezzel Kína termékenységi rátája 

alacsonyabb lesz, mint Japáné, ezzel pedig talán a legalacsonyabb a világon.” 

Forrás: China Loosens Family Planning, Again 

Sikeresen kilövésre került a Fengyun-4 02-es műhold 

China Daily, 2021. június 3. 

Június 3-án a Xichang Satellite Launch Centerből Long March 3B hordozórakétát alkalmazva 

sikeresen kilőtték a Fengyun-4 02 műholdat, hogy pályára állhasson és megkezdhesse 

munkáját. A Fengyun-4 02 új generációs geostacionárius pályájú meteorológiai műholdjainak 

első munkába lépő modellje, elsősorban időjárási elemzésekben és előrejelzésekben, a 

környezeti és katasztrófamegfigyelési és egyéb területeken. A kivitelezésért és üzemeltetésért 

a Kínai Meteorológiai Adminisztráció felel. 

Forrás: 我国成功发射风云四号 02星 

Kína legnagyobb internetes cégei idén is óriásbevételt könyvelhettek 

Xinhua, 2021. június 3. 

Kína legnagyobb internetes vállalatai az üzleti bevételek és a profit kétszámjegyű 

növekedéséről számoltak be 2021 első négy hónapjában. A Kínai Ipari és Informatikai 

Minisztérium adatai szerint a nagy internetes vállalatok üzleti bevételei elérték a 467,6 

milliárd yuant (kb. 73,28 milliárd dollárt) január és április között, ami 27,8 százalékkal 

magasabb az előző évhez képest. A vállalatok ezzel pedig 44,51 milliárd yuan profitot 

termeltek, ami 27 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A nagy 

internetes vállalatok sok tőkét fordítottak a kutatás és fejlesztésre, ami meg is térült, hiszen 

évről-évre folyamatos növekedést tudnak elérni. 

Forrás: China's major internet firms post robust revenue, profit growth 

  

https://thediplomat.com/2021/06/china-loosens-family-planning-again/
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202106/03/WS60b81277a3101e7ce97531fe.html
http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/03/c_139986844.htm
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Kína és az Amerikai Egyesült Államok megállapodtak a gazdaságot érintő 

specifikus problémák megoldásában 

Xinhua, 2021. június 3. 

Kína és az Egyesült Államok megkezdte a normalizált kommunikációt a gazdaság és a 

kereskedelem területén, megállapodva a közös erőfeszítésekben egyes konkrét problémák 

gyakorlati megoldása érdekében. Gao Feng, a Kínai Kereskedelmi Minisztérium szóvivője a 

kínai és az amerikai tisztviselők közelmúltbeli videotárgyalásait kommentálva elmondta, hogy 

a két fél közötti kommunikáció "zökkenőmentesen kezdődött". Liu He, a kínai-amerikai átfogó 

gazdasági párbeszéd kínai oldalának vezetője május 27-én videotárgyalást folytatott Katherine 

Taijal, az amerikai külkereskedelmi képviselővel, valamint június 2-án az Egyesült Államokkal. 

Janet Yellennel, az Egyesült Államok pénzügyminiszterével, ami bizalomra ad okot. 

Forrás: China, U.S. agree on joint efforts to solve specific problems in economy, trade: MOC 

Peking felgyorsítja a szolgáltatószektor fejlődését 

Xinhua, 2021. június 2. 

Peking úgy döntött, hogy felgyorsítják a város úgynevezett "két zónájának" fejlődését, amihez 

több üzletbarát politikát vezetnek be, és folytatják a város nyitását a külvilág felé. A "két zóna" 

a kísérleti szabadkereskedelmi zónára és a nemzeti átfogó demonstrációs zónára vonatkozik 

a szolgáltatási szektor nyitásának bővítése érdekében. 2015-ben Peking lett az egyetlen 

kísérleti város az országban, amely szélesebb körben nyitotta meg a szolgáltatóiparát, 2020-

ban pedig a központi kormány támogatást nyújtott Peking számára, hogy a szolgáltatóipar 

nyitásának országos átfogó demonstrációs zónája legyen. A kínai (pekingi) kísérleti 

szabadkereskedelmi övezetet hivatalosan 2020 szeptemberében mutatták be. Ennek 

fényében számos szakpolitikát fogalmaztak meg az innováció és a vállalkozói szellem 

ösztönzésére, a pénzügyi nyitottság támogatására és a tehetségek támogatására. A "két zóna" 

fejlesztésére irányuló 251 politika közül 140 politikát hajtottak végre 2021 március végéig, 

beleértve 12 kísérleti politikát is. 

Forrás: China Focus: Beijing accelerates development of service trade, FTZ 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/03/c_139987003.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/02/c_139985224.htm
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Wang Yi kínai külügyminiszter felszólalt a BRICS külügyminiszteri 

videókonferencián 

FMPRC, 2021. június 1. 

Idén van a BRICS megalakulásának 20. és a BRICS külügyminiszteri találkozó 15. évfordulója. 

Wang Yi elmondta, hogy tanúi lehetünk az együttműködési mechanizmus folyamatos 

fejlesztésének, az együttműködési területek bővülésének és a globális befolyás fokozásának. 

A COVID-19 ellenére a BRICS-országok ellenálló képességet és vitalitást tanúsítottak, 

fenntartották az együttműködés lendületét, és fontos lendületet adtak az öt ország és azon 

kívüli erőfeszítéseknek a koronavírus elleni küzdelem és a gazdaság újjáépítése érdekében. 

Ahhoz, hogy a BRICS minél hatékonyabban tudja kezelni a felmerülő közös kihívásokat, Kína a 

következőket javasolja: 

1. A globális szolidaritás támogatása és a világjárvány elleni közös küzdelem, hogy 

megvédjék az embereket egészségét. 

2. A multilateralizmus képviselése és a nemzetközi rend fenntartása. 

3. A világgazdaság fellendülésének támogatása és a globális fejlődéshez való hozzájárulás. 

4. A regionális konfliktusok és a konfrontációk megoldásának kezelése és ezzel 

hozzájárulás a világbéke megteremtéséhez. 

Forrás: Enhancing BRICS Solidarity And Building a Better Post-COVID World 

Biden stratégiája biztosíthatja Kína tengeri dominanciáját 
David Makichuk, Asia Times, 2021. május 31. 

Ha Joe Biden amerikai elnök 2022-es pénzügyi költségvetési kérelmét elfogadják, akkor az 

növelné a haditengerészet költségvetését, de csökkentené a hajóépítési finanszírozást - ezzel 

utat nyitna Kína számára a világ meghatározó haditengerészetévé váláshoz. A május 28-án 

nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint az Amerikai Haditengerészeti Minisztérium, 

amely magában foglalja a Tengerészgyalogságot és a Haditengerészetet is, 211,7 milliárd USD 

tőkét kapna, ami 1,8% -os növekedést jelent a 2021-es pénzügyi év 207,1 milliárd USD-s 

költségvetéséhez képest. A haditengerészet hajóépítési költségvetése azonban 700 millió 

dollárral csökkenne. A költségvetés nyolc hajó építéséhez elegendő tőkét tartalmaz. A 

Pentagon legújabb, a Trump-adminisztráció utolsó heteiben decemberben kiadott 

hajógyártási terve szerint az amerikai flotta 2026-ig 316, 2030-as évek elejére 355-re és 2040-

es évek elejére 400 hajóra növekedne. A haditengerészet költségvetési szakembere elmondta, 

hogy ha ez a tendencia fog folytatódni, hogy évente nyolc hajót vásárolnak, akkor a 2030-as 

évek elejére tervezett 355-ös célt nem érik el. Miközben az amerikai haditengerészeti 

hírszerzési hivatal becslései szerint a Kínai Népi Felszabadítási Hadsereg haditengerészete 313 

és 342 közötti hadihajóval rendelkezik. 

