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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Fontos magyar vonatkozású hír, hogy Abat Fayzullayev üzbég nagykövet megbeszélést 
folytatott Dubéczi Zoltánnal, a Magyar Rektori Konferencia főtitkárával, melynek során 
megvitatták a magyar küldöttség Taskentben tartandó látogatásával kapcsolatos pontokat. A 
fórum célja legfőbb célja az Üzbegisztán és Magyarország közötti felsőoktatás kapcsolatok 
további elmélyítése volt. Az üzbég nagykövet a Magyar Agrárkamara alelnökével és a Magyar 
Húsipari Feldolgozók Szövetségének elnökével, Éder Tamással is tárgyalt, a 
baromfitenyésztéssel kapcsolatos együttműködés bővítése érdekében. 
 
Az elmúlt hét legfontosabb történései a nemzetközi színtéren az Övezet és Út konferenciához, 
valamint Afganisztán jövőjéhez kapcsolódtak. Június 23-án Kína virtuális Övezet és Út 
konferenciát rendezett, amelyen 29 ország képviselői vettek részt. A korábbiakkal ellentétben 
a résztvevők az állam és kormányfői szint helyett csupán miniszteri szinten képviseltették 
magukat.  
Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a IX. Moszkvai Nemzetközi Biztonsági Konferencián 
elmondta, hogy „Nagy a valószínűsége, hogy a NATO-erők kivonulása után a polgárháború 
folytatódni fog Afganisztánban…”. Eközben az afgán vezetők Ashraf Ghani elnök, Amrullah 
Saleh első alelnök és Abdullah Abdullah, a Nemzeti Megbékélés Főtanácsának vezetője szerda 
este kétnapos washingtoni látogatásra indult, hogy találkozzon Joe Biden amerikai elnökkel, 
és hogy megvitassák a jelenlegi és jövőbeli kapcsolatokkal, kötelezettségvállalásokkal 
kapcsolatos kérdéseket.  
Kína és India között továbbra is elég feszült a helyzet, de Zhao Lijian, a kínai 
külügyminisztérium szóvivője szerint az Indiával elhúzódó határkérdést békés tárgyalások 
útján kell megoldani, és nem szabad összekapcsolni egyéb problémákkal. 
Kína és Srí Lanka együttműködését segíti elő, hogy 2021. június 15-én megkezdte munkáját a 
Kína – Srí Lanka Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési Szövetség, amelynek a célja a két 
ország közötti kereskedelmi és beruházási együttműködés fokozása.  
Kína más országok iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy 120 millió adag koronavírus-
vakcinát szállított vagy tervez szállítani az ASEAN országoknak, ami körülbelül 4,8-szorosa 
annak a számnak, amelyet az Egyesült Államok és az európai országok biztosítottak. 
Érdekes fejlemény, hogy az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája 
(UNCTAD) arra számít, hogy a közvetlen külföldi befektetések a tavalyi 35 százalékos 
visszaesés után idén helyreállnak a világban.  
 
Kínában a digitális fizetési szolgáltatások nagy népszerűségre tettek szert, amit tovább 
népszerűsíthet a digitális RMB pénznem (eCNY) bevezetése. Az e-CNY számára 2022 lehet a 
kitörési pont, amely az ország központi bankjának egyik legfontosabb eszközévé válhat a 
monetáris szuverenitás fenntartására a digitális korszakban. Eközben a pénzügyi kontroll 
biztosítása érdekében Kína igyekszik visszaszorítani azok bányászatát és kereskedelmét.  
Kína kivételes fejlődését jól érzékelteti, hogy csupán 1988-ban készült el a Sanghajt Jiadinggel 
összekötő nagy jelentőségű 15,9 kilométeres út, de 30 évvel később az ország gyorsforgalmi 
úthálózata már 160 000 km, és ezzel az első helyet foglalja el a világon, ráadásul 2009 óta Kína 
a világ legnagyobb autógyártója, ahol tavaly 281 millió gépkocsi volt használatban.  
A Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint Kína lakásárai növekedtek a leggyorsabb 
ütemben az elmúlt kilenc hónap alatt, miközben a múlt hónapban a kínai lakáskínálat több 
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mint 70%-ban csökkent. Jelenleg Shenzhen ingatlanpiaca a legforgalmasabb egész Kína szerte, 
mivel a kereslet jóval meghaladja a kínálatot a világjárvány utáni korszakban. 
Érdekesség, hogy a Forbes üzleti magazin kínai kiadása hétfőn tette közzé a "Women in Tech 
2021" listáját, amelyben 50 kínai nő szerepel. 
 
Dél-Ázsiát illetően fontos hír, hogy a legfrissebb adatok szerint az indiai vállalatok 99 projektbe 
fektettek be és 4830 munkahelyet teremtettek Nagy-Britanniában az elmúlt évben, így az 
Egyesült Államok után India volt a második legnagyobb külföldi befektető az országban. 
Megállapítható, hogy a régióban Banglades az egyik legnagyobb gazdasági sikertörténet. Az 
idén 50 éves állam most arra törekszik, hogy az ENSZ legkevésbé fejlett országok listájáról 
átkerüljön a felső közepes jövedelmű gazdaságok közé. 
 
Thaiföldön a hatóságok a Covid-19 ellenes erőfeszítések részeként július 1-jén megnyitják 
Phuket szigetét a turisták előtt, remélve, hogy ha a lépés sikere esetén, azt az ország más 
területein is alkalmazhatják. Eközben a thai szállítási miniszter Saksayam Chidchob szerint a 
Thai-öblöt az Anadaman-tengerrel összekötő déli szárazföldi híd megaprojekt, jelentős 
mértékben fogja elősegíteni a thai gazdaság növekedését. 
Az indonéz statisztikai hivatal közzétette az első eredményeket a 2020-as népszámlálásról, 
melynek értelmében az ország teljes népessége 2020 szeptemberében 270,2 millió főt tett ki, 
miután a 2010–2020-as évtizedben átlagosan 1,25 százalékos volt az éves növekedés. 
Napvilágra került, hogy a szingapúri kormány megközelítően 3,8 milliárd dollárt fordít az info-
kommunikációs technológiai (ICT) fejlesztésekre az idén a közszféra digitalizációjának 
felgyorsítása érdekében.  
Szomorú hír, hogy csütörtökön elhunyt a Fülöp-szigetek korábbi elnöke Benigno Aquino, 
akinek hatéves hivatali ideje (2010–2016) egybeesett a Fülöp-szigetek átalakulásával „Ázsia 
növekvő tigris” gazdaságává és a régióban a liberális demokrácia bástyájává. 
 
A Közel-Kelet gazdasági életében fontos fejlemény, hogy Dubajban újból megnyitják az 1-es 
terminált a nemzetközi repülőtéren, 15 hónappal azután, hogy bezárták a koronavírus 
világjárvány miatt. A turizmus fellendülését az is előmozdíthatja, hogy Abu Dhabi az amerikai 
Pfizer és a kínai Sinopharm cég által gyártott koronavírus-vakcinákat kínálja a turistáknak. A 
Dubaji Kereskedelmi Iparkamara elemzéséből azt is megtudhatjuk, hogy az Egyesült Arab 
Emírségek e-kereskedelme 2020-ban elérte a legmagasabb szintet, szám szerint a 3,9 milliárd 
dollárt, ami 53%-os növekedést jelent 2019-hez képest.  
Az Antalya Diplomáciai Fórumon Djorđe Radulović montenegrói külügyminiszter kijelentette, 
hogy országa és Törökország számos területen nagyon fontos szövetséges. Törökország 
számára Oroszország is értékes partner: A két ország közötti teljes körű légi forgalom 
újraindulásával arra lehet számítani, hogy júliustól kezdve körülbelül 1 millió orosz turista 
érkezik török üdülőhelyekre. Az Aselsan török vállalat eközben 42,6 millió euró értékben 
kötött megállapodást egy nemzetközi ügyféllel, védelmi ipari termékek értékesítéséről. 
Egyiptomban pedig Nevine Gamea kereskedelmi és ipari miniszter bejelentette, hogy az 
egyiptomi nem olajexport jelentős, 19%-os növekedést ért el 2021 első 5 hónapjában, elérve 
a 12,323 milliárd dollárt. 
 
Mihail Myasnikovich, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) vezetője úgy nyilatkozott, hogy az 
Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országai 2023. január 1-ig aláírják az olaj- és olajtermékek 
közös piacáról szóló szerződést. Alekszej Overcsuk, az Orosz Föderáció miniszterelnök-
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helyettese pedig arról számolt be, hogy az EAEU államai több mint 70%-ra növelték a rubel 
részesedését a kölcsönös elszámolásokban, elősegítve a gazdasági integrációt. Az sem 
mellékes, hogy az EAEU és Egyiptom jelentős előrelépést tett a szabadkereskedelmi 
szerződések megvalósítására. 
Moszkvában időközben megtartották az üzbég-orosz vegyesbizottság második ülését, ahol a 
két ország képviselője bejelentette, hogy a kereskedelmi forgalmat a közeljövőben 10 milliárd 
dollárra szeretnék növelni. Mihail Mishustin orosz miniszterelnök ugyanakkor az Orosz 
Föderáció és Üzbegisztán közötti együttműködés bővítését szorgalmazta az ipar, az 
üzemanyag- és energetikai komplexumok területén. 
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Kelet Ázsia 

Kínában menő a pénzmentesség 

Edward Lehman - Jed Rothstein, The Diplomat, 2021. június 23. 

