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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Magyarország számára jelentős esemény, hogy június 7-én új tehervonat indulását jelentették 
be Kína-Európa viszonylatban, amely a kelet-kínai Zhejiang tartomány Jinhua városát fogja 
összekötni Budapesttel. A vonat mintegy 21 millió yuan (körülbelül 3,3 millió dollár) értékű 
árut szállít, beleértve autóalkatrészeket, elektronikai eszközöket és háztartási cikkeket. 
Hazánk számára Törökországgal is erősödött a gazdasági együttműködés. Amint Szijjártó Péter 
külügyi és külgazdasági miniszter hangsúlyozta, a török "Şişecam" csoport a világ második 
legnagyobb üveggyártója és komoly eredmény, hogy 73 milliárd forint (kb. 257 millió dollár) 
értékben Kaposváron építik fel cégük első európai üvegcsomagolóanyag-üzemét. 
 
A nemzetközi politika egyik meghatározó eseménye volt a héten a Chongqingban megtartott 
különleges külügyminiszteri találkozó Kína és az ASEAN államok között, ahol Wang Yi kínai 
külügyminiszter elmondta, hogy az elmúlt 30 évben a Kína és az ASEAN közötti kapcsolatok 
ugrásszerű fejlődést értek el, kereskedelmi volumenük a kevesebb mint 8 milliárd dollárról 
684,6 milliárd dollárra ugrott. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban a délkelet-ázsiai államok 
kiemelték, hogy igényt tartanak a kínai vakcinára és az egészségügyi támogatásra, miközben 
Mianmarban csupán nagyon lassú előrelépés tapasztalható a válság megoldása felé. 
Kína nemzetközi pozícióit javítja a yuannak az elmúlt 12 hónapban elért 10,5%-os erősödése. 
Amíg a yuan jól teljesít és az előrejelzések szerint folyamatosan emelkedhet, addig a dollár 
továbbra is veszít értékéből. Kína viszonylatában a kereskedelmi adatok is optimizmusra adnak 
okot. Az év első 5 hónapjában az ország teljes behozatala és exportja 28,2 százalékkal bővült, 
elérve az 14,76 billió yuant (körülbelül 2,31 billió amerikai dollárt). 
Kína azt is bejelentette, hogy arra törekszik, hogy az elkövetkező évtizedben tovább fokozza a 
blokklánc technológiai alkalmazását és ipari fejlődését, vagyis 2025-re az ország célja, hogy 
blokklánc-iparát a világ legfejlettebb ilyen típusú iparává tegye. 
A BRI kezdeményezés sikerét jelzi, hogy a Fujian tartományban található Xiamen városából, 
elindult az ezredik BRI-s szállítmány. 
 
Mirwais Nab afgán és Marcin Przydacz lengyel külügyminiszter-helyettesek részvételével közel 
30 év kihagyás után politikai konzultációt tartott a két állam. A megbeszélés fő témái között 
szerepelt az afgán békefolyamat is. Utóbbival a Muszlim Világliga is kiemelten foglalkozott, 
amely csütörtökön Mekkában tartja az iszlám konferenciát. A Szaúd-Arábia által rendezett 
eseményen összehívják az afganisztáni és pakisztáni idősebb tudósokat a harcban álló frakciók 
történelmi megbékítése érdekében. 
Az indiai külügyminisztérium csütörtökön megkérte Kínát, hogy a Covid-19 ellenére 
engedélyezze az indiai állampolgárok Kínába utazását, különös tekintettel azokra, akik Kínában 
dolgoznak vagy tanulnak. A nepáli-indiai kapcsolatok esetében megfigyelhető, hogy a 
koronavírus járvány elleni közös védekezés javította a két ország viszonyát, a 2020-ban 
kirobbant határvitákat pedig diplomáciai csatornákon keresztül fogják rendezni. India számára 
a Közel-Kelet is fontos térség, Jaishankar, indiai külügyminiszter csütörtökön Kuvaitba érkezett, 
ahol megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Irán, Kuvait, Omán, 
Katar és Bahrein indiai nagyköveteivel. 
Figyelemre méltó, hogy Pakisztánban Shaukat Tarin pénzügyminiszter csütörtökön bemutatta 
a 2020–2021. évekre vonatkozó gazdasági felmérést, és közölte, hogy Pakisztán GDP-
növekedése 3,94 százalék volt a tervezett 2,1 százalékos céllal szemben, miközben az 
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átutalások történelmi rekordot mutatnak, és az export 25 milliárd dollárt hozott az előző 
pénzügyi évben. 
 
Szingapúrban Halimah Yacob elnök jóváhagyta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a kormány 
számára, hogy hitelt vegyen fel jelentős hosszú távú infrastrukturális fejlesztésekre. 
 
A legfrissebb adatok szerint Szaúd-Arábia uralta a Közel-Kelet 100 legerősebb vállalatainak 
listáját 2021-ben 37 céggel, amelyet az Egyesült Arab Emírségek követett a második helyen 20 
vállalattal. Utóbbi ország esetében az ADL (Arthur D. Little) új tanulmányából az is kiderül, 
hogy az államnak minden esélye megvan arra, hogy digitális oktatási vezetővé váljon 
világviszonylatban, hiszen az online tanulástámogató platformok elérhetősége az Egyesült 
Arab Emírségekben már 70 százalékos. Bejelentésre került, hogy Abu Dhabi a következő öt 
évben 6 milliárd dollárt tervez befektetni a kulturális és kreatív iparágakba. 
A Világbank közlése szerint a szaúdi gazdaság növekedési üteme a 2021-es évben 2,4 
százalékra emelkedik továbbá a szaúdi nemzetgazdaság 2022-ben várhatóan 3,3 százalékkal 
növekszik a korábban prognosztizált 2,2 százalékkal szemben. 
Törökországgal kapcsolatban a Wood Mackenzie jelentése arról számolt be, hogy az állam 
közelmúltbeli földgázfelfedezései elegendőek ahhoz, hogy 12 évig kielégítsék az ország 
energiaigényeit. Törökország Dánia számára is egyre fontosabb gazdasági partner, Anette 
Snedgaard Galskjot dán főkonzul szerint egyre több dán vállalat tekint központként az 
országra az ágazati termékek és eszközök beszerzésének és exportjának terén. 
 