Forrás: Biden strategy could ensure China’s naval dominance 

  

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1880822.shtml
https://asiatimes.com/2021/05/biden-strategy-could-ensure-chinas-naval-dominance/
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A tajvani TSMC chipgyártó hozzákezdett az arizonai gyárának építéséhez 

Reuters, South China Morning Post, 2021. június 02. 

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) megkezdte az építkezést Arizonában a 

Phoenix-i telephelyén, ahol 12 milliárd dollárt tervez költeni chipgyártó létesítmény 

felépítésére, közölte a cég vezérigazgatója C. C. Wei. A világ legnagyobb félvezető gyártója, a 

TSMC, amely a Covid-19-nek köszönhetően egyben Ázsia legértékesebb gyártó vállalata lett 

10–15 év alatt hat gyár felépítését tervezi Arizonában. A tajvani cég számára az amerikai 

kongresszus által a múlt héten a chipipar számára megszavazott 54 milliárd dolláros 

támogatás is komoly vonzóerőt jelent. 

Forrás: Taiwan chip maker TSMC has begun construction at its Arizona factory site 

Egy európai szabadkereskedelmi egyezmény nem ellensúly Kínával szemben 

Kryzsztof Iwanek, The Diplomat, 2021. június 01. 

Miután ebben az évben folytatódtak a tárgyalások az EU és India között egy 

szabadkereskedelmi megállapodásról, egyes elemzők az Indiával való lehetséges egyezményre 

már ellensúlyként tekintenek Pekinggel szemben. Ez azonban téves feltételezés. India jelenleg 

nem tudja elfoglalni Kína helyét az EU gazdasági kapcsolatrendszerében, akár a kereskedelem, 

akár a beruházások nagysága szempontjából. Ami utóbbit illeti, 2019-ben az EU Kínából 

származó közvetlen külföldi tőkebefektetéseinek értéke 2,6-szor nagyobb volt, mint az 

Indiából érkező FDI (198,7–75,8 milliárd euró). 2020-ban az EU Kínával folytatott 

árukereskedelme az Indiával folytatott kereskedelem közel kilencszeresét jelentette. Amint 

azt az EU Bizottsága is elismeri, India az EU teljes áruforgalmának csupán 1,8%-át tette ki 2020-

ban, míg Kína 16,1%-ot képviselt. 

Forrás: A European FTA With India Is Not a Counterweight to China 

  

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3135735/taiwan-chip-maker-tsmc-has-begun-construction-its-arizona-factory
https://thediplomat.com/2021/06/a-european-fta-with-india-is-not-a-counterweight-to-china/
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Ismételt mongol-magyar együttműködés a szonginói Biokombinát 

felújításának érdekében 

MNB.mn, 2021. június 3. 

Az 1923-ban létrehozott állami tulajdonban lévő szonginói [Ulánbátor külterülete] 

Biokombinátot 1973-ban magyar-mongol együttműködéssel újították fel. Elérkezett az idő egy 

következő felújításra, amely szintén mongol-magyar közös munkával fog megvalósulni. A 

héten online megbeszélésre került sor ez ügyben, melyen mongol félről Z. Mendsaikhan, 

élelmiszer-, mezőgazdasági és könnyűipari miniszter, Mongólia magyarországi rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövete Z. Batbayar és Ts. Orkhontulga első beosztott, az Élelmezési, 

Mezőgazdasági és Könnyűipari Minisztérium Külügyi Együttműködési Főosztályának vezetője 

D. Navchaa, magyar félről pedig Joó István, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium export 

növeléséért felelős helyettes államtitkára és Magyarország mongóliai rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövete Dr. Obrusánszky Borbála vett részt. A találkozó elején Z. 

Mendsaikhan miniszter köszönetet mondott Joó Istvan helyettes államtitkárnak és a 

Külgazdasági- és Külügyminisztérium munkatársainak a mongol-magyar élelmiszer- és agrár-

együttműködés bővítésével kapcsolatos figyelemért. A két fél véleménycserét folytatott 

néhány sürgető kérdés megoldásáról az állami tulajdonban lévő Biokombinát felújításának 

előmozdítása érdekében. A mongol fél szorgalmazta, hogy a kölcsönszerződés által 

megszabott határidő teljesítésének érdekében a Biokombinát felújítási munkálataira 

projektcsapatot hozzanak létre, amely mongol és magyar mérnökökből áll. A felek 

megállapodtak abban, hogy találkozót szerveznek az érintett szervezetek között a projekt 

technikai kérdéseinek mihamarabbi tisztázása érdekében. 

Forrás: “Биокомбинат” төрийн өмчит ХХК-ийн шинэчлэлтийн ажлыг эрчимжүүлэхээр 

уулзалт зохион байгууллаа 

 

  

http://www.mnb.mn/i/237323
http://www.mnb.mn/i/237323
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Dél-Ázsia 

India Covid-19-hez köthető vakcina diplomáciai tervei teret veszítenek Dél-

Ázsiában 

Nirmala Ganapathy, The Straits Times, 2021. június 03. 

2021. elején India ambíciózus vakcina diplomáciába kezdett Délkelet-Ázsiában, de a Covid-19 

második hullámának megérkezése az országba felborította az ezzel kapcsolatos terveket. 

Mivel India képtelen volt biztosítani megfelelő mennyiségű oltóanyagot a környékbeli kisebb 

államoknak, így azok egyre inkább Kínától várják a segítséget. Peking összesen 1 millió vakcinát 

adományozott Nepálnak, 500000-et Bangladesnek, 200000-et a Maldív-szigeteknek, 550000-

et Bhután-nak és 1,1 milliót Srí Lankának. India szerint a kínai segítségnek viszont komoly 

pénzügyi és politikai ára lesz a jövőben. 

Forrás: India losing ground in its Covid-19 vaccine diplomacy plan in South Asia 

 Banglades a 2021–2022-es üzleti évre 7,2 százalékos növekedést tűz ki célul  
DhakaTribune, 2021. június 3. 

Mustafa Kamal pénzügyminiszter a 2021–22-es üzleti évre 7,2 százalékos GDP-növekedést 

tűzött ki célul. Csütörtökön a parlament elé került a július 1-jétől kezdődő üzleti évre javasolt 

603 681 milliárd takás nemzeti költségvetés. Az új költségvetés a GDP körülbelül 17,4 

százaléka és körülbelül 12 százalékkal magasabb, mint a jelenlegi költségvetés. „Bangladesben 

az elmúlt évtized tartósan magas GDP-növekedését a Covid-járvány megakasztotta. Annak 

ellenére, hogy a 2018–2019-es üzleti évben rekord mértékű 8,15 százalékos növekedést 

értünk el, ez 5,2 százalékra lassult 2020-ban a járvány miatt” – mondta költségvetési 

beszédében a pénzügyminiszter. A soron következő üzleti évben azonban folytatni akarják a 

korábbi növekedési ütem fenntartását. 

Forrás: Budget FY22: Bangladesh targets 7.2% economic growth 

  

https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/india-losing-ground-in-its-south-asia-covid-19-vaccine-diplomacy-plan
https://www.straitstimes.com/asia/south-asia/india-losing-ground-in-its-south-asia-covid-19-vaccine-diplomacy-plan
https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/06/03/budget-fy22-bangladesh-targets-7-2-economic-growth
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Afgán, pakisztáni és kínai külügyminiszteri megbeszélés a békefolyamatokról 

Tolo News, 2021. június 3. 