Az Alipay-től, a WeChat Pay-en át a digitális RMB-ig, Kína digitális fizetési szolgáltatásainak 

múltja, jelene és jövője. 1949-ben a Kínai Népköztársaságban sokáig a készpénz volt a 

meghatározó, azonban az internet elterjedésével ez a megszokottság teljesen felborult. 2003-

ban az Alibaba Taobao online platformja bizalmi válsággal szembesült: a vásárlók ki voltak 

szolgáltatva az eladóknak. Ennek megoldása érdekében Jack Ma a cég vezérigazgatója olyan 

rendszert tervezett, amelyben a vevő befizetését letéten tartották a platformon, és csak 

azután fizették ki az eladó számlájára, ha a vásárolt termék megérkezett a vásárlóhoz. Ezzel 

született az Alipay funkció. A WeChat közösségi média platform fizetési funkciója a 2014-es 

holdújévi ünnepségből eredt. Mivel az Alipay ekkor már hatalmas névnek örvendett a mobil 

fizetési piacon, a Tencentnek (a WeChat tulajdonosa) okos módszerre volt szükség, hogy arra 

ösztönözze a WeChat felhasználókat, hogy kapcsolják össze bankkártyájukat az alkalmazással, 

és így WeChat Pay ügyfelekké váljanak. Olyan rendszert dolgozott ki, amelynek segítségével a 

barátok virtuális piros csomagokat (hongbao) hozhattak létre, és küldhettek a barátaik vagy a 

családjuk számára, akik csak akkor tudták megnyitni, ha ők is WeChat Pay felhasználók voltak. 

Ami valószínűleg a legnagyobb hazai kihívás lesz az Alipay és a WeChat Pay domináns 

pozíciójának hosszú távon, az a digitális RMB pénznem (eCNY) bevezetése. Az eCNY-val már 

az ország egyes városaiban kísérleteznek, a bevezetésének legfőbb okai pedig a készpénz 

tárolásának költsége, a kínai hamisítási problémák, valamint az a tény, hogy a készpénzt 

gyakran bűncselekmény elkövetésére használják. 

Forrás: In China, Cashless Is King 

Vajon Japán tud javítani a politikában található nemek közötti 

egyenlőtlenségen? 

Daisuke Akimoto, The Diplomat, 2021. június 22. 

Nem túlzás azt állítani, hogy a japán politikát jelentős mértékben a férfi politikusok uralják 

még azoknak a kísérleteknek ellenére is, amit a kormány igyekezett bevezetni ennek 

enyhítésére, például a „Womenomics”. Jelenleg a Képviselőházban a tagok mindössze 10 

százaléka, a Tanácsházában pedig mintegy 20 százaléka női politikus. A japán női 

törvényhozók száma jóval alacsonyabb, mint a globális átlag, 25 százalék, ami a nemek közötti 

politikai szakadékot képviseli a japán politikában. Az a tény, hogy a 20 miniszteri posztból 18- 

at férfi tölt be a Suga-adminisztrációban, szintén a nemek közötti egyenlőtlenséget képviseli 

Japánban. Ezek a kérdések alapvetően abból fakadnak, hogy a patriarcha japán társadalomban 

a hagyományos nemi szerepek mélyen gyökereznek. Ennek javítása érdekében nemi 

kvótarendszer bevezetését tervezik. 

Forrás: Can Japan Fix the Gender Gap in Its Politics? 

  

https://thediplomat.com/2021/06/in-china-cashless-is-king/
https://thediplomat.com/2021/06/can-japan-fix-the-gender-gap-in-its-politics/
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Mi áll Kína kriptovalutával való leszámolása mögött? 

Asia Times, 2021. június 22. 

Első és legfontosabb oka talán az lehet, hogy szinte lehetetlen szabályozni a kriptokat, így egy 

ország központi bankja sem képes nyomon követni. Az utóbbi időkben a kriptovaluták 

árfolyama meglehetősen ingadozó volt köszönhetően annak, hogy Kína igyekszik 

visszaszorítani bányászatát és kereskedelmét. A hét elején például a Bitcoin 10%-ot zuhant 

annak következtében, hogy Kína bezáratta a sichuani bányákat. Peking főként a pénzügyi 

rendszere feletti kontrollra vágyik. A hozott intézkedések pedig utat nyitnak Kína előtt, hogy 

bevezethesse saját digitális pénznemét, amely már folyamatban van, ezzel pedig lehetővé 

téve a központi kormány számára a tranzakciók nyomon követését. 

Forrás: Behind China’s crypto crackdown 

50 kínai nő a Forbes Women in Tech 2021-es listáján 

Zhang Jie, China Daily, 2021. június 22. 

A Forbes üzleti magazin kínai kiadása hétfőn tette közzé a "Women in Tech 2021" listáját, 

amelyben 50 kínai nő szerepel. A lista célja bemutatni a kiemelkedő nőket és figyelemre méltó 

eredményeiket, amelyeket Kínában a tudomány és a technológia területén értek el, emellett 

kiemeli a tudomány és a technológia innovációjára, a fenntarthatóságra és a gazdasági 

növekedésre gyakorolt befolyásukat. A listán szereplő 50 kínai nő nemcsak erős vállalkozói 

szellemmel és mély tudomány- és technológiai háttérrel rendelkezik, hanem kiváló habitussal 

is rendelkezik, hogy egy másfajta, innovatív perspektívát teremtsen a tudomány és a 

technológia számára. A magazin szerint az 50 nő átlagos életkora 38,38 év, a legidősebb 79 

éves és a legfiatalabb 32 éves. Közülük 26 százalékuk rendelkezik alapképzéssel, 40 százalékuk 

mesterképzéssel, 34 százalék doktori fokozattal és 24 százalék külföldi tapasztalattal is 

büszkélkedhet. 

Forrás: 50 Chinese women listed in Forbes Women in Tech 2021 

Kína karcsúsított Övezet és Út konferenciát rendezett 

Shannon Tiezzi, The Diplomat, 2021. június 25. 

Június 23-án Kína virtuális Övezet és Út konferenciát rendezett, amelyen 29 ország képviselői 

vettek részt. A korábbiakkal ellentétben a résztvevők elsősorban az ázsiai és a csendes-óceáni 

térségből érkeztek, továbbá az állam és kormányfői szint helyett csupán miniszteri szinten 

képviseltették magukat. A vendéglátó szerepét Wang Yi kínai külügyminiszter töltötte be, Xi 

Jinping elnök beszédét írásban küldte el. A konferencia legfőbb témája a Covid-19 elleni 

védekezés és a fenntartható fejlődés érdekében folytatott együttműködés volt, melynek 

keretében a vakcinák igazságos elosztásáról, a kutatás és fejlesztés összehangolásáról és a 

fenntartható fejlődés biztosításáról folytak a tárgyalások. Elfogadták a Kezdeményezés az 

Övezet és Út Partnerség a zöld fejlődésért c. dokumentumot is, amely a csökkentett szén-

dioxid kibocsátásra vállalt kötelezettséget. 

Forrás: China Holds Slimmed-Down Belt and Road Conference 

https://asiatimes.com/2021/06/behind-chinas-crypto-crackdown/
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/22/WS60d176baa31024ad0bacaab9.html
https://thediplomat.com/2021/06/china-holds-slimmed-down-belt-and-road-conference/
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Az autóipar az autóutakkal együtt fejlődik 

Xing Yi – Zhou Lihua, China Daily, 2021. június 23. 

1988-ban készült el a Sanghajt Jiadinggel összekötő 15,9 kilométeres út, amely mérföldkő a 

kínai gyorsforgalmi út fejlesztésében. Három évtizeddel később az ország gyorsforgalmi 

úthálózata 160 000 km-es, és ezzel az első helyet foglalja el a világon. A gyorsforgalmi utak 

növekedésével az autóipar fejlődése is rohamos fejlődésnek indult. Még az 1980-as években 

Kínát világszerte a "kerékpárok királyságának" tekintették, de mostanra a "négy kerekes 

királysággá" válik. A Közbiztonsági Minisztérium szerint 2009 óta Kína a világ legnagyobb 

autógyártója, tavaly 281 millió gépkocsi volt használatban és 418 millió vezetői engedéllyel 

rendelkező lakos. Az Sanghajból 1988-ban indult kísérleti gyorsforgalmi út ma már 1960 km-

rel nyúlik nyugat felé Csengdu városáig. Li Jirong, a Sanghaji Vám statisztikai hivatalának 

igazgatóhelyettese elmondta, hogy a sanghaji kikötőkből származó autóexport a 2016-os 54 

000 darabról tavaly 205 000 darabra nőtt, és ezek közül sok a hazai márka elektromos autója. 

"Tavaly a Kínában gyártott autókat 128 országba exportálták" - mondta Li. "Ezek közül sokakat 

olyan fejlett gazdaságokba exportáltak, mint az Európai Unió, Ausztrália és az Egyesült 

Államok." 

Forrás: Automobile industry grows along with expressways 

Xi Jinping kínai elnök köszöntötte a kínai űrhajósokat 

Xinhua, 2021. június 23. 

A kínai űrállomás központi modulján lévő három űrhajóst, akik június 17-én érkeztek Tianhe-

ba, miután Shenzhou 12 űrhajójukkal kilövésre kerültek Xi Jinping is ünnepélyesen köszöntötte. 

Elmondta, hogy az űrállomás megépítése mérföldkő a kínai űriparban, amely úttörő módon 

hozzájárul az emberiség békés térhasználatához. Majd hozzátette, hogy ők azok, akik az új 

korszakban a kínai űripart viszik előre és reméli, hogy sikeres lesz a kinti missziójuk. 

Forrás: 学习进行时丨习近平的 3次天地通话，句句暖心 

2022 lehet a digitális RMB éve 

Chen Jia, China Daily, 2021. június 23. 