A Szentpétervári Gazdasági Fórumon bejelentették, hogy a közeljövőben az EAEU az Iránnal 
való állandó szabadkereskedelmi övezet létrehozását tervezi. Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 
igazgatóságának elnöke, Mihail Mjasznikovics pedig azt nyilatkozta, hogy 2025-ig el kell érni 
mindazokat a célokat, amelyeket a 2014. évi Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés rögzít. 
Azer Talibov, a Roseximbank igazgatóságának elnöke Szentpéterváron arról beszélt, hogy az 
Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országain belüli elszámolások mintegy 74%-a ma már nemzeti 
pénznemben történik. Az eseményen Dr. Rania Al-Mashat, Egyiptom nemzetközi 
együttműködésért felelős minisztere megjegyezte, hogy az egyiptomi-orosz kapcsolatok 
stratégiailag rendkívüli fontosságúak. Az indonéz üzleti képviselők pedig abban bíznak, hogy a 
jövőben az Indonézia és az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) tagállamai közötti kereskedelmi 
és befektetési kapcsolatok is javulhatnak.  
Eközben Sardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes tárgyalásokat folytatott az 
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) első alelnökével, Jürgen Rigterinkkel, hogy 
megvizsgálja a kétoldalú együttműködés jelenlegi helyzetét és kilátásait. Ugyanakkor 
Üzbegisztán a kapcsolatai diverzifikálása jegyében kifejezte csatlakozási szándékát az Eurázsiai 
Fejlesztési Bankhoz (EDB). Az első üzbég-tadzsik interregionális befektetési fórumot követően 
pedig bejelentették, hogy Üzbegisztán és Tádzsikisztán létrehoz egy közös befektetési alapot, 
amelynek alaptőkéje 50 millió dollár. Nem mellékes, hogy Abdulaziz Kamilov üzbég 
külügyminiszter tárgyalásokat folytatott a katari Muhammad bin Abdulrahman bin Jasem Al 
Thani sejkkel, akivel aláírták a "A légi forgalomról" szóló megállapodást, mely szerint 
várhatóan közvetlen járatokat nyit meg a "Doha-Taskent-Doha" útvonalon. Üzbegisztán és 
Kazahsztán között mindeközben egyetértés alakult ki abban, hogy jóváhagyják az egységes 
vízum tervezetét, amely lehetővé teszi a turisták számára, hogy mindkét országot szabadon 
látogathassák. 
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Kelet Ázsia 

Kína új tehervonatot indít Budapestre 

Xinhua, 2021. június 8. 

Június 7-én új menetrendszerinti tehervonat indulását jelentették be Kína-Európa 

viszonylatban, amely a kelet-kínai Zhejiang tartomány Jinhua városát fogja összekötni 

Budapesttel. A tehervonat indítását a 2. China-CEEC Expo & International Consumer Goods 

Fair előtt jelentették be, amelyet június 8-11. között tartanak a Zhejiang-i Ningbo városában. 

A vonat mintegy 21 millió yuan (körülbelül 3,3 millió dollár) értékű árut szállít, beleértve 

autóalkatrészeket, elektronikai eszközöket és háztartási cikkeket. Várhatóan 18 nap alatt 

érkezik meg a magyar fővárosba. Kína és Magyarország kétoldalú kereskedelme 2020-ban 14,4 

százalékkal nőtt éves szinten, Kína Magyarország harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere 

a Kínai Kereskedelmi Minisztérium szerint. Az új Kína-Európa viszonylatban közlekedő 

tehervonat új hatékony és kényelmes módot kínál a Jangce-folyó deltájának, sőt a kínai keleti 

part menti városok számára is, hogy Európába exportáljanak árukat – mondta el a Hangzhoui 

Vámhatóság. Adataik szerint Zhejiang, valamint a közép- és kelet-európai országok (KKE) 

közötti külkereskedelem 33,2 százalékkal nőtt éves szinten 35,47 milliárd yuanra az idei év 

első négy hónapjában. 

Forrás: China-Europe freight train adds new route to Budapest 

A kínai Xiamen kikötő 2021-ben 1000 a BRI-hez köthető utat regisztrált 

Xinhua, 2021. június 8. 

Xiamen, Kína keleti részén, Fujian tartomány egyik tengerparti városa, ahol nemrégen indult 

el az ezredik BRI-s szállítmány. Az úgynevezett Silk Road Shipping egy olyan szövetség, amelyet 

2018 végén tucatnyi kikötő, fuvarozó és logisztikai szolgáltató kezdeményezett az Övezet és 

Út kezdeményezés keretében. Öt kínai kikötőből indult hajók 72 út során összekötötték Ázsia, 

a Közel-Kelet, Afrika és Európa 96 kikötőjét. Xiamen amúgy is nagyon fontos kikötő a BRI 

számára. Az év első öt hónapjában a Xiamen kikötőjéből származó Silk Road Shipping utak 

több mint egymillió TEU-t kezeltek, ami 24,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez 

képest. 

Forrás: China's Xiamen port registers 1,000 Silk Road Shipping voyages in 2021 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/08/c_139995212.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/08/c_139996314.htm
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Wang Yi kínai külügyminiszter részt vett a Kína-ASEAN külügyminiszteri 

találkozón 

China Daily, 2021. június 8. 

Június 7-én különleges külügyminiszteri találkozót tartottak Kína és az ASEAN közötti 

párbeszéd kialakításának 30. évfordulója alkalmából Chongqingban. Wang Yi kínai 

külügyminiszter is részt vett az ülésen. Wang Yi elmondta, hogy az elmúlt 30 évben a Kína és 

az ASEAN közötti kapcsolatok ugrásszerű fejlődést értek el. Mind a két fél ragaszkodik a 

harmónia fenntartásához, a mindenki számára előnyös együttműködés eléréséhez, és 

közösen a regionális béke és stabilitás fontos oszlopai a régióban. Wang Yi elmondta, hogy az 

elmúlt 30 évben Kína és az ASEAN kéz a kézben haladt előre, a stratégiai partnerség 

folyamatosan gazdagodott, és az együttműködés, a politikai biztonság, a gazdaság és a 

kereskedelem, valamint a társadalom és a humán tudományok területén kiemelkedő 

eredményeket értek el. Kereskedelmi volumenünk a kevesebb mint 8 milliárd dollárról 684,6 

milliárd dollárra ugrott, ami több mint 80-szoros növekedést jelent. Személycseréik 2019-ben 

meghaladták a 65 milliót, és Kína és Délkelet-Ázsia között hetente közel 4500 járat indult. A 

két fél több mint 200 000 külföldi hallgatót cserélt és több mint 200 testvérvárost hozott létre. 

Forrás: 王毅出席纪念中国—东盟建立对话关系 30周年特别外长会 

Devizák közötti harc 

William Pesek, Asia Times, 2021. június 1. 

A yuan az elmúlt 12 hónapban elért 10,5% -os növekedése válasz a gyengülő dollárra. Amíg a 

yuan jól teljesít és Peking jó pozícióban van, addig a dollár továbbra is egyre lejjebb sodródhat 

és előrejelzések szerint a yuan folyamatosan emelkedhet vele szemben. Több szakértő is úgy 

véli, hogy valószínűleg túlléptünk egy kulcsfontosságú pontot a renminbi nemzetközi valutává 

fejlődésében. Az elmúlt 12 hónap és az elmúlt 10 év bármelyik időtartama alatt a renminbi 

volt a legjobban teljesítő fő valuta a teljes hozam alapján. Hamarosan újabb inflexiós pont 

jöhet a Kínai Népi Bank (PBOC) által támogatott digitális yuan teljes bevezetésével, amely 

életképesebbé tenné a valutát a globális fizetések számára. 

Forrás: A bipolar currency order is closer than you think 

  

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202106/08/WS60bec1d9a3101e7ce9753ca3.html
https://asiatimes.com/2021/06/a-bipolar-currency-order-is-closer-than-you-think/
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Kína külkereskedelme fellendült január-május között 

Xinhua, 2021. június 7. 