Wang Yi kínai külügyminiszter szerint az amerikai külföldi erők kivonása Afganisztánból 

megnehezíti az afganisztáni helyzetet, és az amerikai csapatok kivonulása után az ENSZ 

Afganisztánban betöltött szerepének növekednie kellene. Az afgán külügyminisztérium a 

találkozót fontos lépésnek nevezte az afganisztáni béke megerősítése felé. „A kínai, 

afganisztáni és pakisztáni külügyminiszterek közötti tárgyalások fontos platformot jelentenek 

a három fél számára a kölcsönös bizalom növelésében és együttműködésük bővítésében” – 

mondta Wang Wenbin, a kínai külügyminisztérium szóvivője. „A terrorizmus elleni küzdelem, 

az állandó béke és stabilitás fenntartása Afganisztánban és az együttműködés bővítése voltak 

a megbeszélések legfontosabb pontjai” – nyilatkozott Hamed Tahzib, az afgán 

külügyminisztérium helyettes szóvivője. Eközben az USA folytatja erőinek kivonását 

Afganisztánból. Az amerikai erők nemrég azt állították, hogy 44 százalékát már teljesítették a 

kivonulásnak. 

Forrás: Chinese, Pakistani, Afghan Officials Discuss Peace Process 

Az USA 7 millió vakcinát oszt szét ázsiai országok között, beleértve Dél-Ázsia 

államait is  

The Kathmandu Post, 2021. június 3. 

Az Egyesült Államok csütörtökön közölte, hogy 7 millió Covid–19-vakcinát oszt szét ázsiai 

országok között, beleértve Nepált is. Oltóanyag fog érkezni az USA-ból a következő országokba: 

India, Nepál, Banglades, Pakisztán, Srí Lanka, Afganisztán, Maldív-szigetek, Malajzia, Fülöp-

szigetek, Vietnám, Indonézia, Thaiföld, Laosz, Pápua Új-Guinea, Tajvan és a csendes-óceáni 

szigetek. Ugyan nem világos, hogy Napálnak hány darab vakcina fog jutni, az országban romló 

járványhelyzetben bármekkora szállítmány is segítséget jelenthet. Miután a Fehér Ház nyomás 

alá került az olyan hírek kapcsán, hogy az USA vakcinakészleteken ül, április 26-án 

bejelentették, hogy június végéig 80 millió adag (60 millió adag Astrazeneca, 20 millió adag 

egyéb)  vakcinát fog szétosztani a világban. 

Forrás: US announces Covid-19 vaccines for Nepal and other countries 

  

https://tolonews.com/afghanistan-172587
https://kathmandupost.com/national/2021/06/03/us-announces-covid-19-vaccines-to-nepal-including-other-nations
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Wang Yi kínai külügyminiszter elismerését fejezte ki, amiért India a súlyos 

járványhelyzet ellenére is komoly erőfeszítéseket tesz a BRICS-

együttműködés fejlesztése érdekében 

The Times of India, 2021. június 1. 

A BRICS-csoport egy öt államból álló, 3,6 milliárd embert és 16,6 billió USD értékű GDP-t lefedő 

együttműködési csoport, melynek tagjai Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai 

Köztársaság. 2012 és 2016 után 2021-ben ismét Indián a sor az elnökség betöltésére. India 

pedig feladatát komolyan véve minden járványügyi nehézség ellenére megszervezte a keddi 

online BRICS-ülést. Wang Yi kínai külügyminiszter nyitóbeszédében elismerését fejezte ki India 

erőfeszítései kapcsán, és kijelentette, hogy Kína és a többi BRICS-ország is igyekszik minden 

segítséget megadni Indiának, amelyre jelenlegi helyzetében szüksége lehet. Hozzátette, hogy 

a járványhelyzet mélyebb együttműködést igényel a tagállamok között, melyet ki kell 

terjeszteni a politika és biztonság területeire is. 

Forrás: Chinese FM Wang commends India's efforts to further BRICS cooperation despite 

pandemic 

A BRICS támogatja India és Dél-Afrika Covid–19-vakcinákra vonatkozó 

ideiglenes szabadalmi lemondási javaslatát 

The Times of India, 2021. június 1. 

Tavaly októberben India és Dél-Afrika a WTO 57 egyéb tagjával együtt javasolta a szellemi 

tulajdonjogokat rögzítő TRIPS-megállapodás [Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights] bizonyos pontjainak ideiglenes felfüggesztését a koronavírus-

járvány elleni védekezéssel, megelőzéssel, elszigeteléssel kapcsolatos termékekre 

vonatkozóan. A BRICS-országok keddi online ülésükön támogatásukat fejezték ki India és Dél-

Afrika mellett a kezdeményezést illetően. A BRICS-államok képviselői egyetértettek abban, 

hogy a nemzetközi együttműködés és technológiaátadás elengedhetetlen a diagnosztizálás, a 

terápiás kezelések megfizethető és méltányos hozzáférésének biztosításához.  

Forrás: BRICS backs India-South Africa's Covid-19 vaccine patent waiver proposal 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/chinese-fm-wang-commends-indias-efforts-to-further-brics-cooperation-despite-pandemic/articleshow/83147266.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/chinese-fm-wang-commends-indias-efforts-to-further-brics-cooperation-despite-pandemic/articleshow/83147266.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/brics-backs-india-south-africas-covid-19-vaccine-patent-waiver-proposal/articleshow/83149356.cms
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Pakisztán és Tádzsikisztán is stabil és békés afgán kormányt szeretne 

Tolo News, 2021. június 2. 

Imran Khan pakisztáni miniszterelnök szerdán Emomali Rahmon tádzsik elnökkel találkozott 

Iszlámábádban. Az afganisztáni politikai instabilitás Pakisztánt és Tádzsikisztánt is érinti, 

mindkét ország számára békés helyzetre van szükség Afganisztánban – mondta Imran Khan. A 

két ország számára gazdasági jelentősége van az egymás között zajló kereskedelemnek, amely 

– amennyiben az amerikai csapatok afganisztáni kivonulása után regionális biztonsági 

instabilitás következik be – veszélybe fog kerülni. Emomali Rahmon tádzsik elnök elmondta, 

hogy Tádzsikisztán értékeli testvéri kapcsolatait Pakisztánnal, és értékeli Iszlámábád 

erőfeszítéseit a béke fenntartása érdekében a régióban. Imran Khan miniszterelnök ígérte, 

hogy Pakisztán folytatja erőfeszítéseit a regionális béke és stabilitás érdekében. Pakisztán és 

Tádzsikisztán a találkozó alkalmából 12 együttműködési megállapodást kötött különféle 

területeken, többek között a kereskedelem, a korrupció elleni harc, az infrastruktúra, az 

oktatás és a kultúra fejlesztésének területén.  

Forrás: Pakistan PM Khan, Tajik Pres. Rahmon Call for Stable Afghan Govt 

Imran Khan: Pakisztán a klímaváltozás elleni erőfeszítések vezetője kíván 

lenni 

tribune.com.pk, 2021. június 3. 

Imran Khan pakisztáni miniszerelnök csütörtökön arról beszélt, hogy Pakisztánnak muszáj 

elérnie a kitűzött 10 milliárd fa telepítésének célját, mivel Pakisztán egyike a 10 globális 

felmelegedéssel szemben leginkább sérülékeny országnak. A miniszterelnök szerint 

Pakisztánnak is ki kell vennie részét a globális küzdelemből, elsősorban az erdőtelepítésekbe, 

a városi erdőgazdálkodásba és a zöld innovációba való befektetések útján. Megemlítette Kínát 

és Indonéziát, mint két ország, melyektől Pakisztán sokat tanulhat a zöld innováció területén. 

Az 1 milliárd fa kezdeményezés 2013-ban indult, és azóta hatalmas eredmények születtek. 

Pakisztán vezető szerepet fog játszani a globális felmelegedés és az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának mérséklésében – tette hozzá a miniszterelnök.  

Forrás: Pakistan to lead global efforts to tackle climate change: PM Imran 

 
  

https://tolonews.com/afghanistan-172569
https://tribune.com.pk/story/2303233/pakistan-to-lead-global-efforts-to-tackle-climate-change-pm-imran
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Délkelet-Ázsia 

Ki nyeri meg Délkelet-Ázsia autó háborúját? 

James Guild, The Diplomat, 2021. június 01. 