A közelgő 2022-es pekingi téli olimpia lehet a kitörési pontja a kínai digitális renminbi, vagyis 

az e-CNY számára, amely az ország központi bankjának egyik legfontosabb eszköze a 

monetáris szuverenitás fenntartására a digitális korszakban. A téli olimpiai játékokat jövő év 

február 4-től 20-ig fogják majd tartani. A digitális RMB-nek, amelyet a Kínai Népi Bank, vagyis 

a kínai központi bank támogat, az elvárások szerint a világ legjobb digitális jegybanki 

pénznemének kell lennie, ami elősegíti Kína monetáris szuverenitásának és pénzügyi 

stabilitásának fenntartását, valamint a monetáris rendszer integritásának elősegítését a 

digitális korszakban. 

Forrás: 2022 may be e-CNY's breakout 

  

http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/23/WS60d28ed6a31024ad0bacad8d.html
http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/2021-06/23/c_1127591921.htm
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/23/WS60d27945a31024ad0bacacaf.html


 
 

 
 

9 

Shenzhen lakásárai folyamatosan emelkednek 

Frank Chen, Asia Times, 2021. június 21. 

Shenzhen ingatlanpiaca jelenleg a legforgalmasabb egész Kína szerte, mivel a kereslet jóval 

meghaladja a kínálatot a világjárvány utáni korszakban. A shenzheni ingatlanpiac az elmúlt 12 

hónapban újra életre kelt, és azóta ismét folyamatosan növekszik, a világjárvány alatt ugyan 

elveszítette a lendületét, de most úgy tűnik újra magára talált. 2020-ban az árak 14,1% -os 

növekedését regisztrálták, ami így négyzetméterenként 88 000 yuan volt (13 600 USD). A 

nemrégiben közzétett Kínai Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai szerint Kína lakásárai 

növekedtek a leggyorsabb ütemben az elmúlt kilenc hónap alatt. A múlt hónapban a kínai 

lakáskínálat több mint 70%-ban csökkent, az ország négy legnagyobb városában, nevezetesen 

Sanghajban, Pekingben, Guangzhouban és Sencsenben pedig megfeleződött a China Real 

Estate Information Corp kimutatásai szerint. 

Forrás: Shenzhen’s home prices soaring up and up 

Mongólia is részt vett az „Övezet és út: nemzetközi együttműködés az ázsiai-

csendes-óceáni térségben” online konferencián  

MNB.mn, 2021. június 24. 

B. Battsetseg mongol külügyminiszter részt vett egy magasszintű online konferencián a 

„Övezet és út: nemzetközi együttműködés az ázsiai-csendes-óceáni térségben” témában, 

amelyet a Kínai Népköztársaság Külügyminisztériuma szervezett 2021. június 23-án. A 

konferencián több mint 30 ország elnöke, miniszterelnöke, külügyminisztere és egyéb vezetői 

vettek részt. Beszédében B. Battsetseg külügyminiszter elmondta, hogy a mongol kormány 

intézkedéseket tesz a koronavírus-járvány terjedésének és gazdaságra gyakorolt hatásának 

csökkentésére. Köszönetet mondott a partnerországoknak és a nemzetközi szervezeteknek, 

köztük Kínának, hogy támogatták Mongólia járvány elleni küzdelmét oltóanyag-támogatás 

formájában. B. Battsetseg miniszter azt is megjegyezte, hogy Mongólia aktívan dolgozik a 

„Sztyeppe út” program végrehajtásán az „Övezet és út” kezdeményezéssel összhangban, 

valamint a Mongólia–Oroszország–Kína gazdasági folyosó előmozdításán. 

Forrás: “Бүс ба Зам: Ази, Номхон далайн бүс нутгийн олон улсын хамтын ажиллагаа” 

сэдэвт өндөр түвшний цахим хуралд оролцов 

  

https://asiatimes.com/2021/06/shenzhens-home-prices-soaring-up-and-up/
http://www.mnb.mn/i/238770
http://www.mnb.mn/i/238770
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Dél-Ázsia 

Bhután és India egyetértési megállapodást írt alá „Együttműködés a 

környezet területén” címen 

A Bhutani Királyság Külügyminisztériumának honlapja, 2021. június 18. 

Lyonpo Tandi Dorji bhutáni külügyminiszter, a Nemzeti Környezetvédelmi Bizottság elnöke és 

H.E. Shri Prakash Javadekar indiai erdészeti, környezetvédelmi és éghajlatváltozási miniszter 

egyetértési megállapodást írt alá 2021. június 18-án környezetvédelmi együttműködésről. Az 

egyetértési megállapodás megújítja a korábbi együttműködést, és tovább erősíti és kibővíti az 

együttműködést olyan területekre, mint a levegő, a hulladék, a vegyi anyagok kezelése, az 

éghajlatváltozás és más, közösen elfogadott területek. A megállapodást 10 évre írták alá. A 

technikai segítségnyújtás és a kapacitásépítés mellett az egyetértési megállapodás várhatóan 

elősegíti a bevált gyakorlatok tudáscseréjét, a know-how-t és technológiaátadást.  

Forrás: Signing of MoU on ‘Cooperation in the Areas of Environment’ between the Royal 

Government of Bhutan and Government of India 

Oroszország: a nyugati szövetség elbukott az afgán helyzet stabilizálásában 

Tolo News, 2021. június 18. 

Szergej Kuzsugetovics Sojgu orosz védelmi miniszter a IX. Moszkvai Nemzetközi Biztonsági 

Konferencián szerdán azt mondta, hogy a nyugati szövetség nem tudta stabilizálni az 

afganisztáni helyzetet. „El kell ismerni, hogy az afganisztáni tartózkodás több mint 20 éve alatt 

a nyugati szövetség katonai kontingense nem ért el jelentős eredményeket az ország 

helyzetének stabilizálásában és a fenntartható közigazgatási struktúrák kialakításában” – 

mondta Sojgu. „Nagy a valószínűsége, hogy a NATO-erők kivonulása után a polgárháború 

folytatódik az országban, minden negatív következményével: a lakosság életének további 

romlásával, tömeges kivándorlással és a szélsőségek szomszéd országokba való átterjedésével” 

– mondta az orosz védelmi miniszter.  

Forrás: Western Alliance Failed to Stabilize Afghan Situation: Russia 

  

https://www.mfa.gov.bt/?p=11005
https://www.mfa.gov.bt/?p=11005
https://tolonews.com/index.php/afghanistan-173029
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Afgán vezetők Washingtonba mennek, hogy Biden elnökkel találkozzanak  

Tolo News, 2021. június 24. 

Ashraf Ghani elnök Amrullah Saleh első alelnök és Abdullah Abdullah, a Nemzeti Megbékélés 

Főtanácsának vezetőjének kíséretében szerda este kétnapos washingtoni látogatásra indult 

Kabulból, hogy találkozzon Joe Biden amerikai elnökkel, hogy megvitassák „a jelenlegi és 

jövőbeli kapcsolatokkal, kötelezettségvállalásokkal és békével kapcsolatos kérdések széles 

skáláját”. A Fehér Ház szerint a látogatás bizonyíték az Egyesült Államok és Afganisztán közötti 

tartós partnerségre. „Az Egyesült Államok elkötelezetten támogatja az afgán népet azáltal, 

hogy diplomáciai, gazdasági és humanitárius segítséget nyújt az afgán emberek, köztük afgán 

nők, lányok és kisebbségek támogatásához” – áll a Fehér Ház közleményében. 

Forrás: Afghan Leaders Leave Kabul for Washington to Meet President Biden 

Megalapították a Kína – Srí Lanka Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési 

Szövetséget 

news.lk, 2021. június 21. 

A Kína – Srí Lanka Kereskedelmi és Gazdasági Együttműködési Szövetség munkáját ünnepélyes 

keretek között 2021. június 15-én kezdte meg. A Szövetség létrehozásának célja a két ország 

közötti kereskedelmi és beruházási együttműködés fokozása és a Srí Lanka-i exportőrök előtt 

álló akadályok enyhítése. Két egyetértési megállapodást írtak alá a Szövetség, a Kínai Belépési 

és Kilépési Ellenőrzési és Karanténszövetség (CIQA) és a Kínai Nemzetközi Mérnöki Tanácsadók 

Egyesülete Nemzetközi Üzleti Tanácsadó Testülete. A rendezvény során megválasztották a 

Szövetség hivatalnokait, valamint Chiranjaya Udumullát, Kavisha Lokuhitige-t és Nandana 

Hewage-t kinevezték elnöknek, főtitkárnak, valamint pénzügyi vezetőnek. Srí Lanka kínai 

nagykövete, Dr. Palitha Kohona, az ünnepi megnyitón elmondta, hogy a Szövetségnek hozzá 

kell járulnia Srí Lanka kínai exportjának növeléséhez és a két ország közötti kereskedelmi 

partnerség további erősítéséhez. Alexi Gunasekara, a nagykövetség kereskedelmi vezetője, 

Xin Wang, a kínai Be- és Kilépési Ellenőrző és Karanténszövetség elnöke, Ren Yifeng, a 

Nemzetközi Üzleti Tanácsadó Testület főtitkára is beszédet mondott. Wang elnök és Yifeng 

főtitkár kijelentették, hogy a legteljesebb támogatást nyújtják a Srí Lanka és Kína közötti 

kereskedelmi kapcsolatok javítása és a Srí Lanka-i exportőrök előtt álló akadályok enyhítése 

érdekében. 

Forrás: China Sri Lanka Association for Trade and Economic Cooperation (CSLATE) was 

inaugurated at the Embassy of Sri Lanka 

  

https://tolonews.com/index.php/afghanistan-173047
https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/32467-china-sri-lanka-association-for-trade-and-economic-cooperation-cslate-was-inaugurated-at-the-embassy-of-sri-lanka
https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/32467-china-sri-lanka-association-for-trade-and-economic-cooperation-cslate-was-inaugurated-at-the-embassy-of-sri-lanka
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Az erőszak növekedése következtében Kína figyelmezteti állampolgárait, 

hogy hagyják el Afganisztánt 

The Times of India, 2021. június 21. 