Kína külkereskedelme év első öt hónapjában megtartotta felfelé tartó lendületét. Az ország 

teljes behozatala és exportja 28,2 százalékkal bővült, elérve az 14,76 billió yuanr (körülbelül 

2,31 billió amerikai dollárt). Az export 30,1 százalékkal ugrott meg az egy évvel korábbihoz 

képest, míg az import 25,9 százalékkal emelkedett. Januártól májusig a kereskedelmi többlet 

56,2 százalékkal nőtt éves szinten, elérve az 1,32 billió yuant. A magánvállalkozások 

külkereskedelme 38,1 százalékkal 7,02 ezer milliárd yuanra bővült a január-májusi időszakban, 

ami Kína teljes behozatalának és exportjának 47,6 százalékát teszi ki. Az első öt hónapban az 

ASEAN maradt Kína legnagyobb kereskedelmi partnere, őt követte az Európai Unió és az 

Egyesült Államok. Kína kereskedelme a BRI mentén fekvő országokkal éves szinten 27,4 

százalékkal nőtt, elérve a 4,36 billió yuant. 

Forrás: China's foreign trade sustains upward momentum in Jan.-May 

Kína célja a blokklánc-ipar terjeszkedésének felgyorsítása 

Xinhua, 2021. június 8. 

Kína arra törekszik, hogy az elkövetkező évtizedben tovább fokozza a blokklánc technológiai 

alkalmazását és ipari fejlődését. 2025-re az ország célja, hogy blokklánc-iparát a világ 

legfejlettebb ilyen típusú iparává tegye - áll az Ipari és Informatikai Minisztérium és a Központi 

Kibertérügyi Bizottság Hivatala által közösen kiadott dokumentumban. Az ország blokklánc-

ipara és ipari szabványrendszere kezd kialakulni, a blokklánc-technológiát pedig már több 

gazdasági és társadalmi területen is alkalmazzák. Az irányvonal szerint 2030-ig a blokklánc-

iparnak tovább kell bővülnie mind átfogó erejében, mind ipari méretében, és el kell mélyítenie 

az integrációt a következő generációs információs technológiákkal, például a big data-val és a 

mesterséges intelligenciával. 

Forrás: China aims to accelerate expansion in blockchain industry 

Mongólia elnökválasztásának eredményeit benyújtották az Állami Nagy 

Huralhoz 

parliament.mn, 2021. június 11. 

Június 9-én elnökválasztást tartottak Mongóliában, ahol a 59 százalékos részvétel mellett 

1 206 246 szavazatból a Mongol Néppárt jelöltje Ukhnaagiin Khurelsukh 823 326 szavazatot 

kapott, vagyis 67,69 százalékos aránnyal elnyerte az elnöki címet. A Központi Választási 

Bizottság törvényi kötelezettségeinek megfelelően ellenőrizte a szavazatszámláló gépek és a 

kézi számlálás eredményeit, melyek 100 százalékban megegyeztek, így véglegesítette a 

választási eredményeket. P.Delgernaran, az Általános Választási Bizottság elnöke és az 

Általános Választási Bizottság tagjai benyújtották a 2021-es elnökválasztás eredményeit a 

Hural [mongol országgyűlés] elnökének, G. Zandanshatarnak. Ukhnaagiin Khurelsukh június 

25-én 11 óra 40 perckor fogja letenni az elnöki esküt. 

Forrás: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүнг Улсын Их Хуралд өргөн барилаа  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/07/c_139994114.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/08/c_139996320.htm
http://www.parliament.mn/n/bezyn
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Dél-Ázsia 

Csaknem 30 év kihagyás után politikai konzultáció Afganisztán és 

Lengyelország között 

Nizamuddin, Pajhwok Afghan News, 2021. június 11. 

Mirwais Nab afgán és Marcin Przydacz lengyel külügyminiszter-helyettesek részvételével közel 

30 év kihagyás után politikai konzultációt tartott a két állam. A megbeszélés fő témái között 

szerepeltek a kétoldalú kapcsolatok, a békefolyamat, a Lengyel Köztársasággal folytatott 

partnerség új fejezete a külföldi csapatok Afganisztánból való kivonulása után, együttműködés 

a gazdasági, mezőgazdasági, banki és oktatási területeken, az ENSZ-, valamint a regionális és 

nemzetközi együttműködések. Nab külügyminiszter-helyettes lerótta tiszteletét a 44 lengyel 

katona előtt, akik Afganisztánban vesztették életüket. Marcin Przydacz kijelentette, hogy 

országa továbbra is támogatja Afganisztán békéjét, stabilitását és jólétét. 

Forrás: Afghanistan, Poland hold political consultation after 30-year gap 

A Muszlim Világliga konferenciát rendez az afgán békefolyamatokról  

Tolo News, 2021. június 10. 

A Muszlim Világliga csütörtökön Mekkában tartja az afganisztáni békedeklarációról szóló 

iszlám konferenciát. A Szaúd-Arábia által rendezett eseményen összehívják az afganisztáni és 

pakisztáni idősebb tudósokat egy „történelmi, mérföldkőnek számító eseményre, amely a 

harcban álló frakciók közötti megbékélés felé vezető úton halad a harcok befejezése és az 

ország békéje érdekében”. A szervezők elmondták, hogy a konferencia célja az volt, hogy 

kihasználja az Muszlim Világliga szerepét az iszlám világon belüli konfliktusok megoldásában. 

A nyitó ülésen Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, a Muszlim Világliga főtitkára, Noor-ul-Haq 

Qadri, a pakisztáni vallási és vallásközi összhangért felelős miniszter, valamint Mohammad 

Qasim Halimi, az afgán háddzs és vallásügyi miniszter vesz részt. Mellettük mindkét ország 

vezető klerikusai csatlakoznak. Jelen lesz Bilal Akbar altábornagy, Pakisztán szaúdi nagykövete, 

Ahmed Javed Mujadidi, Afganisztán szaúdi nagykövete, Rizwan Saeed Sheikh, Pakisztán 

állandó képviselője az Iszlám Együttműködési Szervezetnél, és Shafiq Samim, Afganisztán 

állandó képviselője az OIC-nél.  

Forrás: Muslim World League to Host Afghan Peace Conference in Makkah 

  

https://pajhwok.com/2021/06/11/afghanistan-poland-hold-political-consultation-after-30-year-gap/
https://tolonews.com/afghanistan-172748
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A Maldív-szigetek nyerte az ENSZ Közgyűlés 76. ülésszakának elnökségét  

avas.mv, 2021. június 7. 

A Maldív-szigetek megnyerte az ENSZ Közgyűlés 76. 2021. szeptember 14-én kezdődő 

ülésszakának elnökválasztását. A Maldív-szigeteki jelölt, Abdulla Shahid külügyminiszter a 

választást 143 szavazattal nyerte meg az ENSZ New York-i székházában hétfőn tartott 

választásokon összesen leadott 191 szavazatból. Shahid minisztert Ibrahim Mohamed Solih 

elnök jelölte. Ez az első alkalom, hogy a Maldív-szigetek jelöltet indított a Közgyűlés 

elnökségéért. A győzelemmel a Maldív-szigetek csupán a hatodik kis szigeti fejlődő állam, mely 

az ENSZ történetében a Közgyűlés elnökét adja. 

Forrás: Maldives wins Presidency of the 76th UNGA session 

India kéri a kínai kormányt, hogy engedélyezze az indiaiak Kínába való 

belépését 

The Times of India, 2021. június 10. 