10 évvel ezelőtt kétségtelenül Thaiföld számított Délkelet-Ázsia legfőbb központjának az 

autógyártást tekintve, de a Covid-19 mindent megváltoztatott és ma már Indonézia is komoly 

vetélytárs. 1995-ben Thaiföld mintegy 600 000 autót gyártott, amelyek szinte mindegyikét 

helyi fogyasztóknak adták el. 2015-re ez a szám 1,9 millióra nőtt, 800000 belföldi 

értékesítéssel és 1,2 millió exporttal. Indonézia autóipari ágazata alapvetően a belső 

keresletre épült, amely a 2009. évi 486 ezer autóról 2014-re 1,2 millióra növekedett. Nagy 

kérdés azonban, hogy az indonéz gazdaság a jövőben mennyire lesz versenyképes és a hazai 

piac igényei minként fogják befolyásolni az autóipar jövőjét. 

Forrás: Who Is Winning Southeast Asia’s Car Wars? 

A SIA közölte, hogy jól tőkésített, nincsenek kivezetési tervei 

Ven Sreenivasan, The Straits Times, 2021. június 01. 

A Singapore Airlines (SIA) kérésének megfelelően megkapta a részvényesek elsöprő 

támogatását a pénzügyi alapok előteremtéséhez, a kötelező átváltoztatható kötvények (MCB) 

és részvényjuttatások segítségével, így a légitársaság szerint minden adott ahhoz, hogy újra 

globális szereplővé válhasson a Covid-19 visszaszorulását követően. Összességében a SIA 

tavaly április 1-je óta 15,4 milliárd dollár friss likviditást gyűjtött. A vállalat közlése szerint 

továbbra is törekszik a tehetséges és motivált alkalmazottak megtartására, miközben már az 

új generációs Airbus A350s és Boeing 787s repülőgépek szolgálatba állítását is megkezdte, 

felkészülve arra, hogy hamarosan ismét vezető pozícióba kerüljön az iparágban. 

Forrás: SIA says it is well capitalised, has no delisting plans 

Indonézia reformcsomagjai elő fogják segíteni a talpraállást a Covid-19 után? 

Roland Rajah, East Asia Forum, 2021. május 31. 

Indonézia új munkahelyteremtésről szóló törvénye tavaly jelentős vitákat váltott ki az 

országban, de a kormány szerint egy olyan jelentős reformról van szó, amely elősegítheti a 

külföldi befektetéseket, ezáltal a munkahelyteremtést. Joko Widodo elnök korábbi reformjai 

nem bizonyultak elég hatásosnak, Indonézia az FDI területén komoly lemaradásban van 

szomszédaihoz képest. Az új törvény várhatóan két nagy problémára is megoldást kínál: A 

végkielégítéseket visszaszorították, közel a felére csökkentve a munkáltatók ezirányú 

költségeit, továbbá a minimálbér emelésre vonatkozó szabályokat is jelentősen szigorították. 

Forrás: Will Indonesia’s Omnibus reforms bolster recovery from COVID-19? 

  

https://thediplomat.com/2021/06/who-is-winning-southeast-asias-car-wars/
https://www.straitstimes.com/business/sia-says-it-is-well-capitalised-has-no-delisting-plans
https://www.eastasiaforum.org/2021/05/31/will-indonesias-omnibus-reforms-bolster-recovery-from-covid-19/
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Az Egyesült Királyság és Indonézia vezetik a globális erőfeszítéseket annak 

érdekében, hogy növeljék a fenntartható kereskedelmet és védjék az erdőket 

Zack Goldsmith – Alue Dohong, The Jakarta Post, 2021. június 01. 

A klímaváltozás elleni küzdelemben az erdők megőrzése rendkívül fontos feladat, hiszen az 

oxigéntermelés mellett több száz millió ember számára biztosítanak közvetlen megélhetést. 

Az erdők pusztulása súlyos problémát jelent, amellyel szemben azonban az Egyesült Királyság 

és Indonézia sikerrel vette fel a harcot. London elkötelezte magát, hogy az elkövetkező öt 

évben 3 milliárd fontot (4,25 milliárd dollár) fog költeni a globális erdőirtás csökkentésére, az 

értékes biológiai sokféleség védelmére és a közösségeket támogató erőfeszítésekre. 

Indonézia szintén eredményesnek bizonyult az erdőirtás csökkentésében és annak 

biztosításában, hogy az erdők továbbra is megélhetési forrást jelentsenek az ott élők számára. 

A két ország szoros együttműködése pedig a jövőre nézve mindenképpen pozitívumként 

könyvelhető el. 

Forrás: UK, Indonesia lead global efforts to increase sustainable trade and protect forests 

A BoT autókölcsön-adósságprogramot indít 

Somruedi Banchongduang, Bangkok Post, 2021. június 02. 

A Covid-19-et követően Thaiföldön azok közül, akik az autójukat hitelre vásárolták nagyon 

sokan küzdenek adósságtörlesztéssel. Ebből kiindulva a jegybank, a Bank of Thailand (BoT) új 

autókölcsön-adósságközvetítési programot indított el, amelynek célja, hogy közel 100000 

hitelfelvevőnek segítsen enyhíteni adósságterheit a világjárvány idején. A központi bank és az 

autókölcsönök hitelezői július 31-ig tervezik felajánlani a konstrukciót. A jegybank februártól 

júniusig a hitelkártya és személyi kölcsön termékekkel kapcsolatban is indított 

adósságközvetítési programot, amelyet a tervek szerint a későbbiekben a lakáshitelekre is 

kiterjesztenek majd. 

Forrás: BoT launches car loan debt programme 

A délkelet-ázsiai országok közelebb állnak az Egyesült Államokhoz 

Richard Javad Heydarian, Asia Times, 2021. június 03. 

A kezdeti nehézségeket követően mára úgy tűnik, hogy a Biden adminisztrációnak sikerül 

rábírnia a délkelet-ázsiai országokat egy határozottabb külpolitikára Kínával szemben. Utóbbi 

ország dél-kínai-tengeri politikája Vietnam mellett a többi érintett államot is az USA felé tereli. 

Hosszas tárgyalásokat követően májusban a Fülöp-szigetek döntött úgy, hogy megtartja az 

USA-val kötött vendégerőkről szóló megállapodást és szorosabbra fűzi az együttműködést 

Washingtonnal, miközben Malajzia is szakított korábbi csendes diplomáciájával és egyre 

keményebben kritizálta Kína dél-kínai-tengeri tevékenységét. A héten kínai katonai 

repülőgépek léptek be a maláj légtérbe, ami a két ország között tovább fokozta a feszültséget. 

Forrás:  Southeast Asian countries edging closer to the US 

https://www.thejakartapost.com/academia/2021/06/01/uk-indonesia-lead-global-efforts-to-increase-sustainable-trade-and-protect-forests.html
https://www.bangkokpost.com/business/2125327/bot-launches-car-loan-debt-programme
https://asiatimes.com/2021/06/southeast-asian-countries-edging-closer-to-the-us/
https://asiatimes.com/2021/06/southeast-asian-countries-edging-closer-to-the-us/
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A kormányzati adósság új csúcsot ért el 

Mayvelin Caraballo, The Manila Times, 2021. június 04. 

A Kincstár adatai szerint a filippínó kormány fennálló tartozása április végén új 

rekordmagasságot, 1099 trillió pesót ért el a megnövekedett belföldi és külső kötelezettségek 

miatt. Az adatok csütörtökön azt mutatták, hogy ez az arány 2 százalékkal, 2117,48 milliárd 

pesóval magasabb a március végi 10,77 trillió pesóhoz képest. Az összeg 28,9 százaléka külföldi, 

míg 71,1 százaléka helyi hitelezők érdekeltségébe tartozik. A megnövekedett belföldi 

adósságállomány a kincstár szerint alapvetően az állampapírok kibocsátásának köszönhető. A 

külső adósságot pedig a hitelfelvétel mellett a globális kötvények kibocsátása növelte meg. 