Kína afganisztáni nagykövetsége közleményt adott ki, miszerint az országban egyre 

gyakoribbak a terrortámadások és a biztonsági helyzet egyre súlyosabbá válik, ahogy a tálibok 

– az amerikai csapatok teljes kivonásának idejéhez közeledve – egyre nagyobb területeket 

foglalnak el. A nagykövetség arra kéri a kínai állampolgárokat, hogy a nemzetközi 

kereskedelmi repülőjáratokat használva hagyják el Afganisztánt. 20 évvel ezelőtt Kína 

ellenezte Afganisztán amerikai megszállását, most azonban ellenzi a kivonulást, mivel annak 

következményeként a terror és az erőszak újra elszabadulhat az országban. Az Egyesült 

Államok úgy véli, hogy az amerikai csapatok kivonulása következtében Oroszország és Kína is 

nagyobb befolyást akar majd szerezni az országban. 

Forrás: China warns its nationals to leave Afghanistan amid surge in violence 

India továbbra is az Egyesült Királyság második legnagyobb közvetlen külföldi 

befektetési forrása 

India Today, 2021. június 23. 

Az indiai vállalatok 99 projektbe fektettek be és 4830 munkahelyet teremtettek Nagy-

Britanniában, így India megőrizte pozícióját az elmúlt év második legnagyobb külföldi 

közvetlen befektetési forrásaként az Egyesült Államok után az Egyesült Királyság kormányának 

kedden közzétett új adatai szerint. A Nemzetközi Kereskedelmi Minisztérium befelé irányuló 

befektetési statisztikái a 2020–2021-es időszakra a Covid–19-járvány és a Brexit utáni 

változások hatását tükrözik, mivel a projektek és a munkahelyek száma csökkent a 2019–2020. 

évi 120 projekthez és 5429 munkahelyhez képest. „Az Egyesült Királyság gazdasága 

megmutatta alapvető erősségeit, és vonzotta a befektetéseket a világ minden tájáról. Az 

Egyesült Államok továbbra is a legnagyobb befektetőnk, India pedig a második” – olvasható a 

Nemzetközi Kereskedelmi Minisztérium nyilatkozatában. „Franciaország, Németország és 

Kanada továbbra is erőteljesen fektet be az Egyesült Királyságba. Svédország, Svájc, Hollandia 

és Dél-Afrika pedig tavaly növelte az FDI-projektek számát a 2019–2020-as időszakhoz képest" 

– tette hozzá. 

Forrás: India retains position as 2nd largest source of FDI for UK 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/china-warns-its-nationals-to-leave-afghanistan-amid-surge-in-violence/articleshow/83716671.cms
https://www.indiatoday.in/business/story/india-retains-position-as-2nd-largest-source-of-fdi-for-uk-1818304-2021-06-23
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Kína: Az Indiával való határkérdést nem kellene összekötni a kétoldalú 

kapcsolatok kérdéseivel 

NDTV, 2021. június 23. 

Kína szerdán kijelentette, hogy az Indiával elhúzódó határkérdést békés tárgyalások útján kell 

megoldani, és nem szabad összekapcsolni a kétoldalú kapcsolatok egyéb kérdéseivel. Zhao 

Lijian, a kínai külügyminisztérium szóvivője reagált Jaishankar külügyminiszter keddi a katari 

gazdasági fórumon tett észrevételeire, miszerint Kína katonai jelenléte a vitatott indiai határ 

mentén, és az a bizonytalanság, hogy Peking teljesíti-e a csapatcsökkentésre vonatkozó 

ígéretét, továbbra is kihívást jelent a két állam közötti kapcsolatok számára. Zhao Lijian szerint 

a kínai katonák bevetése a határ mentén fekvő nyugati területeken „normális védekezés”, 

célja, hogy megakadályozza az érintett ország Kína területére való behatolását vagy 

fenyegetését. Több mint egy év telt el azóta, hogy 2020. május 5-én Kelet-Ladakhban 

kirobbant a Kína és India közötti katonai konfliktus, amely 45 év után először mindkét oldalon 

halálos áldozatokat követelt. 

Forrás: Border Issue With India Should Not Be Linked To Bilateral Relations: China 

Banglades gazdasága 50 év távlatában: A magánszektor döntő szerepe 

Wendy Werner, DhakaTribune, 2021. június 25. 

50 éves évfordulója alkalmával Banglades büszke lehet, mivel fejlődése az egyik legnagyobb 

gazdasági sikertörténet. Az ország most arra törekszik, hogy az ENSZ legkevésbé fejlett 

országlistájáról átkerüljön a felső közepes jövedelmű gazdaságok közé, de csak néhány 

hasonló helyzetben lévő országnak sikerült ilyen sikert elérnie az elmúlt 50 évben. Annak 

ellenére, hogy Banglades Dél-Ázsiában a leggyorsabban növekvő gazdaságok közé tartozik, a 

fejlődés következő szakaszába történő átlépéshez új reformokra lesz szükség a magánszektor 

megerősítése és korszerűsítése érdekében, hogy Banglades gazdasága kibővülhessen, és 

minőségi munkahelyeket teremtsen a növekvő számú fiatalság számára. Ma is több mint 40 

millió bangladesi él a nemzeti szegénységi küszöb alatt, és évente mintegy 2,5 millió 

munkahelyet kell létrehozni a munkaerőpiacra lépő fiatalok foglalkoztatásához. Ezenkívül 

hatalmas beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy a városi, a közlekedési és az 

energetikai infrastruktúra a felső jövedelmű országok szintjére kerüljön, miközben kezelni kell 

az egyre növekvő éghajlati kockázatokat. A bangladesi kormány saját nyolcadik ötéves terve 

(2020. július – 2025. június) 8,5%-os GDP-növekedést tűz ki célul 2025-re. Ennek eléréséhez a 

teljes beruházás 75%-át a magánszektorból kell előteremteni. 

Forrás: Bangladesh beyond 50: Pivotal role of the private sector 

  

https://www.ndtv.com/india-news/border-issue-with-india-in-eastern-ladakh-should-not-be-linked-to-bilateral-relations-china-2470824
https://www.dhakatribune.com/business/2021/06/25/bangladesh-beyond-50-pivotal-role-of-the-private-sector
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India és Srí Lanka együttműködnek a régió közös kérdéseiben 

news.lk, 2021. június 25. 

Dinesh Gunawardena, Srí Lanka külügyminisztere az indiai külügyminiszterrel tartott 

telefonbeszélgetésben arról beszélt, hogy eredményesek voltak azok a lépések, amelyeket 

mindkét ország eddig tett a Srí Lanka és India közötti kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében. 

Gunawardena külügyminiszter megköszönte az indiai külügyminiszternek az indiai kormány 

által a világjárvány leküzdése érdekében nyújtott pénzügyi segítséget és Covid-

segélytámogatást. A megbeszélés során a két miniszter megállapodott abban, hogy 

együttműködnek az olyan regionális szervezetekkel, mint a BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative 

for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) és az IORA (Indian Ocean Rim 

Association). Terveket is cseréltek az együttműködés folytatásáról, különösen olyan közös 

platformokon keresztül, mint a Colombo-terv és a Nemzetközösség. A két miniszter hosszasan 

megvitatta a Covid–19 által a két ország előtt álló kihívásokat, és Gunawardena 

külügyminiszter sok erőt kívánt Indiának a helyreállításhoz. A csaknem fél órán át tartó 

beszélgetés során mindkét ország számára számos fontos, kölcsönös érdeklődésre számot 

tartó kérdés is megvitatásra került. 

Forrás: India and Sri Lanka agree to co-operate on common issues in the region  

Az indiai technológiai tehetségáramlás: kölcsönös nyereség az India-USA 

mesterséges intelligencia-partnerség számára 

Husanjot Chahal, The Diplomat, 2021. június 21. 

A Biden adminisztráció által indított Nemzeti Mesterséges Intelligencia Kezdeményezés az 

ország szövetségeseinek is fontos szerepet szánt az Egyesült Államok képességeinek 

erősítésében, ez különös tekintettel igaz Indiára. A két ország kapcsolatában az USA-ban élő 

indiai diaszpóra komoly erőforrásnak minősül. Indiában évente hétszer annyi BA hallgató és 

kétszer annyi MA hallgató szerez diplomát, mint az USA-ban, de az indiai gazdaság csupán a 

töredéküket képes munkához juttatni. Az USA-ban nagy szükség van a technikai tudással bíró 

szakemberekre, ráadásul Indiai esetében ennek nemzetbiztonságai akadályai sincsenek. 

Szintén előnyös, hogy India az agyelszívás ellen sem tiltakozik, így a két ország a mesterséges 

intelligencia területén nem minősül versenytársnak és megerősíthetik a mindkettejük számára 

előnyös partnerséget. 

Forrás: India’s Tech Talent Flows: A Win-Win for India-US AI Partnership 

  

https://www.news.lk/news/political-current-affairs/item/32482-india-and-sri-lanka-agree-to-co-operate-on-common-issues-in-the-region
https://thediplomat.com/2021/06/indias-tech-talent-flows-a-win-win-for-india-us-ai-partnership/
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Délkelet-Ázsia 

Thaiföld arra készül, hogy visszavágjon a Covid-19-nek. Ez vajon elegendő lesz? 

James Guild, The Diplomat, 2021. június 22. 