Az indiai külügyminisztérium csütörtökön megkérte Kínát, hogy engedélyezze az indiai 

állampolgárok Kínába utazását, különös tekintettel azokra, akik Kínában dolgoznak vagy 

tanulnak. A kétirányú utazási lehetőségek biztosítása nagyon fontos a kétoldalú 

kapcsolatokban, és a kínai állampolgárok egyébként is utazhatnak Indiába. A 

külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy már felvették a kapcsolatot a kínai külüggyel és 

dolgoznak rajta, hogy Kína minél hamarabb kiállítsa a kérvényezett utazási engedélyeket. 

Miután Kína indiai nagykövetsége márciusban bejelentette a vízumeljárás megkönnyítését 

azok számára, akik kínai oltóanyaggal oltják be magukat, sok indiai állampolgár felvette a kínai 

vakcinát és kérvényezte a vízumot, azonban kérvényeikről még nem születtek döntések. 

Forrás: India asks Chinese govt to allow travel by Indians to China 

Nepál miniszterelnöke szerint az Indiával való félreértések megoldódtak 

The Times of India, 2021. június 1. 

Tavaly a nepáli és indiai kapcsolatok nagy próbát álltak ki, amikor Nepál közzétette új politikai 

térképét, melyen három indiai terület – Limpiyadhura, Kalapani és Lipulekh – Nepál részeként 

volt megjelölve. India élesen reagált, figyelmeztette Katmandut, hogy a területek ilyen 

mesterséges és egyoldalú kibővítése nem elfogadható módja a területi igények benyújtásának. 

A határvita miatt befagyott kétoldalú kapcsolatokat végül 2020 végén magas szintű politikai 

találkozókkal oldották fel. Majd 2021-ben a két koronavírus-járvány elleni védekezésben Kína 

és India vált Nepál legnagyobb segítőjévé. K.P. Sharma Oli, Nepál jelenlegi miniszterelnöke 

arról beszélt a héten, hogy a korábbi „félreértés” megoldódott, a határkérdést diplomáciai 

csatornákon keresztül, történelmi egyezmények, térképek és egyéb dokumentumok alapján 

fogják rendezni Indiával.  

Forrás: Nepal PM Oli says ’misunderstanding’ with India resolved  

https://avas.mv/en/101414
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-asks-chinese-govt-to-allow-travel-by-indians-to-china/articleshow/83402788.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/nepal-pm-oli-says-misunderstandings-with-india-resolved/articleshow/83303817.cms
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Jaishankar az öböl menti államok indiai nagyköveteivel és kuvaiti kollégájával 

találkozott Kuvaitban 

India Today, 2021. június 11. 

Jaishankar, indiai külügyminiszter csütörtökön Kuvaitba érkezett, ahol Mahatma Gandhi 

mellszobrát leleplezte az indiai nagykövetségen, majd megbeszélést folytatott Szaúd-Arábia, 

az Egyesült Arab Emírségek, Irán, Kuvait, Omán, Katar és Bahrein indiai nagyköveteivel, hogy 

megvitassák a régió és India közötti járatok újraindítását, és a családok koronavírus-krízis utáni 

újraegyesítését. Jaishankar Kuvait külügyminiszterével, Ahmed Nasser Al-Mohammad Al-

Sabah sejkkel is találkozott, akivel egyetértési megállapodást írtak alá az indiai munkavállalók 

jogi védelmének kiterjesztéséről. Ez a kérdés azért volt fontos India számára, mert Kuvaitban 

több mint egy millió indiai állampolgár él. 

Forrás: External Affairs Minister S Jaishankar holds meeting with India's envoys to Gulf nations 

Gazdasági felmérés 2020–2021: Pakisztán gazdasága erősebbnek bizonyul, 

mint gondolták 

thenews.com.pk, 2021. június 11. 

Shaukat Tarin pakisztáni pénzügyminiszter csütörtökön bemutatta a 2020–2021. évekre 

vonatkozó gazdasági felmérést, és elmondta, hogy Pakisztán GDP-növekedése 3,94 százalék 

volt a tervezett 2,1 százalékos céllal szemben, az átutalások történelmi rekordot mutatnak, és 

az export 25 milliárd dollárt hozott az előző pénzügyi évben. Szerinte a gazdaság stabilizálódik, 

és most a hangsúly a termelés növelésére irányul. Szerinte az államadósság növekedése kisebb 

volt, mint az előző évben, a bevételek beszedése szintén jobb volt, mint az előrejelzések. A 

következő költségvetési év a szegények helyzetének javítására fogja helyezni a hangsúlyt. A 

fogyasztói árindex inflációja 2021. július–május között 8,8 százalék volt, szemben az előző év 

azonos időszakának 10,9 százalékával. „A gazdasági konszolidáció, a mezőgazdaság és a 

nagyüzemi feldolgozóipar helyreállása segítette a kormányt a 3,94 százalékos GDP-növekedés 

elérésében. Kezdetben a Covid–19-járvány több mint 20 millió munkahelyet érintett, de a 

hatékony lezárások következményeként végül hosszabb távon csupán 2 millió munkahely 

került veszélybe. Pakisztán az élelmiszer-termékek nettó importőre lett, míg korábban nettó 

exportőr volt, így szükség van egyfajta gazdasági paradigmaváltásra” – mondta a 

pénzügyminiszter. 

Forrás: Economic Survey 2020-21: Economy stronger, focus on redoubling productivity  

  

https://www.indiatoday.in/india/story/external-affairs-minister-s-jaishankar-holds-meeting-with-india-s-envoys-to-gulf-nations-1813440-2021-06-11
https://www.thenews.com.pk/print/847573-economic-survey-2020-21-economy-stronger-focus-on-redoubling-productivity
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Délkelet-Ázsia 

Az ASEAN és Kína miniszterei a Covid-19-ről és a mianmari krízisről folytattak 

megbeszélést 

Sebastian Strangio, The Diplomat, 2021. június 08. 

Június 7-én az ASEAN és Kína külügyminiszterei Chonqing-ban egy speciális találkozót tartottak, 

ahol az aktuális nemzetközi eseményeket vitatták meg. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban 

a délkelet-ázsiai államok kiemelték, hogy igényt tartanak a kínai vakcinára és az egészségügyi 

támogatásra, miközben a felek egyet értettek abban, hogy Mianmarban nagyon lassú 

előrelépés tapasztalható a válság megoldása felé. Mivel a Biden adminisztráció eddig csupán 

kevés figyelmet szentelt Délkelet-Ázsiának, így szorosabbá vált a régió együttműködése 

Kínával, még akkor is, ha a dél-kínai-tengeri konfliktus időről-időre újra felszínre hozza az 

ellentéteket. 

Forrás: ASEAN and China Ministers Talk COVID-19, Myanmar Crisis 

Halimah elnök jáváhagyását adta a törvényhez, amelynek értelmében a 

kormány kölcsönöket vehet fel az infrastrukturális beruházásokhoz 

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

Halimah Yacob elnök jóváhagyta azt a törvényt, amely lehetővé teszi a kormány számára, hogy 

hitelt vegyen fel jelentős hosszú távú infrastrukturális fejlesztésekre. Miután 1991-ben 

létrehozták a szingapúri tartalékok védelmét biztosító keretrendszert, a hitelfelvételt most 

először engedélyezték. A Parlament által májusban elfogadott új törvény értelmében a 

kormány akár 90 milliárd dollárt is felvehet a legalább 50 évig tartó infrastruktúra kifizetésére. 