Forrás: Govt debt surges to new all-time high 

  

https://www.manilatimes.net/2021/06/03/latest-stories/govt-debt-surges-to-new-all-time-high/1801777
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Közel-Kelet 

A Kuwait Petroleum módosítja stratégiáját, hogy a termelés elérje a napi 4 

millió hordót 

 .Al Arabiya, 2021. május 30 ,العربية

A Kuvait Petroleum Corporation (amely a kuvaiti olajágazati fejlesztésekért felelős testület) 

változtatásokat eszközölt stratégiájában, aminek megfelelően fejleszteni és növelni fogja 

olajtermelését, hogy 2040-re elérje a napi 4 millió hordót. A felülvizsgált stratégia új 

hagyományos és nehéz kőolajtartalékok feltárását, fejlesztését és előállítását is magában 

foglalja. A források szerint a nehéz kőolajtermelés el fogja érni a napi 580 000 hordót 2040-ig. 

A stratégia korrekciója várhatóan javítani fogja és rugalmasabbá teszi az olajügyekkel 

kapcsolatos döntéshozatalt az elkövetkező időszakban. Kuvait birtokolja a világ 

olajkészleteinek körülbelül hét százalékát és jelenlegi termelési kapacitása körülbelül napi 

3,15 millió hordó. 

Forrás:  
 
اتيجيتها لوصول اإلنتاج إىل ٤ ماليي    برميل يوميا ول الكويتية تعدل استر  البتر

Szudán: A Törökországgal kötött megállapodásaink értéke 10 milliárd dollár 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. május 30. 

A Szudáni Szuverén Tanács alelnöke, Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti" kijelentette, hogy 

országa Törökországgal kötött megállapodásainak értéke körülbelül 10 milliárd dollár. 

Hemedti elmondta: "Tárgyalásokat folytattunk, és megállapodtunk az összes korábbi nyitott 

kérdés ügyében is." Utalt a török fél komolyságára és szilárd elhatározására azt illetően, hogy 

beruházásokat akar végrehajtani Szudánban. A szudániak kifejezték reményüket a 

beruházások sikerével és a szudáni állampolgárok szenvedéseinek felszámolásával 

kapcsolatban. Hemedti hozzátette, hogy a szudáni küldöttség megvitatta a török 

tisztviselőkkel a korábbi és jelenlegi beruházásokkal kapcsolatos kérdéseket és hangsúlyozta, 

hogy a látogatás sikeres volt minden szempontból. A korábban kötött megállapodások és 

egyezmények kitérnek az oktatás, a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem, a vas- és acélipar, 

az energiakutatás, az építkezések, az egészségügyi szolgáltatások, valamint a hő- és 

villamosenergia-termelés területére egyaránt. 

Forrás: السودان :قيمة اتفاقياتنا مع تركيا تبلغ ١٠ مليارات دوالر 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/oil-and-gas/2021/05/30/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%89-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2258387


 
 

 
 

19 

Gáza és Izrael: Az egyiptomi titkosszolgálati főnök Izraelbe, Ciszjordániába és 

Gázába látogat a tűzszüneti megállapodás miatt 

عرب    س   ب    ب    , BBC Arabic, 2022. május 29.  

Egy hivatalos palesztin forrás a BBC-nek elmondta, hogy egy egyiptomi biztonsági küldöttség, 

az egyiptomi hírszerzés vezetőjével Abbas Kamellel egyetemben vasárnap Ciszjordániába 

látogat, hogy találkozzon Mahmúd Abbásszal, a Palesztin Autonómia Hatóság elnökével, 

valamint számos magas rangú palesztin vezetővel. A forrás hozzátette, hogy az egyiptomi 

biztonsági küldöttség Izraelbe is ellátogat, hogy megvitassa a felekkel egy tartós tűzszünet 

létrehozását. Ez a harmadik egyiptomi küldöttség látogatása Gázában a tűzszünet óta, mivel 

az elsőre május 21-én, a másodikra május 23-án került sor. Mindkét látogatás alkalmával az 

egyiptomi küldöttség megbeszéléseket folytatott a Gázai övezetet vezető Hamásszal, és több 

ügyet is megvitattak, nevezetesen a tűzszünet megszilárdítását és Gáza újjáépítését. 

Forrás: غزة  وإرسائيل :رئيس المخابرات المرصية يستعد لزيارة  إرسائيل والضفة وغزة  لبحث  تثبيت الهدنة 

Szaúd-Arábia elindítja első olyan üzemét, amely napfényből és levegőből 

ivóvizet állít elő 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. május 31. 

A Királyság nyugati részén fekvő Szaúdi Vörös-tengeri Fejlesztő Vállalat felavatta az első olyan 

üzemet, amelyben napfény és levegő felhasználásával édesvizet állítanak elő a természetes 

környezet megőrzése és a fenntartható fejlődés részeként, ami hozzájárul a szén-dioxid-

kibocsátás csökkentéséhez is. A vállalat igazgatója elmondta, hogy a projektet a víz 

sótalanítására szakosodott Source Global céggel közösen indították el. A szakemberek 

hidrogénpaneleket telepítettek az állomás helyszínére, amik meghatározó szerepet töltenek 

be az édesvíz előállítási folyamatában. A második és a harmadik szakasz bővítési tervei alapján 

összesen 1200 hidrogénlemezt szerelnek majd fel, és az üzemet a szükséges gépekkel, 

berendezésekkel és újrahasznosítható palackokkal is ellátják, amelyeket a Királyságban 

található vállalatoktól szereznek be. 

Forrás:  ب من أشعة الشمس والهواء  السعودية تطلق أول  محطة إنتاج مياه رسر

  

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57293565
https://aawsat.com/home/article/3000946/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
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A török gazdaság meghaladta a várakozásokat és az első negyedévben 7%-kal 

növekedett 

Hürriyet Daily News, 2021. május 31. 

Az ország statisztikai hatóságának május 31-i adatai szerint 2021 első negyedévében 

Törökország gazdasága éves szinten 7%-kal növekedett. Az ország GDP-je 29,1%-kal 1,4 billió 

török lírára (188,6 milliárd dollár) nőtt a január-márciusi időszakban - közölte a török 

statisztikai intézet (TÜİK). A világjárvány közepette Törökország azon ritka országok közé 

tartozott, ahol nem volt visszaesés, és gazdasága 1,8%-os növekedést produkált 2020-ban. A 

pénzügyi szektor aktivitása szintén 2,9%-kal emelkedett 2021 első negyedévében, amelyet az 

építőipar 2,8%-os és az ingatlanügyletek 2,4%-os növekedése követett. 

Forrás: Turkish economy exceeds expectations, expands 7% in Q1 

Dubaj célja, hogy 2050-re megszűnjön a tömegközlekedésből származó 

károsanyag-kibocsátás 

Al Arabiya News, 2021. május 31. 

 

A Dubaji Média Iroda közlése szerint Dubaj azt tervezi, hogy 2050-re nullára csökkenti a 

tömegközlekedés szén-dioxid-kibocsátását. Az emirátus terve magában foglalja elektromos és 

hidrogén hajtású taxik, iskolabuszok és helyi buszok alkalmazását a károsanyag-kibocsátás 

csökkentése érdekében. Az Egyesült Arab Emírségek fenntarthatósági projektje, a 2050-es 

energiastratégia 2017-ben indult el. Ennek egyik első lépése az volt, hogy Abu Dhabi 76 

mérföldre a várostól megépítette a sivatagban a világ egyik legnagyobb napenergia projektjét, 

a Noor Abu Dhabit, ami 2019-ben kezdte meg működését, és a több mint hárommillió 

napeleméből 1,2 GW energiát képes előállítani. Abu Dhabi egy másik vállalkozásba is 

belevágott, amit Al Dharfa projektnek neveztek el. Ez a világ egyik legnagyobb szolárfarmja 

lesz, mintegy négymillió panelből fog állni 30 négyzetkilométeren elosztva, és energia 

előállítási képessége meg fogja haladni a 2 GW-ot. 