Thaiföldön a hatóságok a Covid-19 ellenes erőfeszítések részeként július 1-jén megnyitják 

Phuket szigetét a turisták előtt, remélve, hogy az év végéig 129000 külföldi és 500000 hazai 

látogató fogja felkeresni az egyik legkedveltebb turisztikai központot. Ha a lépés sikeresnek 

bizonyul, azt az ország más területén is alkalmaznák, mivel a hatóságok úgy számolnak, hogy 

ahol a lakosság oltottsága elérte a 70%-ot ott felmerülhet a nyitás kérdése. A gazdasági 

hatások enyhítésére a kormány egy 15,8 milliárd dolláros ösztönző csomagot is meghirdetett. 

Az összeg azonban csupán a thai GDP 3%-át jelenti, miközben az oltási kampány sem halad a 

tervek szerint, így a kormányzat optimizmusa adott esetben még vissza is üthet a végén, 

további károkat okozva a gazdaságnak.  

Forrás: Thailand Prepares to Strike Back Against COVID-19. Will It Be Enough? 

Indonézia demográfiai osztalékának maximizálása 

Anne Booth, East Asia Forum, 2021. június 22. 

Az indonéz statisztikai hivatal januárban közzé tette az első eredményeket a 2020-as 

népszámlálásról. Ennek értelmében Indonézia teljes népessége 2020 szeptemberében 270,2 

millió főt tett ki, miután a 2010–2020-as évtizedben átlagosan 1,25 százalékos volt az éves 

növekedés. Jáva népessége is folyamatosan növekszik, de az országos átlagnál alacsonyabb 

ütemben, így a teljes népességhez viszonyítva részaránya 56 százalékra csökkent. Ami a 

legfontosabb, hogy 1971 és 2020 között a 15 év alatti népesség aránya meredeken csökkent 

(44-ről 23%-ra), miközben a 15-64 éves korosztályban gyorsan növekedett (53-ról 71%-ra). 

Ezek a változások a termékenység csökkenésének és a csökkenő halálozásnak, valamint a 

szigetek közötti migráció növekedésének következményei voltak. Az előrejelzések szerint 

hosszabb távon csökkeni fog az ország lakossága, melynek következtében olyan kihívásokra 

kell felkészülni, mint az idősek ellátása, a kisebb, de jól képzett munkaerő megteremtése és az 

egészségügy fejlesztése. 

Forrás: Maximising Indonesia’s demographic dividend 

  

https://thediplomat.com/2021/06/thailand-prepares-to-strike-back-against-covid-19-will-it-be-enough/
https://www.eastasiaforum.org/2021/06/22/maximising-indonesias-demographic-dividend/
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Kína 120 millió adag vakcinát ad az ASEAN-nak, 4,8-szor többet mint az ENSZ 

program 

Kyodo News, The Jakarta Post, 2021. június 21. 

Kína 120 millió adag koronavírus-vakcinát szállított vagy tervez szállítani az ASEAN 

országoknak, ami körülbelül 4,8-szorosa annak a számnak, amelyet az Egyesült Államok és az 

európai országok az ENSZ által támogatott COVAX globális vakcinamegosztó program 

keretében a régió számára biztosítottak. A nemzetek szerinti megosztást tekintve Kambodzsa 

és Indonézia kapja az oltóanyagok 90%-át, Laosz 89%-ot, míg a Fülöp-szigetek több mint 60%-

ot. A fejlett országok is tisztában vannak a helyzet súlyosságával, ezért június 12-én a G7-ek 1 

milliárd adag vakcinát helyeztek kilátásba a fejlődő országok számára. 

Forrás: China vaccine doses to ASEAN top 120 million, 4.8 times UN program 

A szingapúri kormány 3,8 milliárd dollárt költ infokommunikációs 

technológiára, beleértve az iskolai automatikus osztályozási rendszert 

Kenny Chee, The Straits Times, 2021. június 23. 

A szingapúri kormány megközelítően 3,8 milliárd dollárt fordít az info-kommunikációs 

technológiai (ICT) fejlesztésekre az idén a közszféra digitalizációjának felgyorsítása érdekében. 

Ez magában foglalja egy korábban bejelentett, mesterséges intelligenciával működő 

osztályozórendszer fejlesztését az iskolai feladatokhoz, valamint a LifeSG alkalmazás 

fejlesztéseit, amelyek életük különböző szakaszaiban nyújtanak szolgáltatásokat a 

felhasználók számára. Az alkalmazás információkat kap például a közelgő időpontokról, 

amelyeket a felhasználók az egyes állami hivataloknál foglaltak. Az összeg 83%-át a kormány 

a kis- és középvállalkozások számára teszi hozzáférhetővé, ebből a közszektorban a 

mesterséges intelligencia fejlesztése kb 500 millió dollárt tesz ki, míg a különböző 

szektorokban a digitális szolgáltatások fejlesztésére 2,7 milliárd dollár jut. 

Forrás: S'pore govt to spend $3.8b on ICT, including school auto-marking system 

A mianmari junta vezetője Min Aung Hlang megköszönte Oroszországnak, hogy 

támogatta a haderejét 

Agence France-Presse, South China Morning Post, 2021. június 23. 

A mianmari katonai kormányzat vezetője Min Aung Hlang tábornok Oroszországba utazott, 

hogy egy nemzetközi biztonsági konferencián vegyen részt. A rendezvényt megelőzően még 

tárgyalásokat folytatott Sergei Shoigu orosz védelmi miniszterrel és több más magas rangú 

orosz vezetővel is a két állam katonai együttműködéséről. A mianmari vezető úgy fogalmazott, 

hogy „Oroszországnak köszönhetően a hadseregünk az egyik legerősebb lett a térségben” 

miközben a bilaterális együttműködés egyre jobban megszilárdul. A nyugati szankciók ellenére 

Moszkva továbbra is kitart szövetségese mellett és a katonai kapcsolatok megerősítését és a 

fegyverexport folytatását tekinti céljának. 

Forrás:  Myanmar junta leader Min Aung Hlaing thanks Russia for boosting its military 

https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/06/21/china-vaccine-doses-to-asean-top-120-million-48-times-un-program.html
https://www.straitstimes.com/tech/tech-news/spore-govt-to-spend-38b-on-ict-including-school-auto-marking-system
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3138372/myanmar-junta-leader-min-aung-hlaing-thanks-russia
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3138372/myanmar-junta-leader-min-aung-hlaing-thanks-russia
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Összekötő híd a gazdaság ösztönzéséhez 

Lamonphet Apisitrinan, The Bangkok Post, 2021. június 24. 

A thai szállítási miniszter Saksayam Chidchob szerint a déli szárazföldi híd megaprojekt, ami a 

Thai-öbölt fogja összekötni az Andaman-tengerrel jelentős mértékben fogja elősegíteni a thai 

gazdaság növekedését, mivel egy új logisztikai központot fog létrehozni a régióban. A 

kormányzat nagy hangsúlyt fektet a tengeri, légi és szárazföldi infrastruktúra fejlesztésére és 

a Keleti Gazdasági Folyosóhoz hasonló csúcstechnológiai ipari területet szeretne teremteni. 

Az új útvonal felváltva a Malakka-szorost a legrövidebb összekötő kapocs lesz az Indiai-óceán 

és a Csendes-óceán között. A miniszter szerint a külföldi befektetők érkezésével Thaiföld újra 

„gazdasági tigris” lehet Délkelet-Ázsiában. 

Forrás: Bridge link to spur economy 

A Fülöp-szigetek gyászolja Aquino-t a korábbi elnököt 

Richard Javad Heydarian, Asia Times, 2021. június 24. 

Csütörtökön elhunyt a Fülöp-szigetek korábbi elnöke Benigno Aquino, akiről még politikai 

ellenfelei is nagy tisztelettel nyilatkoztak, az ország érdekében végzett szolgálatait méltatva. 

Aquino hatéves hivatali ideje (2010–2016) egybeesett a Fülöp-szigetek átalakulásával „Ázsia 

növekvő tigris” gazdaságává és a régióban a liberális demokrácia bástyájává. Emellett magas 

rangú politikusok elleni korrupcióellenes intézkedéseket vezetett be, valamint egy történelmi 

békemegállapodást is megkötött az iszlamista felkelőkkel, amely megnyitotta az utat az 

autonóm muszlim többségű régió létrehozása előtt Mindanao szigetén. A külpolitika területén 

Aquino lett az első vezető, aki beperelte Kínát a nemzetközi bíróság előtt a dél-kínai-tengeri 

konfliktus miatt, amelynek csúcspontja a 2016-ban meghozott ítélet volt. Hivatali idejét 

azonban botrányok is kísérték, köztük egy terrorellenes akció, amely 44 kommandós halálához 

vezetett. A gyors gazdasági növekedés ellenére a filippínók túlnyomó többsége szenvedett a 

rossz közszolgáltatásoktól, mivel a kormány képtelen volt a szükséges infrastrukturális 

projektek elindítására. A növekvő elégedetlenség pedig 2016-ban elvezetett Rodrigo Duterte 

megválasztásához. 

Forrás: Philippines mourns for former President Aquino 

  

https://www.bangkokpost.com/business/2137447/bridge-link-to-spur-economy
https://asiatimes.com/2021/06/philippines-mourns-for-former-president-aquino/
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Kihasználható szinergiák Szingapúr és Indonézia szén-dioxid kereskedelmi 

központtá válása során 

Audrey Tan, The Straits Times, 2021. június 24. 