Az ilyen kölcsönök éves kamatküszöbe nem haladhatja meg az 5 milliárd dollárt, ezenfelül 

minden, a törvény alapján finanszírozott projektnek jelentős nagyságúnak kell lennie, 

amelynek a költsége eléri a 4 milliárd dollárt. 

Forrás: President Halimah assents to law that lets Government borrow for major 

infrastructure 

 

  

https://thediplomat.com/2021/06/asean-and-china-ministers-talk-covid-19-myanmar-crisis/
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/president-halimah-assents-to-law-that-lets-government-borrow-for-major
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/president-halimah-assents-to-law-that-lets-government-borrow-for-major
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Közel-Kelet 

Az egyiptomi nemzetközi együttműködésért felelős miniszter: Egyiptom a 

kapocs Moszkva és az afrikai kontinens között 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. június 5. 

Dr. Rania Al-Mashat, Egyiptom nemzetközi együttműködésért felelős minisztere méltatta az 

orosz felet a szentpétervári gazdasági konferencia megszervezése miatt, és megjegyezte, hogy 

az egyiptomi-orosz kapcsolatok stratégiailag rendkívüli fontosságúak, és nagyszerű gazdasági 

relációk vannak a két ország között. Elmondása szerint Egyiptom összekapcsolja Oroszországot 

és az afrikai kontinenst. Al-Mashat arra is kitért, hogy Egyiptomnak az IMF-fel folytatott 

programja teljesen átlátható, és minden vele kapcsolatos információ nyilvános. Ez utóbbival 

összefüggésben nincs semmilyen kétértelműség. 

Forrás: وزيرة التعاون الدول   لـ "روسيا اليوم :"مرص همزة الوصل بي    موسكو وقارة أفريقيا 

Szaúd-arábiai cégek uralják a régió legerősebb vállalatainak listáját, és a Saudi 

Aramco áll az élen 

 .Al Arabyia, 2021. június 6 ,العربية

Szaúd-Arábia uralta a Közel-Kelet 100 legerősebb vállalatainak listáját 2021-ben 37 céggel (az 

első helyen az Aramco áll), amelyet az Egyesült Arab Emírségek követett a második helyen 20 

vállalattal (az ő esetükben a First Abu Dhabi Bank volt a legerősebb). A banki és a pénzügyi 

szolgáltató szektor 42 bankkal képviselteti magát a 2020-as 46 bankkal szemben. Egyébiránt 

5 bank is bekerült a lista első 10 helyezettje közé. Az ingatlan szektor, az építőipar és az ipar 

áll a második helyen 10-10, míg a kommunikációs szektor a harmadik helyen 9 céggel. A lista 

a legnagyobb, a legjövedelmezőbb és a legértékesebb cégeket tartalmazza a régióban. A 

koronavírus világjárvány miatt a cégek nyeresége átlagosan 38,5 százalékkal csökkent az előző 

évi adatokhoz képest. 

Forrás:  كات المنطقة ..وأرامكو بالصدارة  السعودية تهيمن عىل قائمة أقوى شر

Az egyiptomi elnök és a kormány nagy támogatást nyújtott az ipar számára 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. június 6. 

Mahmoud Mohsen mérnök, az Egyiptomi Mérnöki Iparkamara tagja hangsúlyozta annak 

szükségességét, hogy ki kell használni az Abdel Fattah Al-Sisi elnök által az ipari szektornak 

nyújtott nagy támogatást, és beruházási bővítéseket kell végrehajtani a közeljövőben az ipari 

szektor számára. Kifejtette, hogy a kormány továbbra is elkötelezett azt illetően, hogy 

támogassa és erősítse az ipari szektort, hogy az a fejlődés motorjává és egyik alappillérévé 

váljon. Elmondása szerint az ipar válhat az elkövetkező évek növekedésének biztosítékává, 

főleg, hogy több millió munkalehetőséget kínál, és a helyi termelés biztosítása mellett 

hozzájárul az ország össz-GDP-jének növekedéséhez. 

Forrás:  المستقبل؟   
 دعم كبي   من الرئيس  والحكومة لملف  الصناعة ..فماذا نحتاج ف 

https://m.youm7.com/story/2021/6/5/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86/5344262
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/06/06/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-100-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://m.youm7.com/story/2021/6/6/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A/5343969
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Tárgyalások Katar és a török nyelvű országok tanácsa közötti 

együttműködésről 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. június 6. 

Sultan Al-Muraikhi katari külügyminiszter megbeszélést folytatott a Türk Tanács főtitkárával, 

Baghdad Amreyevvel a kétoldalú együttműködési kapcsolatokról. A megbeszélések során a 

jövőbeni kooperációs lehetőségeket vitatták meg. A Türk Tanács 2009. október 3-án jött létre, 

és tagjai között szerepel Törökország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán és Üzbegisztán, 

valamint Magyarország megfigyelői státusszal rendelkezik. A tanács székhelye Isztambulban 

van, és célja a török nyelvű országok közötti együttműködés fejlesztése számos területen, 

beleértve az oktatást és a kereskedelmet is. 

Forrás: كية  مباحثات حول  التعاون بي    قطر  ومجلس الدول  الناطقة بالير

Az Egyesült Arab Emírségek jó helyzetben van ahhoz, hogy a digitális oktatás 

vezetőjévé váljon 

Al Arabiya News, 2021. június 6. 

Az Egyesült Arab Emírségeknek minden esélye megvan arra, hogy digitális oktatási vezetővé 

váljon világviszonylatban- derül ki az ADL (Arthur D. Little) új tanulmányából. A COVID-19 

világjárvány kitörése magával hozta az iskolabezárásokat, ami a tanulók milliárdjait érintette 

világszerte, és ami a digitális tanulás gyors és hirtelen elterjedéséhez vezetett. Az online 

tanulástámogató platformok elérhetősége az Egyesült Arab Emírségekben már 70 százalékos, 

míg a digitális eszközök tanári erőforrásainak elérhetősége elérte a 88 százalékot - állapította 

meg a jelentés. Ez az arány magasabb, mint amit az Egyesült Államokban, Svédországban, 

Ausztriában és Olaszországban mértek. 

Forrás: UAE well positioned to become digital education leader: Report 

A dán energiacégek Törökországra összpontosítanak 

Hürriyet Daily News, 2021. június 7. 

Anette Snedgaard Galskjot dán főkonzul szerint egyre több dán vállalat koncentrál 

Törökországra, amelyre, mint regionális központra tekintenek az ágazati termékek és eszközök 

beszerzésének és exportjának terén. Elmondta, hogy a Törökország és Dánia közötti stratégiai 

ágazati együttműködés mind a távfűtés, mind a tengeri szélerőművek terén megkönnyítheti 

az új projektek kivitelezését a két ország között. "Megfigyelésem szerint nagyon komoly 

nemzetközi szereplők vannak a helyi iparban, akik készek együttműködni a dán vállalatokkal" 

- hangsúlyozta a főkonzul. A kétoldalú projektek és beruházások mindeddig főként az energia, 

a közlekedés és az infrastruktúra ágazatára összpontosítottak, azonban 2022-ben nagyobb 

hangsúlyt szeretnének fektetni speciálisan a szélenergiával, valamint a víz- és szennyvíz-

technológiával kapcsolatos projektekre. 