Forrás: Dubai aims for zero emissions from public transport by 2050 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-economy-exceeds-expectations-expands-7-in-q1-165148
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/05/31/Dubai-aims-for-zero-emissions-from-public-transport-by-2050
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Törökország .. Erdoğan új döntéseket jelentett be, enyhítik a korlátozásokat 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. június 1. 

Erdoğan elnök bejelentette, hogy a kijárási tilalom egész június hónapban folytatódik, este 

tíztől reggel öt óráig. A hétvégi kijárási tilalom szombaton este tíztől hétfő reggel öt óráig tart. 

Az éttermek reggel hét és este kilenc óra között lehetnek nyitva, a házhozszállítás éjfélig 

engedélyezett. A vasárnapi naptól eltekintve kinyithatnak a kávézók, a sportpályák, az 

edzőtermek és a vidámparkok reggel hét és este kilenc óra között. A 2021-2022-es egyetemi 

tanév szeptember 13-án kezdődik. Erdoğan elnök elmondta, hogy a korlátozásokat és azok 

hatályát felül fogják vizsgálni a fertőzések és halálozások számában bekövetkezett 

változásoknak, valamint az oltási program előrehaladásának megfelelően. Az elnök arról is 

beszámolt, hogy a saját fejlesztésű török vakcina az év végére fog elkészülni. A hivatalos 

tájékoztatás szerint Törökország felgyorsítja oltási programját júniusban. 

Forrás: تركيا ..أردوغان يعلن قرارات جديدة تخفف قيود كورونا 

Ukrajna kairói nagykövete méltatja az egyiptomi állam azon erőfeszítéseit, 

amelyeket az idegenforgalmi szektor támogatása érdekében tett 

األهرام بوابة , Al Ahram Gate, 2021. június 1. 

A héten Dr. Khaled El-Anany idegenforgalmi és régiségügyi miniszter fogadta Jevhen 

Mikykenkót, Ukrajna állam kairói nagykövetét, hogy megvitassák a két ország közötti 

turisztikai együttműködés fokozásának lehetőségeit. Ukrajna nagykövete méltatta az 

egyiptomi állam erőfeszítéseit az idegenforgalmi szektor támogatása és az ágazat dolgozóinak 

gyors beoltása miatt. Dicsérte az Egyiptom által végrehajtott biztonsági intézkedéseket és 

egészségbiztonsági ellenőrzéseket is, amelyek hozzájárulnak a polgárok, a turisták és a 

turisztikai ágazatban dolgozók védelméhez is. A nagykövet elmondta, hogy Egyiptom 

rendkívül vonzó turisztikai célpont az ukrán állampolgárok számára. 

Forrás: سفت   أوكرانيا بالقاهرة يشيد بجهود  الدولة المرصية لدعم القطاع السياىح 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-/2259871
https://gate.ahram.org.eg/News/2754591.aspx
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152 millió dollár az Európai Unióba történő egyiptomi élelmiszer-export értéke 

2021 első negyedévében 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. június 1. 

Az Egyiptomi Élelmiszeripari Exporttanács bejelentette, hogy az ágazat Európai Unióba 

irányuló exportja 2021 első negyedévében mintegy 24%-kal nőtt, ami pontosan 152 millió 

dollárt jelentett, szemben az előző év azonos időszakának 116 millió dollárjával. A Tanács által 

kiadott jelentésből megtudhatjuk, hogy az ágazat Európai Unióba irányuló teljes exportjának 

93%-át mintegy tíz ország adta az idei év első negyedévében, 141 millió dollár értékben. 

Olaszország áll az első helyen 37 millió dollárral, majd Németország követi 28 millióval, a 

harmadik Hollandia 21 millióval, a negyedik Spanyolország 16 millióval, míg Anglia az ötödik 

helyet érte el 12 millióval. A listán szerepel még Franciaország 10 millió dollárral, Belgium 8 

millióval, Lengyelország 5 millióval, Görögország 3 millióval és Románia körülbelül 2 millió 

dollárral. 

Forrás: ١٥٢ مليون دوالر قيمة الصادرات الغذائية لالتحاد األوروب   خالل  الرب  ع األول من ٢٠٢١ 

Egy arab város, ahol London után a legtöbb luxus ingatlan van 

 .Al Arabiya, 2021. június 2 ,العربية

A Knight Frank cég közölte, hogy a dubaji ingatlanszektorban ebben az évben a becslések 

szerint 62 000 luxus lakóingatlan van,  amely szám 2022-re körülbelül 63 000-re módosul. 

Dubaj a gazdagok menedékének számít és hozzájárul a luxus lakások értékesítésének 

fellendüléséhez. A Knight Frank elemzéséből megtudhatjuk, hogy manapság egymillió 

dollárba kerül egy 165 négyzetméteres dubaji luxus ingatlan, amely méretre körülbelül ötször 

akkora, mintha ezt az összeget egy londoni vagy New York-i házba vagy lakásba fektetnénk. 

Világszinten London után Dubajban található a legtöbb luxus ingatlan, ahova nem csak a 

nyugati országok, hanem sok gazdag arab állam polgárai is befektetnek. 

Forrás:  مدينة عربية تضم  أكت   عدد من العقارات الفاخرة بعد لندن 

  

https://m.youm7.com/story/2021/6/1/152%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5339741
https://m.youm7.com/story/2021/6/1/152%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84/5339741
https://www.alarabiya.net/aswaq/realestate/2021/06/02/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86


 
 

 
 

23 

Oroszország és a posztszovjet térség 

Tádzsikisztán és Üzbegisztán egyszerűsített utas- és árutovábbítást készít elő 

Sputniknews.tj, 2021. május 31. 

Azim Ibrahim tádzsikisztáni közlekedési miniszter Dusánbében találkozott Abdusamat 

Muminov üzbég közlekedési miniszterhelyettessel, akivel megvitatták a Taskent és Dusanbe 

közötti közlekedési és tranzitkapcsolatok fejlesztésének kérdéseit. Átbeszélték az áru- és 

személyszállítás, valamint az országok közötti nemzetközi tranzit javításának lehetőségeit. 

Ezenkívül megvitatták a Tádzsikisztánon át Kínába vezető közúti szállítási útvonalak 

fejlesztésének lehetőségét. Az ülésen részt vett a JV Grand Road Taskent LLC vezérigazgatója 

Akhmad Saydaliev, a dusánbei közlekedési és útépítés alelnöke Firdavs Saidzod, valamint az 

utak és hidak építésével, rekonstrukciójával és felújításával foglalkozó osztály vezetője 

Muhammadyusuf Rahimzoda is, hogy megvitassák a Tádzsikisztán északi területein áthaladó 

Bekabad - Kanibadam - Kokand vasútvonal elektromos rendszerének korszerűsítését és az 

elektromos mozdonyokra való áttérés lehetőségét. 

Forrás: Таджикистан и Узбекистан готовят упрощенный транзит пассажиров и грузов 

Üzbegisztán  a közép-ázsiai országok vezetőinek személyes találkozójában 

reménykedik 

Newsline, 2021. május 31. 

Az Üzbegisztán szeretné, ha Közép-Ázsia államfőinek harmadik ülésére már személyesen 

formában kerülne sor. A közép-ázsiai államfők harmadik konzultatív találkozóját eredetileg 

2020 augusztusában tervezték megtartani Biskekben. Majd a csúcstalálkozót őszre 

halasztották, de a COVID-19 járvány miatt végül elhalasztották. Később Abdulaziz Kamilov 

üzbég külügyminiszter bejelentette, hogy a csúcstalálkozót 2021-ben tarthatják meg 

Türkmenisztánban. A találkozó megrendezése azért is nagyon fontos, mert a minden éven 

megrendezésre kerülő ülésen vázolják fel a közép-ázsiai országok vezetői a régió következő 

évi gazdasági és együttműködési terveit.  