A Singapore Institute of International Affairs elnöke Simon Tay szerint annak ellenére, hogy 

Indonézia és Szingapúr is a széndioxid hitel kereskedelem központja kíván lenni a régióban, a 

két piac a rivalizálás helyett kölcsönösen kiegészítheti egymást. Indonézia a szén-dioxidban 

gazdag tőzeg- és mangrove-területekkel rendelkezik, amelyek fő forrásai a hiteleknek, ezek 

igazolásában viszont Szingapúr, mint pénzügyi központ fontos szerepet tölthet be. A szén-

dioxid-kereskedelmi program keretében az elsődleges piac, ahol a szén-dioxid-hitelek először 

cserélnek gazdát. A másodlagos piac teszi ki a későbbi tranzakciókat a magánvevők és az 

eladók között. A tőzegföldek, a mangrove és a trópusi esőerdők nagy kapacitással képesek 

fotoszintézis útján felszívni a bolygót melegítő szén-dioxidot, és tárolni a szenet a leveleikben, 

gyökereikben, törzseikben és a föld alatt. A pusztulástól megmentett egészséges erdő által 

tárolt szén-dioxid-egységeket szén-dioxid-hitelként el lehet adni egy kormánynak vagy más 

szervezetnek, hogy ellensúlyozza a kibocsátását. Ily módon az erdők lényegében a saját 

természetvédelmüket fizetik. 

Forrás: Synergies to be reaped as Singapore and Indonesia set sights on becoming carbon 

trading hubs 

  

https://www.straitstimes.com/singapore/environment/synergies-to-be-reaped-as-singapore-and-indonesia-set-sights-on-becoming
https://www.straitstimes.com/singapore/environment/synergies-to-be-reaped-as-singapore-and-indonesia-set-sights-on-becoming
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Közel-Kelet 

Gazdasági nyitottsága ellenére Irak még mindig a Kereskedelmi 

Világszervezeten kívül esik 

 .Al Jazeera, 2021. június 20 ,الجزيرة

Irak 2003 után igyekezett gazdaságát nyitottá tenni és modern gazdasági szabályok 

megalkotására törekedett, azonban a Kereskedelmi Világszervezetben való hely 

megszerzésére tett kísérletei mindeddig nem jártak sikerrel (2004 februárjában megfigyelői 

tagságot szerzett a szervezetben), ami érezhetően negatívan hat Irak külkereskedelmére. A 

világszervezet célja a nemzetközi kereskedelmi korlátozások enyhítése, különösen a 

mennyiségi korlátozások, a vámok és egyéb kereskedelmi akadályok jelentős mértékű 

leépítése és a diszkriminatív bánásmód felszámolása. A Kereskedelmi Világszervezet 

megköveteli, hogy a csatlakozni kívánó országok - ideértve Irakot is - kötelezettségvállalásokat 

tegyenek, amelyeket csak különleges esetekben lehet feloldani. Az iraki miniszterelnök 

gazdasági tanácsadója elmondta, hogy az iraki gazdaság nem rendelkezik a nemzetközileg 

elfogadott normáknak megfelelő szabályozással. Azt is hozzátette, hogy Irak erősen függ az 

olajtól és ami az igazi problémát okozza, hogy erre a nyersanyagra nem vonatkoznak a 

Világkereskedelmi Szervezet szabványai. Emellett Irak egy importáló ország csekély export-

képességgel. Mindezek ellenére az Iraki Kereskedelmi Minisztérium tavaly év végén 

közleményt adott ki, amelyben bejelentette az összes idén megvalósuló, az iraki csatlakozással 

kapcsolatos program végrehajtását. A minisztérium optimistának tűnt a csatlakozás hosszú 

távon várható pozitív következményeivel kapcsolatban, biztosítva egy erős és integrált iraki 

gazdaság létrehozását, amely képes versenyezni a szervezet tagállamainak gazdaságaival is. 

Forrás:  رغم انفتاحه االقتصادي ..العراق ما يزال خارج منظمة التجارة  العالمية 

A Dubai Airport 1-es terminálja 15 hónapos bezárás után nyílik meg ezen a 

héten 

 .Al Arabiya, 2021. június 20 ,العربية

A dubaji repülőtér üzemeltetője elmondta, hogy újból megnyitják az 1-es terminált a dubaji 

nemzetközi repülőtéren, 15 hónappal azután, hogy bezárták a koronavírus világjárvány miatt. 

Hozzátette, hogy a több mint 40 nemzetközi légitársaság fokozatosan teszi át működését a 2-

es és 3-as terminálokról az újonnan megnyíló épületbe, amely a korábbiakban a külföldi 

légitársaságok fő központjának számított a repülőtéren. Az Indiából induló járatok továbbra is 

leszállhatnak Dubajban, de a tartózkodási engedéllyel rendelkező indiaiak csak akkor 

léphetnek be az Egyesült Arab Emírségek területére, ha két dózist kaptak az ország által 

jóváhagyott vakcinák valamelyikéből. 

Forrás: من إغالقه  
 
 إعادة فتح مبن   ١ بمطار دب    هذا األسبوع  بعد ١٥ شهرا

  

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2021/6/20/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2021/06/20/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-1-%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-15-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7
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Montenegró: Törökország számunkra fontos partner és szövetséges 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. június 19. 

Đorđe Radulović montenegrói külügyminiszter szombaton kijelentette, hogy országa és 

Törökország barátok, valamint számos területen nagyon fontos partnerek és szövetségesek is. 

A külügyminiszter kijelentésére a Antalya Diplomáciai Fórumon került sor. Rámutatott a 

csúcstalálkozó fontosságára a polgárok jólétét és érdekeit szolgáló szoros kapcsolatok 

kiépítése szempontjából. Radulović elmondta, hogy szoros együttműködés van Törökország 

és Montenegro között a gazdaság, az idegenforgalom, az egészségügy, a katonai kérdések és 

az oktatás terén. A montenegrói külügyminiszter kiemelte azt is, hogy számos török vállalat 

működik országában, és reményét fejezte ki, hogy ezek száma bővülni fog a közeljövőben. 

Forrás: يك مهم لنا  الجبل األسود  :تركيا حليف وشر

Kereskedelem és ipar (Egyiptomban): az export értéke 19%-ot, az importé 

pedig 10%-ot növekedett 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. június 21. 

Nevine Gamea egyiptomi kereskedelmi és ipari miniszter bejelentette, hogy az egyiptomi nem 

olajexport jelentős, 19%-os növekedést ért el 2021 első 5 hónapjában, elérve a 12,323 milliárd 

dollárt, szemben az előző év ugyanezen időszaka alatt elért 10,375 milliárd dollárral. Felhívta 

a figyelmet arra, hogy az egyiptomi export növekedése annak köszönhető, hogy a kormány 

nagy erőfeszítéseket tett a termelő és export szektor támogatására a koronavírus által okozott 

válság alatt, ami hozzájárult az exportpiacok megőrzéséhez. Gamea hozzátette, hogy az 

egyiptomi behozatal is enyhe 10%-os növekedést mutatott az idei év első 5 hónapjában. Ami 

az egyiptomi export területi megoszlását illeti, az Európai Unió áll az első helyen 3,855 milliárd 

dollárral, majd az Arab Liga 3,719-el, majd az afrikai kontinens 661 millióval, az Egyesült 

Államok 852 millióval és egyéb országok 3,206 milliárd dollárral. Az egyiptomi exportot az 

egészségügyi ágazat, a bőr-, cipő- és bőrtermék-szektor, a mérnöki- és elektronikai cikkek, a 

bútorágazat és a vegyipar adja. 

Forrás: الواردات بنسبة ١٠   
   قيمة الصادرات وارتفاع طفيف ف 

 %التجارة والصناعة :١٩ %زيادة ف 

A török szállodatulajdonosok az orosz turisták beáramlására számítanak 

Hürriyet Daily News, 2021. június 21. 

A Törökország és Oroszország közötti teljes körű légi forgalom újraindulásával az 

idegenforgalmi szakemberek arra számítanak, hogy júliustól kezdve körülbelül 1 millió orosz 

turista érkezik török üdülőhelyekre. Törökország számít a legnépszerűbb üdülési célpontnak 

az orosz turisták körében. 2019-ben több mint 7 millió, 2020-ban a világjárvány ellenére pedig 

több mint 2,7 millió orosz turista látogatta meg Törökországot. 2021 első négy hónapjában 

több mint 550 000 orosz vakációzott Törökországban, szemben 2020 azonos időszakának 317 

000 emberével. Török hivatalos források megemlítik, hogy új célkitűzéseik közé tartozik a 

skandináv, a holland, a belga és a brit turisták Törökországba csábítása. 

Forrás: Turkish hoteliers expect influx of Russian tourists 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%86%D8%A7/2279305
https://m.youm7.com/story/2021/6/20/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-19-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A/5361120
https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-hoteliers-expect-influx-of-russian-tourists-165685
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Lapid megerősíti jövő heti látogatásának terveit az Egyesült Arab Emírségekbe 

Lazar Berman, The Times of Israel, 2021. június 21. 

Jaír Lapidot, Izrael újdonsült külügyminiszterét az Egyesült Arab Emírségek külügyi és 

nemzetközi együttműködési minisztere, Abdullah bin Zayed al Nahyan fogadja. Ez lesz Lapid 

első külföldi útja új szerepében. Az izraeli külügyminisztérium közleménye szerint az Izrael és 

az Egyesült Arab Emírségek közötti kapcsolatok rendkívüli fontosságúak, amelynek 

gyümölcsét nemcsak a két ország állampolgárai élvezhetik majd, hanem az egész Közel-Kelet. 

A múlt héten az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein nyilatkozatokat adott ki, amelyben 

üdvözölték az új izraeli kormányt. Lapid külügyminiszterként tartott első beszédében kiemelte 

az izraeli diplomácia prioritását és hangsúlyozta az Ábraham Egyezmény fontosságát. Lapid a 

napokban azt nyilatkozta: „Munkánk része természetesen a régióban való jelenlétünk 

erősítése. Nagy dolgok történtek az elmúlt évben. Folytatnunk kell az Ábrahám Egyezménnyel 

megkezdett fejlődést és meg kell erősítenünk a békét az Öböl-menti államokkal, Egyiptommal 

és Jordániával." 