Forrás: Danish energy firms focus on Turkey as virus disrupts supply 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/2265682
https://english.alarabiya.net/News/gulf/2021/06/06/UAE-well-positioned-to-become-digital-education-leader-Report
https://www.hurriyetdailynews.com/danish-energy-firms-focus-on-turkey-as-virus-disrupts-supply-165349
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Abu Dhabi 6 milliárd dollárt tervez költeni kulturális és kreatív 

tevékenységekre 

 .Al Arabiya, 2021. június 8 ,العربية

Abu Dhabi a következő öt évben 6 milliárd dollárt tervez befektetni a kulturális és kreatív 

iparágakba, ami összefüggésben lehet azzal a törekvéssel, hogy a nyersanyagokban gazdag 

emírség igyekszik gazdaságát diverzifikálni és csökkenteni függését az olajtól. A tervezett 

beruházások többek között kiterjednek múzeumok építésére, valamint a médiát, a zenét és a 

kulturális örökség ágazatait kívánják támogatni. Ezen projektekre Abu Dhabi mindezidáig már 

2,3 milliárd dollárt különített el. Tavaly februárban az Abu-Dhabi Kulturális és Idegenforgalmi 

Minisztérium elindította a Creative Residence Visa kezdeményezést, amelynek célja az Abu 

Dhabi kulturális és kreatív iparához hozzájáruló egyének támogatása. A programban 

résztvevőknek hozzáférést biztosítanak a világszínvonalú létesítményekhez és 

infrastruktúrához, valamint vonzó, biztonságos és inspiráló élet- és munkakörnyezetet 

kínálnak számukra. 

Forrás:  أبوظب    تخطط إلنفاق ٦ مليارات دوالر عىل األنشطة الثقافية واإلبداعية 

Törökország legutóbbi gázfelfedezései elegendőek ahhoz, hogy 12 évig 

kielégítsék az ország igényeit 

 .Al Jazeera, 2021. június 8 ,الجزيرة

A Wood Mackenzie jelentése szerint Törökország közelmúltbeli földgázfelfedezései 

elegendőek ahhoz, hogy 12 évig kielégítsék az ország energiaigényeit. Ashley Sherman, a skót 

Wood Mackenzie vezető kutatója által készített jelentésből megtudhatjuk, hogy Törökország 

valószínűleg további földgázmezőket tár fel a következő időszakban. Hozzátette, hogy a 

közelmúltbeli földgázfelfedezések megerősítik Törökország pozícióját az Oroszországgal, 

Iránnal és Azerbajdzsánnal folytatott földgázellátással kapcsolatos tárgyalásokban. Múlt 

pénteken pedig Recep Tayyip Erdogan elnök jelentette be további 135 milliárd köbméter 

földgáz felfedezését hazája partjainál, a Fekete-tengeren, így a régióban feltárt összes 

gázkészlet 540 milliárd köbméterre nőtt. 

Forrás: لسد حاجة البالد ١٢ عاما   
ة  من الغاز تكف   اكتشافات تركيا األخي 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2021/06/08/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/6/8/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%83%D9%81%D9%8A
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Magyar miniszter: A török "Şişecam" a világ második legnagyobb üveggyártója 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. június 9. 

A magyar külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter elmondta, hogy a török "Şişecam" 

csoport a világ második legnagyobb üveggyártója. Szijjártó a hétfői kormányülésen tartott 

beszédében elmondta, hogy Törökország a világ egyik leggyorsabban növekvő országa, és 

kihangsúlyozta fontosságát Magyarország kelet felé nyitó politikája szempontjából. A magyar 

külügyminiszter elmondta, hogy a Şişecam Group 73 milliárd forint (kb. 257 millió dollár) 

befektetéséről döntött, és a magyar kormány 12,5 milliárd forintos támogatást nyújt ehhez a 

beruházáshoz. A két ország közötti kétoldalú kereskedelem volumene 27 százalékkal nőtt az 

idei év első negyedévében. A cég vezérigazgatója, Ahmed Karaman elmondta, hogy Kaposvár 

városában építik fel cégük első európai üvegcsomagolóanyag-üzemét, és azt tervezik, hogy 

2023-ban kezdik meg működésüket, majd 2025-ben pedig már teljes kapacitással a gyártást. 

Forrás:  العالم   
   أكي   منتج للزجاج ف 

كية ثان   وزير  مجري" :شيشه جام "الير

A Világbank a szaúdi gazdaság 2021-es és 2022-es növekedésére számít 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. június 10. 

A Világbank elemzése szerint a szaúdi gazdaság növekedési üteme a 2021-es évben 2,4 

százalékra emelkedik (a korábbi becslések még csak a GDP 2 százalékos növekedését 

prognosztizálták), valamint a szaúdi nemzetgazdaság 2022-ben 3,3 százalékra növekszik a 

korábban előrejelzett 2,2 százalékkal szemben. A Világbank kijelentette, hogy az olajexportáló 

országokban a magasabb olajárak támogatják a növekedést és növelik az állami bevételeket. 

A jelenlegi előrejelzések azt mutatják, hogy az olaj ára hordónként átlagosan 62 dollár lesz 

2021-ben és 2022-ben. 

Forrás: ٢٠٢١ و ٢٠٢٢   
 البنك  الدول   يرفع توقعاته بنمو االقتصاد السعودي ف 

  

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/2266524
https://aawsat.com/home/article/3018881/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%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-%D9%81%D9%8A-2021-%D9%882022
https://aawsat.com/home/article/3018881/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%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-%D9%81%D9%8A-2021-%D9%882022
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az EAEU július 10-től szabadkereskedelmi övezetet indít Szerbiával 
Finmarket, 2021. június 4. 

2021. július 10-én lép életbe az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) és Szerbia közötti 
szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról szóló egyezmény. A szabadkereskedelmi 
megállapodást az EAEU és Szerbia még 2019-ben írta alá. A közeljövőben pedig az EAEU az 
Iránnal való állandó szabadkereskedelmi övezet létrehozását is tervezi. Ezt az EAEU képviselői 
a Szentpétervári Gazdasági Fórumon jelentették be az iráni küldöttséggel folytatott 
megbeszélések után. 2020-ban az EAEU és Irán közötti kereskedelem 2,9 milliárd dollárt tett 
ki (ami 18,5% -os növekedést jelent). 2021 január-márciusában a két ország közötti 
kereskedelmi mutató 33,8% -kal nőtt a 2020 azonos időszakához képest. Az EAEU Iránnal 
folytatott kereskedelmének legnagyobb részét Oroszország foglalja el (78,6%), Kazahsztán 
részesedése 11,2%, Fehéroroszország részesedése 0,7%, Örményországé 8,9%, Kirgizisztáné 
pedig 0,7%. 

Forrás: ЕАЭС запускает зону свободной торговли с Сербией с 10 июля 

Az EGK igazgatóságának vezetője: az EAEU-szerződés összes célját 2025-ig el 
kell érni 
Belta, 2021. június 4. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés összes célját 2025-ig el kell érni. Ezt az Eurázsiai 
Gazdasági Bizottság igazgatóságának elnöke, Mihail Mjasznikovics nyilatkozta a Szentpétervári 
Nemzetközi Gazdasági Fórum ülésén 2025-ig el kell érni mindazokat a célokat, amelyeket a 
2014. évi Eurázsiai Gazdasági Unióról szóló szerződés rögzít. Eurázsiai Gazdasági Unióban az 
árukereskedelmet tekintve a mutatók a szerződésben lefektetett adatoknak megfelelnek. Ami 
a szolgáltatási piacot és a munkaerőpiacot illeti a tervek több mint 60%-a már teljesült. A 
pénzügyi piac kissé elmarad a várakozásoktól, de jó úton halad, jegyezte meg az 
igazgatótanács elnöke.  