Forrás: Узбекистан надеется на саммит глав стран Центральной Азии в очном формате 

 

  

https://tj.sputniknews.ru/20210531/uzbekistan-tajikistan-granitsa-transportnoe-soobschenie-1039852207.html
https://newslineuz.com/ru/2021-6-01/
https://newslineuz.com/ru/2021-6-01/
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Tádzsikisztánban az Egyesült Államok 39 millió dolláros energiaprogramot 

indít  

Pájráv Csorsánbijev, Asia Plus, 2021. május 31. 

Tádzsikisztán és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) Közép-Ázsia 

Energiája néven új, ötéves regionális energetikai programot indított, amelynek költségvetése 

39 millió dollár. Az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) e program 

keretében öt közép-ázsiai országnak nyújt segítséget a kiemelt nemzeti energetikai célok 

elérésében. A program az energiaforrások határokon átnyúló kereskedelméből származó 

gazdasági előnyök megszerzésére és az energiaellátás biztonságának fokozására a nagyobb 

regionális integráció megteremtésére irányul. Tádzsikisztán vízenergia-potenciálját évi 527 

milliárd kilowattórára becsülik. E mutató szerint Tádzsikisztán a világon a nyolcadik helyen áll 

Kína, Oroszország, az Egyesült Államok, Brazília, a Kongói Demokratikus Köztársaság, India és 

Kanada után. Közép-Ázsia gazdag megújuló energiaforrásokkal rendelkezik, beleértve a 

vízenergiát is. Tádzsikisztán a vízerőforrások exportjának képességét (497 milliárd kilowattóra) 

tekintve a harmadik helyen áll a világon, csak Oroszország és a Kongói Demokratikus 

Köztársaság előzi meg. 

Forrás: США запустили в Таджикистане энергетическую программу на $39 млн. 

Mongólia vizsgálja a szabadkereskedelmi övezet kérdését az EAEU-val 

Ria Novosti, 2021. június 1.  

Ulan Bator tanulmányozza az Eurázsiai Gazdasági Unióval (EAEU) a szabadkereskedelmi 

övezetről szóló megállapodás aláírásának lehetőségét, mondta Batmunkhiin Battsetseg 

mongol külügyminiszter. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ebben az évben még lehetetlen 

megállapodást aláírni. Mongólia és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság a továbbiakban közös 

kutatócsoportot hoz létre, hogy megvizsgálják a szabadkereskedelmi megállapodás 

elfogadásának lehetőségeit. 2021 végére a csoport értékeli a kielemzett eredményeket és 

dönt a szabadkereskedelmi megállapodás kidolgozás megvalósításáról. A mongol 

külügyminiszter kitért az Oroszországgal folytatott kereskedelmi és gazdasági 

együttműködésre is, amit kiaknázatlan lehetőségnek nevezett. 

Forrás: Монголия изучает вопрос о зоне свободной торговли с ЕАЭС 

  

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/economic/20210531/ssha-zapustili-v-tadzhikistane-energeticheskuyu-programmu-na-39-mln
https://ria.ru/20210601/torgovlya-1735090749.html
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Kína támogatást nyújt Kirgizisztánnak 

Ritmeurasia, 2021. június 1. 

Kína élelmezési támogatást nyújt Kirgizisztánnak közölte a Kirgiz Köztársaság elnöki 

adminisztrációja. A kínai vezetés május közepén, Hszian városában folytatott tárgyalásokat 

követően hozta meg ezt a döntést. Az élelmiszersegély magában foglalja 40 ezer tonna liszt, 

20 ezer tonna cukor és 20 ezer tonna növényi olaj szállítmányt. Ezenkívül 350 millió jüan (kb. 

54 millió dollár) támogatás kerül elosztásra, amelyet a kirgiz hatóságok infrastrukturális 

projektek megvalósítására különítenek el. A kínai vezetés úgy döntött, hogy nem számolnak 

fel további kamatokat a kirgiz államadósság halasztásával kapcsolatban. Valamint 150 ezer 

adag ingyenes Sinopharm oltással (második adag) együtt a COVID-19 járvány miatt 

ideiglenesen felfüggesztett projektek újraindítása céljából kínai szakembereket és további 

anyagi támogatást küld Kirgizisztánba. 

Forrás: Китай окажет продовольственную помощь Кыргызстану и выделит грант 

Tádzsikisztán és Kuvait a kétország közötti együttműködés lehetőségeiről 

tárgyaltak 

Avesta, 2021.június 1. 

A Tádzsikisztán és Kuvait közötti együttműködés jelenlegi állapotáról és további lehetőségeiről 

tárgyalt Tádzsikisztán kuvaiti nagykövete Zubaidullo Zubaidzoda és Kuvait külügyminiszter 

helyettese Dari al-Ajran. A megbeszélés során megvitatták Tádzsikisztán és Kuvait közötti 

együttműködés helyzetét. A tárgyalás végén mindkét fél kifejezte elégedettségét a két ország 

közötti kapcsolatok dinamikájával kapcsolatban, valamint hangsúlyozták az együttműködés 

további bővítésének szükségességét. 

Forrás: Таджикистан и Кувейт обсудили перспективы сотрудничества 

Üzbegisztán további szélerőmű beruházásokba fektet 

Kabar, 2021. június 1. 

Üzbegisztán megkezdte a nap- és szélerőművek építésére vonatkozó projektek 

megvalósítását. A következő 10 évben a megújuló energiaforrások részarányának 

megháromszorozását tervezik. Közép-Ázsiában az átlagos éves hőmérséklet körülbelül egy 

fokkal nőtt az elmúlt 30 évben. A Párizsi Megállapodás keretében Üzbegisztán vállalta, hogy 

2030-ig 10% -kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, emellett az ország szorosan 

együttműködik a szomszédos államokkal a régió vízerő-potenciáljának fejlesztésében. 

Üzbegisztán jelezte, hogy kész csatlakozni a P4G partnerséghez (Partnering for Green Growth 

and the Global Goals 2030). 

Forrás: Узбекистан настроился на ветряные электростанции 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-06-01--kitaj-okazhet-prodovolstvennuju-pomosch-kyrgyzstanu-i-vydelit-grant-54903
http://avesta.tj/2021/06/01/tadzhikistan-i-kuvejt-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva-8/
http://kabar.kg/news/uzbekistan-nastroilsia-na-vetrianye-elektrostantcii/
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Üzbegisztán az afgán határ mentén 500 millió dolláros kereskedelmi 

forgalommal rendelkező nemzetközi központot épít  

Podrobno, 2021. június 2. 

Üzbegisztán megépíti a Termez Nemzetközi Kereskedelmi Központot az afganisztáni határon. 

Termez régióban 26 hektár földet különítettek el erre a központra. A 75 millió dollárból 

felépülő kereskedelmi és vámközpont kereskedelmi áruforgalom gócpontjává kíván válni a két 

ország között. A projekt szerint a komplexumnak 1800 kiskereskedelmi egysége, 50 000 

férőhelyes logisztikai központja, két szállodája, kórháza és gépjárműszervize lesz. A tervek 

szerint az épületek első emeletén üzleteket, a másodikban könnyűipari vállalkozásokat 

foglalnak majd helyet. Szakértők szerint a Nemzetközi Kereskedelmi Központ éves forgalma 

500 millió dollár lehet, a szolgáltatások volumene pedig 10 millió dollár. Éves szinten pedig 

192 millió dollár értékű export kereskedelem valósulhat meg a központon keresztül. A központ 

építésére Üzbegisztán az ország Újjáépítési és Fejlesztési Alapjából 10 millió dollárt különített 

el. A Termez Nemzetközi Kereskedelmi Központ üzembe helyezését 2022-re tervezik. 