Forrás: Lapid confirms plans for landmark visit to UAE next week 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a globális beruházások gyors fellendülésére 

számít 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. június 22. 

Az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) arra számít, hogy 

a közvetlen külföldi befektetések a tavalyi 35 százalékos visszaesés után idén helyreállnak a 

világban. A világgazdaság tavaly több mint 3 százalékkal zsugorodott, de a Világbank és a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet becslései szerint idén 5-6 százalékos 

növekedés várható. Az ázsiai fejlődő országok voltak az egyetlenek, amelyekben az elmúlt 

évben a közvetlen külföldi befektetések növekedését regisztrálták, és ezek jelentették a 

befektetések több mint felének a forrását és célpontját is, mivel az Egyesült Államok után Kína, 

Hong Kong, Szingapúr és India voltak a világ vezető országai az elmúlt egy évben a közvetlen 

külföldi befektetéseket tekintve. 

Forrás:   لالستثمار العالم  
 
  قريبا

 
 األمم المتحدة تتوقع  تعافيا

  

https://www.timesofisrael.com/lapid-confirms-plans-for-landmark-visit-to-uae-next-week/
https://aawsat.com/home/article/3039971/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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Egy arab város Pfizer és Sinopharm oltásokat kínál a turistáknak 

 .Al Arabiya, 2021. június 22 ,العربية

Abu Dhabi az amerikai Pfizer és a kínai Sinopharm cég által gyártott koronavírus-vakcinákat 

kínálja a turistáknak, ami segíthet az arab országba vonzani a vakcinahiányban szenvedő 

országok állampolgárait. Az oltásokat csak az Abu Dhabi által kiállított vízum birtokában lehet 

igénybe venni. A körülbelül 10 millió lakosú Egyesült Arab Emírségekben mindezidáig több 

mint 14,5 millió adag oltást használtak fel. Az Emirates légitársaságnak otthont adó Dubaj még 

nem jelentett be hasonló kezdeményezést, de az Egyesült Arab Emírségek vezetése 

elkötelezett amellett, hogy a koronavírus utáni időkben a turizmus újfent az ország egyik 

húzóágazata legyen. 

Forrás:    مدينة عربية تقدم لقاحات فايزر  وسينوفارم  لجذب السائحي 

A török Aselsan 50,6 millió dolláros katonai megállapodást ír alá 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. június 23. 

Az Aselsan török védelmi vállalat 42,6 millió euró (kb. 50,6 millió dollár) értékben kötött 

megállapodást egy nemzetközi ügyféllel, amelynek keretében védelmi ipari termékeket 

értékesítenek. Hivatalos források szerint a szállításokra 2023-ban és 2024-ben kerül sor. Az 

Aselsan-t 1975-ben hozták létre azzal a céllal, hogy kielégítse a török hadsereg igényeit a 

kommunikációs berendezések területén. A társaság főként a katonai célú elektronikus 

rendszerek és eszközök gyártásáról ismert. Az Aselsan az egyik vezető török vállalat a 

szárazföldi, légi és tengeri erők közötti kommunikációs eszközök és rendszerek tervezésében, 

gyártásában és telepítésében. Termékeik megfelelnek az összes katonai normának és 

előírásnak. 

Forrás: " كية توقع صفقة عسكرية بقيمة ٥٠,٦ مليون دوالر  أسيلسان "التر

Az Egyesült Arab Emírségek e-kereskedelme 53%-os növekedést produkált 

 .Al Khaleej, 2021. június 24 ,الخليج

A Dubaji Kereskedelmi Iparkamara friss elemzéséből megtudhatjuk, hogy az Egyesült Arab 

Emírségek e-kereskedelme 2020-ban elérte a legmagasabb szintet, szám szerint a 3,9 milliárd 

dollárt, ami 53%-os növekedést jelent 2019-hez képest. Az e-kereskedelem hozzájárulása az 

ország kiskereskedelmi piacához a 2015. évi 2%-ról 2020-ra 8%-ra nőtt. A kamara becslése 

szerint az e-kereskedelem volumene 2025-re elérheti a 8 milliárd dollárt és a 2020–2025 

közötti időszakban 15,4%-os éves növekedési ütem realizálható. Az elemzés azt mutatta, hogy 

az Egyesült Arab Emírségekben az e-kereskedelmi piac fő mozgatórugói többek között a 

lakosság magas jövedelme, az internethasználat magas aránya (99%), a kifinomult közlekedési 

és logisztikai hálózat megléte, a modern digitális fizetési rendszerek és az erőteljes 

kormányzati támogatás. 

Forrás:  ونية إىل ٣.٩ مليار دوالر    تجارة اإلمارات اإللكتر
  ف 
 
 ٥٣  %نموا

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/06/22/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-506-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2281423
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-506-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/2281423
https://www.alkhaleej.ae/2021-06-23/53-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-39-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Taskentben rendezik az első üzbég-magyar rektorfórumot 

Dunyo, 2021. június 20. 

Abat Fayzullayev üzbég nagykövet megbeszélést folytatott Dubéczi Zoltánnal, a Magyar 

Rektori Konferencia főtitkárával. A megbeszélésen megvitatták a magyar küldöttség 

Taskentben tartandó látogatásával kapcsolatos pontokat. Magyar részről a küldöttség 

vezetője vezetője Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

államtitkára, aki egyben részt vesz az első üzbég-magyar rektori fórumon. A fórum célja 

Üzbegisztán és Magyarország közötti felsőoktatás kapcsolatok további elmélyítése. A 

rendezvényen több kétoldalú dokumentum aláírását tervezik, amelynek célja a felsőoktatás 

területén folytatott együttműködés folytatása. Az idén Taskentben megnyílik a Debreceni 

Egyetem fiókintézete, amely Magyarország egyik vezető egyeteme, és ahol 30 ezer hallgató 

tanul. 

Forrás: В Ташкенте состоится первый узбекско-венгерский форум ректоров 

Az EGK vezetője az EAEU közös olajpiacáról szóló megállapodás 2023-ig történő 

aláírásáról beszélt 

Tass, 2021. június 21. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országai 2023. január 1-ig aláírják az olaj- és olajtermékek 

közös piacáról szóló szerződést. Ezt Mihail Myasnikovich, az Eurázsiai Gazdasági Bizottság 

(EGK) vezetője jelentette be. Myasnikovich azt is elmondta, hogy 2021 végéig megállapodást 

készítenek a közös gázpiacról, és elküldik azt az EAEU-országoknak. Az Eurázsiai Gazdasági 

Unió (EAEU) már korábban is a közös energiapiacok kialakítását tűzte ki célul a 

villamosenergia, a földgáz, az olaj és olajtermékek területén. Áprilisban az Eurázsiai Gazdasági 

Bizottság (EGK) megküldte a közös gázpiacról szóló megállapodás tervezetét az EAEU 

országainak belföldi jóváhagyásra. A közös gázpiac elindítását pedig 2025-től tervezik  

Forrás: Глава ЕЭК выступил за подписание договора об общем рынке нефти в ЕАЭС до 

2023 года 

  

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_tashkente_sostoitsya_perviy_uzbeksko-vengerskiy_forum_rektorov-3Db
https://tass.ru/ekonomika/11707669
https://tass.ru/ekonomika/11707669
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Üzbegisztán és Oroszország felgyorsítja a "zöld" közlekedési vasúti folyosó 

létrehozását 

Sputnik, 2021. június 22. 

Ilkhom Norkulov első miniszterhelyettes vezetésével az üzbég Gazdasági Fejlesztési és 

Szegénységcsökkentési Minisztérium küldöttsége Moszkvában tárgyalt a két ország 

kormányközi bizottságának soron következő ülésén. A megbeszélés során javaslat született az 

Oroszország és Üzbegisztán közötti "zöld" közlekedési vasúti folyosó létrehozásáról szóló 

memorandum felgyorsítására, amely jelentősen befolyásolja Üzbegisztán és Oroszország 

közötti kölcsönös kereskedelem volumenét. A „zöld” közlekedési folyosó megnyitásától az 

árukereskedelem és vámügyintézés egyszerűsítését várják. Továbbá a két fél megállapodott a 

kétoldalú befektetéspolitika és a munkaerő képzés terén felmerült kérdések jóváhagyásáról.  

Forrás: Узбекистан и Россия ускорят создание "зеленого" транспортного ж/д коридора 

Mishustin sürgette az Üzbegisztánnal való együttműködés bővítését az 

üzemanyag- és energiatermelés területén 

Sputnik, 2021. június 22. 

Mihail Mishustin szorgalmazta az Orosz Föderáció és Üzbegisztán közötti együttműködés 

bővítését az ipar, az üzemanyag- és energetikai komplexumok területén. Oroszország 

komolyan szeretné kiterjeszteni az együttműködést Üzbegisztánnal az iparban, az üzemanyag- 

és energia, az atomenergia, az orvostudomány, az oktatás és a csúcstechnológiák terén. 

Mishustin hangsúlyozta, hogy az Orosz Föderáció különös figyelmet fordít az Üzbegisztánnal 

folytatott stratégiai partnerség megerősítésére. Oroszország üdvözli az Eurázsiai Gazdasági 

Uniónak (EAEU) az Üzbegisztánnal folytatott konstruktív együttműködését, ami nagy 

lehetőségeket tartogat mind az Unió, mind Üzbegisztán számára. A két ország a jövőben az 

oktatás és a kultúra területén is közös programokat fog indítani. 