Forrás: Глава Коллегии ЕЭК: все цели Договора о ЕАЭС должны быть достигнуты к 2025 
году 

  

http://www.finmarket.ru/news/5484134
https://www.belta.by/economics/view/vse-tseli-dogovora-o-eaes-dolzhny-byt-dostignuty-k-2025-godu-mjasnikovich-444497-2021/
https://www.belta.by/economics/view/vse-tseli-dogovora-o-eaes-dolzhny-byt-dostignuty-k-2025-godu-mjasnikovich-444497-2021/
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Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum: Az EAEU-n belüli elszámolások 

több mint 70% -át nemzeti pénznemben hajtják végre 

Ria Novosti, 2021. június 4. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országain belüli elszámolások mintegy 74% -a nemzeti 
pénznemben történik, jelentette be a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon Azer 
Talibov, a Roseximbank igazgatóságának elnöke. A rubelben történő elszámolások aránya 
körülbelül 70%, dollárban 20,7%, euróban 7,3%. A kazah tengét elsősorban a Kazahsztán és 
Kirgizisztán közötti elszámolásokban használják. Az Eurázsiai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
jelenleg az EAEU országokon belüli elszámolások mintegy 74% -át nemzeti pénznemben 
hajtják végre. Az Orosz Központi Bank szerint 2018 és 2020 között a dollárban történő 
elszámolások aránya az orosz export esetében 67% -ről 56% -ra csökkent. Az euróban történő 
elszámolásoknál 17% -ról 27% -ra növekedett, míg a rubel alapú elszámolások az arány 13,6% 
-ról 14,7% -ra nőtt. Az elmúlt években lassan, de folyamatosan csökkent a dollár részesedése 
a paicokon. Például 2000 és 2020 között a dollár részesedése a ázsiai nemzeti bankokban 72% 
-ról 61% -ra csökkent. Bár 2020-2021-ben ez a folyamat némileg lelassult továbbra is csökkenő 
tendenciára lehet számítani. 

Forrás: Более 70% расчетов внутри ЕАЭС осуществляются в нацвалютах, заявили на 
ПМЭФ 

Türkmenisztán megkezdi a villamos energia exportját Iránba 

Kabar, 2021. június 7. 

Türkmenisztán megkezdte a megtermelt villamos energia exportját Iránba. Az ország 140 
megawatt/óra villamos energiát továbbít az északkelet-iráni Khorasan tartományba. Ez a szám 
a jövőben növekedhet, mivel a két ország végrehajtja a korábban aláírt villamosenergia átviteli 
megállapodás első szakaszát. Türkmenisztán 2021 első negyedévében 2,1 szeresére növelte 
villamosenergia-exportját az előző év azonos időszakához képest. A Türkmenisztáni 
Energiaügyi Minisztérium 2020 első negyedévéhez képest 6% -kal, a külső piac számára pedig 
12,9% -kal növelte a villamosenergia-termelést. A villamosenergia-export növekedésének 
egyik oka az volt, hogy az idén januárban átadtak egy 500 kilovoltos feszültségű távvezetéket 
Afganisztánba (Kerki - Shibergan). A villamosenergia-export 2025-re várhatóan 8,7% -kal 
növekszik a közép-ázsiai országban. 2030-ig Türkmenisztán 35,5 milliárd kilowatt/óra villamos 
energia termelését tervezi. 

Forrás: Туркменистан начал экспорт в Иран электроэнергии 

  

https://ria.ru/20210604/raschety-1735723138.html
https://ria.ru/20210604/raschety-1735723138.html
http://kabar.kg/news/turkmenistan-nachal-eksport-v-iran-nefteproduktov/
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Kína 100 millió dollárt fektetnek be a Kirgizisztán Selyemút Ipari Parkjába 

Roman Hajnanov, Kabar, június 7.  

Kínai 100 millió dolláros befektetést hajt végre Kirgizisztánban. A kezdeti közvetlen beruházás 
összege 20 millió dollár, ami később kibővül 100 millió dollárra. A Selyemút Ipari Park az első 
nagyszabású multifunkcionális ipari komplexum a közép-ázsiai régióban. A 70 hektáros ipari 
és textilipari komplexum területén, a Manas nemzetközi repülőtértől nem messze 
kereskedelmi és kiállítási pavilonok, raktárak, ruhagyárak, valamint egy vám- és logisztikai 
terminál kerül elhelyezésre. A fejlesztő és a fő kirgíz befektető az Alpha Cargo, amely vezető 
szerepet játszik a kirgiz textil- és ruházati termékek exportjában az Eurázsiai Gazdasági Unió 
országaiba. A park több összekapcsolt ágazatra oszlik. 
Forrás: Инвесторы из Китая вложат $100 млн в индустриальный Парк Silk Way в 
Кыргызстане 

Üzbegisztán szeretne csatlakozni az Eurázsiai Fejlesztési Bankhoz  
Szerhej Trofimenko, Anna News, 2021. június 8. 

Üzbegisztán kérelmet küldött az Eurázsiai Fejlesztési Banknak (EDB), hogy csatlakozni szeretne 
a nemzetközi pénzügyi szervezethez. Az EDB-t 2006-ban Oroszország és Kazahsztán alapította. 
A bank székhelye Almatiban található. A regionális bank létrehozásának ötlete még 2001-ben 
felmerült fel. Ma az EDB részvényesei Oroszország, Fehéroroszország, Örményország, 
Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán. Üzbegisztán mellett potenciális tagjelöltek között 
szerepel Dél-Korea, Malajzia, Vietnam, sőt Magyarország, amely Európai Uniós állam. A bank 
alaptőkéje 7 milliárd USD. A részvényesek részaránya nem egyenlő. Oroszország 65,97% -os 
tulajdonos, pedig Kazahsztán 32,99%-ban részvényes. Taskent eurázsiai banki integrációját 
elősegítheti fejlett gazdasági kapcsolatai más közép-ázsiai EDB tagállamokkal. 

Forrás: Узбекистан хочет вступить в Евразийский банк развития 

Az EBRD első alelnöke értékelte az üzbegisztáni reformok pozitív eredményeit 

Central Asia News, 2021. június 8. 

Sardor Umurzakov üzbég miniszterelnök-helyettes tárgyalásokat folytatott az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) első alelnökével, Jürgen Rigterinkkel, hogy megvizsgálja 
a kétoldalú együttműködés jelenlegi helyzetét és kilátásait. Ma Üzbegisztánban az EBRD 
segítségével 21 projekt valósul meg és készül el 1,8 milliárd dollár értékben az energia, az 
infrastruktúra területén. Az alelnök nagyra értékelte az országban következetesen szervezett 
átalakításokat. Bejelentette, hogy a Fejlesztési Bank továbbra is támogatja az ország 
reformtörekvéseit. A megbeszélés eredményeként megbízólevelet írtak alá az "Elektromos 
buszok vásárlása Samarkand városában" program 20,0 millió dollár értékű végrehajtásáról, 
valamint a Zöld Városok projekt keretében létrejött partnerségi megállapodásról. 