Forrás: Узбекистан построит на границе с Афганистаном международный торговый центр 

с оборотом в 500 миллионов долларов 

Szentpéterváron megnyílik a Nemzetközi Gazdasági Fórum 

Ria Novosti, 2021. június 2. 

A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum a legfontosabb gazdasági esemény 

Oroszországban a COVID-19 járvány kezdete óta, ami június 2. és 5. között kerül 

megrendezésre, ahol az üzleti élet képviselői megvitatják a legfontosabb gazdasági 

kérdéseket. A fórumot hagyományosan az Expoforum Kiállítási és Kongresszusi Központban 

rendezik meg, szigorúan betartva az epidemiológiai biztonsági intézkedéseket. Az esemény fő 

témaköre a globális pénzügyi rendszert és az üzleti életet érintő szankciók kockázatának 

elemzése és kihívásai. A fórum során több mint száz előadást és megbeszélést terveznek 

megtartani az üzleti, globális és gazdasági, valamint társadalmi és technológiai kérdéseket 

érintve. Az eseményen Eurázsia majd minden országa képviselteti magát. Az egyik ülés 

résztvevője lesz Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügy minisztere.  

Forrás: В Петербурге открывается Международный экономический форум 

Magyarország 15 éves szerződést írt alá a Gazprommal 

Lenta, 2021. június 3. 

A Gazprom orosz gázóriás 15 évre szóló előzetes megállapodást kötött Magyarországgal az 

országba történő gázszállításról. A gázügylet ez év október 1-jén léphet életbe, miután a 

jelenlegi megállapodás időtartama szeptember végén lejár. A Gazprom 2021 elején közölte, 

hogy Magyarország tavaly 8,6 milliárd köbméter gázt importált Oroszországból. Ez év végéig 

két szerződés van érvényben az orosz vállalat és a Panrusgaz között. Rajtuk keresztül a 

földgázszolgáltatást két irányban hajtják végre Magyarország irányába. 

Forrás: Венгрия подписала 15-летний контракт с «Газпромом» 

https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-postroit-na-granitse-s-afganistanom-mezhdunarodnyy-torgovyy-tsentr-s-oborotom-v-500-milli/
https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-postroit-na-granitse-s-afganistanom-mezhdunarodnyy-torgovyy-tsentr-s-oborotom-v-500-milli/
https://ria.ru/20210602/forum-1735176905.html
https://lenta.ru/news/2021/06/03/hun/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Budapest és Moszkva egyeztet a Sputnik V magyarországi gyártásáról 

Tass, 2021.június 3. 

Magyarország tárgyalásokat folytat az Orosz Föderációval a koronavírus elleni Sputnik V 

vakcina előállításáról. Magyarország és Oroszország egyaránt nyitott arra, hogy Magyarország 

orosz oltalom alapján vakcinát állítson elő, mondta Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. 

2020 novemberében Magyarország lett az első olyan uniós ország, amely kutatási célból 

megkapta a Sputnik V oltóanyag mintáit. 2021 februárjában a magyar egészségügyi 

intézmények jóváhagyták a vakcina alkalmazását Magyarországon. Az orosz oltás mellett az 

ország a Pfizer, Moderna valamint a brit-svéd AstraZeneca cég által gyártott gyógyszereket 

használ. 

Forrás: Будапешт и Москва обсуждают производство "Спутника V" в Венгрии 

Júniusban befejeződnek az EAEU és Irán között folytatott szabadkereskedelmi 

zónával kapcsolatos tárgyalások  

Tass, 2021. június 3. 

2021 június végén az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országai befejezik az Iránnal folytatott 

szabadkereskedelmi övezetről szóló tárgyalások előkészítését, mondta az Eurázsiai Gazdasági 

Bizottság (EGK) elnöke Mihail Mjasznyikovics az iráni energiaügyi miniszterrel való találkozóját 

követően, amelyet a szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum (SPIEF) keretében tartottak 

meg. 2020-ban az EAEU és Irán közötti kereskedelmi forgalom 18,5% -kal nőtt 2019-hez 

képest, elérve a 2,9 milliárd dollárt. Az EAEU-országok 2021 első negyedévében Iránba 

irányuló exportja 43,5% -kal nőtt az előző év azonos időszakához képest az import pedig 20% 

-kal emelkedett. Az Iránnal kötött szabadkereskedelmi zóna kialakításához az ideiglenes 

megállapodást 2018. május 17-én írták alá és 2019. október 27-én lépett hatályba. 2020-ban 

az EAEU országai és Irán közötti kereskedelem 18,5% -kal nőtt 2019-hez képest, elérve a 2,9 

milliárd dollárt. Az EAEU Iránnal folytatott kereskedelmének legnagyobb részét Oroszország 

fedi le (78,6%). Kazahsztán részesedése 11,2%, Fehéroroszország - 0,7%, Örményország - 

8,9%, Kirgizisztán - 0,7%. 

Forrás: ЕАЭС намерен завершить подготовку к переговорам о зоне свободной торговли 

с Ираном в июне 

  

https://tass.ru/obschestvo/11553113
https://tass.ru/ekonomika/11554473
https://tass.ru/ekonomika/11554473
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Örményország és Kazahsztán elnöke megvitatta a nemzetközi és kétoldalú 

együttműködés lehetőségeit 

Sputnik, 2021. június 3. 

Örmény és Kazahsztán elnökei kétoldalú megállapodások keretein belül megtárgyalták a két 

ország közötti legfontosabb kérdéseket. Az örmény elnök hangsúlyozta annak ellenére, hogy 

az országokat több ezer kilométer választja el egymástól Örményország és Kazahsztán az 

utóbbi években aktívan fejleszti kapcsolatait. Mindkét államfő egyetértett abban, miszerint 

Nur-Sultan és Jereván közötti kapcsolatok nagy lehetőségeket rejtenek. Felhívták a figyelmet 

a kereskedelem, az oktatás, az új technológiák, az élelmiszer-feldolgozás területén megnyíló 

kedvező feltételekre, és kifejezték szándékukat az együttműködések bővítésében. A 

tanácskozáson Örményország és Kazahsztán elnöke megvitatta a két ország együttműködését 

az Eurázsiai Gazdasági Unió keretein belül.  

Forrás: Президенты Армении и Казахстана обсудили международное и двустороннее 

сотрудничество 

Rahmon és pakisztáni elnök megvitatják a CASA-1000 projekt sorsát 

Sputnik, 2021. június 3. 

Kétnapos hivatalos iszlámábádi látogatás keretében Emomali Rahmon, Tadzsikisztán elnöke 

találkozott Arif Alvi pakisztáni vezetővel. A találkozó egyik fő kérdése a CASA-1000 projekt 

megvalósítása volt, amely kulcsfontosságú szerepet játszik az energetikai együttműködés 

fejlesztésében, valamint a Tádzsikisztántól Karacsi és Gwadar pakisztáni kikötőibe vezető 

tranzit- és közlekedési folyosók kialakításában. Ezen kívül az államok vezetői megvitatták az 

együttműködést az iparban, a mezőgazdaságban, az energetikában, az oktatásban és az 

egészségügyben való közös kérdések területén. A tárgyalás végén úgy határoztak, hogy 

megerősítik a Kereskedelmi - Gazdasági, Tudományos és Műszaki Együttműködési 

Kormányközi Bizottság tevékenységét is. 

Forrás: Рахмон и президент Пакистана обсудили судьбу проекта CASA-1000 

 

https://ru.armeniasputnik.am/society/20210603/27796207/Prezident-Sarkisyan-obsudil-s-Tokaevym-mezhdunarodnoe-i-dvustoronne-sotrudnichestvo.html
https://ru.armeniasputnik.am/society/20210603/27796207/Prezident-Sarkisyan-obsudil-s-Tokaevym-mezhdunarodnoe-i-dvustoronne-sotrudnichestvo.html
https://tj.sputniknews.ru/20210603/rahmon-vizit-pakistan-vstrecha-alvi-1039929841.html