Forrás: Первый вице-президент ЕБРР оценил положительные итоги реформ в 
Узбекистане 

  

http://kabar.kg/news/investory-iz-kitaia-vlozhat-100-mln-v-industrial-nyi-park-silk-way-v-kyrgyzstane/
http://kabar.kg/news/investory-iz-kitaia-vlozhat-100-mln-v-industrial-nyi-park-silk-way-v-kyrgyzstane/
https://anna-news.info/uzbekistan-hochet-vstupit-v-evrazijskij-bank-razvitiya/
https://centralasia.news/9964-pervyj-vice-prezident-ebrr-ocenil-polozhitelnye-itogi-reform-v-uzbekistane.html
https://centralasia.news/9964-pervyj-vice-prezident-ebrr-ocenil-polozhitelnye-itogi-reform-v-uzbekistane.html
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Üzbegisztán és Tádzsikisztán létrehoz egy közös befektetési alapot, amelynek 

alaptőkéje 50 millió dollár 

Sputnik, 2021. június 9.  

Az első üzbég-tadzsik interregionális befektetési fórumot követően bejelentették, hogy 
Üzbegisztán és Tádzsikisztán létrehoz egy közös befektetési alapot, amelynek alaptőkéje 50 
millió dollár. Taskent és Dušanbe kereskedelmi volumenét a 2020-as 500 millió dollárról a 
következő években 1 milliárd dollárra szeretnék növelni. A tervek szerint ezt a törekvést a 
kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével és a termékek kedvező hozzáférésének 
biztosításával valósítják meg. 

Forrás: Узбекистан и Таджикистан создадут совместный инвестфонд с уставным 
капиталом в $50 млн 

Üzbegisztán és Katar megállapodást írt alá a légi forgalomról 

Central Asia News, 2021. június 9.  

Az üzbég külügyminisztérium vezetője, Abdulaziz Kamilov találkozott katari kollégájával 
Muhammad bin Abdulrahman bin Jasem Al Thani sejkkel, aki munkalátogatásra érkezett 
Üzbegisztán fővárosába. A felek megállapodtak abban, hogy folytatják az államok közötti légi 
járatokat, és aláírták a "A légi forgalomról" szóló megállapodást, amely szerint várhatóan 
közvetlen járatokat nyit meg a "Doha-Taskent-Doha" útvonalon, ami elsősorban kereskedelmi 
célú légifolyosó lesz. A tárgyalófelek kitértek a kétoldalú kapcsolatok jelenlegi helyzetére és 
lehetőségeire. A tisztviselők tájékoztatták egymást arról, hogy készek folytatni a közös 
erőfeszítéseket az afganisztáni békefolyamat és nyugalom előmozdítására, valamint 
Afganisztán társadalmi-gazdasági infrastruktúrájának újjáépítésére.  zen felül megvitatták 
Katar részvételét a „Közép- és Dél-Ázsia: regionális összeköttetés. Kihívások és lehetőségek ” 
konferencián, amelyet július 15–16-án rendeznek Taskentben. 

Forrás: Узбекистан и Катар подписали соглашение «О воздушном сообщении» 

Üzbegisztán és Kazahsztán véglegesíti a "selyem" vízumtervezet jóváhagyását 

Sputnik, 2021. június 9. 

Üzbegisztán és Kazahsztán befejezi az egységes vízum tervezetének jóváhagyását, amely 
lehetővé teszi a turisták számára, hogy mindkét országot szabadon látogathassák. 2016-2019 
közötti időszakban Közép-Ázsia országaiban megduplázódott a külföldi turisták száma. Ezért 
2019 augusztusában Üzbegisztán elnöke, Szavkat Mirzijojev rendeletével jóváhagyta az ország 
turizmusának fejlesztésére vonatkozó ütemtervet. A dokumentum rendelkezett arról, hogy 
2020 februárjában elinduljon egy egységes Selyemút-vízumrendszer a közép-ázsiai országok 
lakosai számára. A tervek szerint Üzbegisztán és Kazahsztán mellett Kirgizisztán és 
Azerbajdzsán is csatlakozik a rendszerhez. De Tádzsikisztán, Törökország, Kína, Oroszország és 
Szingapúr szintén érdeklődést mutat a közös vízum iránt.  

Forrás: Узбекистан и Казахстан заканчивают согласование проекта "шелковой" визы 

https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-tadjikistan-sozdadut-sovmestnyy-investfond-s-ustavnym-kapitalom-v-50-mln-19168985.html
https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-tadjikistan-sozdadut-sovmestnyy-investfond-s-ustavnym-kapitalom-v-50-mln-19168985.html
https://centralasia.news/9982-uzbekistan-i-katar-podpisali-soglashenie-o-vozdushnom-soobschenii.html
https://uz.sputniknews.ru/20210609/uzbekistan-i-kazaxstan-zakanchivayut-soglasovanie-proekta-shelkovoy-vizy-19173913.html
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Türkmenisztán és az Egyesült Királyság továbbra is tárgyalja a lehetséges 

projekteket 

Dzsejla Alijeva, Trend Agency, 2021. június 9. 

Az Egyesült Királyság és Türkmenisztán számos projekt megvalósításáról folytat egyeztetést, 
mondta a Brit Nemzetközi Kereskedelmi Minisztérium képviselője. Jelenleg számos brit 
vállalat képviselteti magát Türkmenisztánban: a Petrofac, a Buried Hill, a Shell, a JCB és a De 
La Rue. Valamint megerősítést nyert az a híresztelés is, miszerint a brit vállaltok 2021 végén 
jelentős (száz millió fontos) befektetéseket terveznek végrehajtani Türkmenisztánban. Az 
Egyesült Királyság és Türkmenisztán közötti kétoldalú kereskedelem 2019 második 
negyedévétől 2020 második negyedévéig 27 millió fontot tett ki (35,8 millió USD). Az Egyesült 
Királyság Türkmenisztánból főként fémérceket, általános ipari berendezések importált.  

Forrás: Туркменистан и Великобритания продолжают обсуждать потенциальные 
проекты 

Indonézia szabadkereskedelmi megállapodást remél Oroszországgal és az 

EAEU-val 

Regnum, 2021. június 10. 

Az indonéz üzleti képviselők remélik, hogy a jövőben az Indonézia és az Eurázsiai Gazdasági 
Unió (EAEU) tagállamai közötti kereskedelmi és befektetési kapcsolatok javulhatnak. 2020 
folyamán az Indonézia és az EAEU-országok közötti kereskedelem volumene elérte a 2,25 
milliárd dollárt, míg Indonézia exportja a régióba egymilliárd dollárt tett ki. Indonézia egyik fő 
exportja Oroszországba a pálmaolaj. Oroszország 20%-os hozzáadottérték-adó kivetésével 
sújtja az indonéz termékeket. Az Indonéz Kereskedelmi és Iparkamara ennek az adónak az 
eltörlését remélve kezdeményezett szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat 
Oroszországgal és az EAEU országaival. A sikeres megállapodás hozzájárulna a kereskedelem 
és a befektetési tevékenységek bővüléséhez a két ország illetve Indonézia és az EAEU országai 
között. 

Forrás: Индонезия надеется на соглашение о свободной торговле с РФ и ЕАЭС 

https://www.trend.az/business/economy/3437422.html
https://www.trend.az/business/economy/3437422.html
https://regnum.ru/news/3293153.html