Forrás: Мишустин призвал расширить кооперацию с Узбекистаном в ТЭК 

  

https://uz.sputniknews.ru/20210622/uzbekistan-i-rossiya-uskoryat-sozdanie-zelenogo-transportnogo-jd-koridora-19348148.html
https://uz.sputniknews.ru/20210622/mishustin-prizval-rasshirit-kooperatsiyu-s-uzbekistanom-v-tek-19353587.html
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Az üzbég-magyar baromfiipari együttműködés helyzetéről tárgyaltak 

Budapesten 

Dunyo, 2021. június 22. 

Abat Fayzullaev üzbég nagykövet megbeszélést folytatott a Magyar Agrárkamara alelnökével 

és a Magyar Húsipari Feldolgozók Szövetségének elnökével, Éder Tamással a 

baromfitenyésztéssel kapcsolatos együttműködés bővítése érdekében. A tárgyalások során a 

magyar fél részletes tájékoztatást kapott az üzbég baromfiipar jelenlegi fejlődéséről és 

általában véve az üzleti környezet és a beruházások vonzerejéről. A magyar fél 

megelégedéssel vette tudomásul a magyar-üzbég együttműködés növekvő dinamikáját a 

gazdasági szférában, az élelmiszeriparban, az agráriparban, az állattenyésztésben és a 

baromfitenyésztésben, s örömét fejezte ki a magyarországi baromfitenyésztési gyakorlatok 

üzbég megvalósításával kapcsolatban. Ezenkívül a magyar fél nagyra értékelte az üzbég 

baromfitenyésztés fejlesztése érdekében tett intézkedéseket. A tárgyalásokon mindkét fél 

arra a megállapításra jutott, hogy hatalmas kihasználatlan lehetőségek rejlenek még a két 

ország közötti együttműködésben. Megállapodás született arról, hogy hamarosan bemutatót 

tartanak a Magyar Agrárkamara valamennyi tagvállalatának az üzbég baromfiiparban történő 

befektetések lehetőségeiről. A felek megállapodást írtak alá egy közös baromfitenyésztési 

rendszer létrehozásáról és fejlesztéséről, a hús- és tojástermelésre szánt baromfitenyésztési 

és genetikai központok építéséről, a termelési láncok beindításáról. 

Forrás: В Будапеште обсуждены перспективы узбекско-венгерского сотрудничества в 

птицеводческой отрасли 

Az Eurázsiai Gazdasági Unióban a rubel alapú elszámolások aránya 70%-ra nőtt 

Tass, 2021. június 23. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) államai több mint 70% -ra növelték a rubel részesedését a 

kölcsönös elszámolásokban, jelentette be Alekszej Overcsuk, az Orosz Föderáció 

miniszterelnök-helyettese. Az elemzések szerint az EAEU-országok közötti kereskedelem 

forgalmában tendencia mutatkozik az orosz rubel szerepének növekedésére. Az elmúlt öt 

évben a rubel részesedése a fizetési struktúrában 72,5% -ra nőtt. 2019 végén a nemzeti 

valutákban folytatott kölcsönös kereskedelem 74% -ot tett ki, a dollár alapú elszámolások 

mintegy 19% -ot, az euróban történő elszámolások körülbelül 7% -ot. Az EAEU gazdaságával 

kapcsolatban Overcsuk megjegyzete, hogy Eurázsiai Unió gazdaságának várható növekedése 

2021-ben 3,2% lesz, ami összességében nagyon jónak számít. Az EAEU térségében a gazdasági 

visszaesés 2,9% volt. Összehasonlításképpen az Európai Unió GDP-je 6,3% -kal, az euróövezeté 

pedig 6,6% -kal csökkent 2020-ban. A miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy az EAEU 

államoknak új gazdaságpolitikát kell kidolgozniuk annak érdekében, hogy a jövőben Kínával és 

az EU-val is szorosabb gazdasági együttműködésre legyenek képesek. 

Forrás: ЕАЭС увеличил долю рубля во взаимных расчетах до 70% 

  

https://dunyo.info/ru/site/inner/v_budapeshte_obsuzhdeni_perspektivi_uzbeksko-vengerskogo_sotrudnichestva_v_ptitsevodcheskoy_otrasli-YBT
https://dunyo.info/ru/site/inner/v_budapeshte_obsuzhdeni_perspektivi_uzbeksko-vengerskogo_sotrudnichestva_v_ptitsevodcheskoy_otrasli-YBT
https://tass.ru/ekonomika/11724735
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Lavrov az EAEU és az "Egy öv, egy út" kezdeményezés összekapcsolásáról 

beszélt 

Ria Novosty, 2021. június 23. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) és az "Egy öv, egy út" kínai kezdeményezés összevonása 

jelentős előrelépést tett az utóbbi időben, mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. 

Elmondása szerint Kína sikeresen hajtja végre az „Egy öv, egy út” projektet. Lavrov 

megállapítása szerint Kína és Oroszország között az utóbbi időben jelentős előre lepések 

történtek az EAEU és a BRI felépítésének összehangolásával kapcsolatban. Amint az orosz 

külügyminiszter megjegyezte, az erőfeszítések ilyen kombinációja szilárd alapot jelent ahhoz, 

hogy Eurázsiában széles interakció alakuljon ki, összhangban az "integrációk integrációjának" 

koncepciójával. Az "Egy öv, egy út" koncepció Kína nemzetközi kezdeményezése a Közép-

Ázsia, Európa és Afrika több mint 60 országát összekötő, a már meglévő és új kereskedelmi és 

közlekedési folyosók létrehozására, amelyek célja a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése. Az 

EAEU egy nemzetközi gazdasági integrációs szövetség, amely 2015. január 1-je óta működik. 

E két kezdeményezés összeolvadásának a lehetősége a világgazdaság alapvető megváltozását 

jelentheti. 

Forrás: Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь" 

Üzbegisztán és Oroszország a közeljövőben 10 milliárd dollárra kívánja növelni 

a kereskedelmi forgalmat 

Dunyo, 2021. június 23. 

Moszkvában tartották üzbég-orosz vegyesbizottság második ülését. Abdulla Aripov üzbég 

miniszterelnök és Mihail Mishustin orosz miniszterelnök által vezetett találkozó fő témája a 

kereskedelmi kapcsolatok elmélyítésének a lehetősége volt. Az orosz vállalatok és bankok 

beruházásai Üzbegisztán legígéretesebb ágazataiba irányulnak, mint az olaj- és gázágazat, a 

bányászat, az energetika, a mezőgazdaság és a gépgyártás. Jelenleg több mint kétezer orosz 

tőkével rendelkező vállalkozás működik Üzbegisztánban. Az ülésen megvitatták a kétoldalú 

együttműködés következetes fejlesztésének kérdéseit a közlekedés, az oktatás, az 

orvostudomány, a külső munkaerő migráció, valamint a kulturális együttműködés területén. 

A két ország képviselője bejelentette, hogy a kereskedelmi forgalmat a közeljövőben 10 

milliárd dollárra szeretnék növelni és kölcsönösen egyszerűsíteni a vámügyintézéssel 

kapcsolatos előírásokat. A találkozó eredményeként több mint 10 dokumentumot írtak alá, 

amelyek célja az együttműködés további fejlesztése. 

Forrás: Узбекистан и Россия намерены в ближайшее время увеличить товарооборот до 

10 миллиардов долларов 

  

https://ria.ru/20210623/lavrov-1738277007.html
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_i_rossiya_namereni_v_blizhayshee_vremya_uvelichity_tovarooborot_do_10_milliardov_dollarov-4pT?fbclid=IwAR3nuLotv_qEBw0LnEsz6-SEmddYZkDkuVGdjzwq6jxjiXJqA2aiQF8DJp4
https://dunyo.info/ru/site/inner/uzbekistan_i_rossiya_namereni_v_blizhayshee_vremya_uvelichity_tovarooborot_do_10_milliardov_dollarov-4pT?fbclid=IwAR3nuLotv_qEBw0LnEsz6-SEmddYZkDkuVGdjzwq6jxjiXJqA2aiQF8DJp4
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Jelentős előrelépés figyelhető meg az EAEU és Egyiptom közötti 

szabadkereskedelmi övezetről folytatott tárgyalásokon 

Belta, 2021. június 24. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) és Egyiptom jelentős előrelépést tett a 

szabadkereskedelmi szerződések megvalósítására. Jelentette be az Eurázsiai Gazdasági 

Bizottság (EGK) kereskedelmi blokkjának képviselője, Alekszej Ashikhmin, miután Moszkvában 

megbeszélést tartott Andrej Szlepnev, az EGK igazgatóságának kereskedelmi minisztere és 

Nevin Gamea, Egyiptom kereskedelmi és ipari minisztere. Ez volt az Eurázsiai Gazdasági Unió 

és Egyiptom közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének negyedik tárgyalási 

sorozata, ahol a tárgyalófelek már jelentős előre lepéseket tudtak elérni egy 

szabadkereskedelmi rendszer létrehozására. A miniszterek abban állapodtak meg, hogy ez év 

novemberében újabb tárgyalási fordulót tartanak Egyiptomban, ahol jó eséllyel aláírásra 

kerülhet majd a szabadkereskedelmi övezetről szóló egyezmény. 

Forrás: В переговорах по зоне свободной торговли ЕАЭС и Египта отмечается 

существенный прогресс 

Kokand lesz a török világ első turisztikai fővárosa 

Dunyo, 2021. június 24. 

Kokandban (Üzbegisztán) kezdték meg munkájukat a türk nyelvű államok Együttműködési 

Tanácsának idegenforgalmi miniszterei. Az ülésen részt vett Bagdad Amreev, a Türk Tanács 

főtitkára, Üzbegisztán turisztikai és sportminisztere, Aziz Abdukhakimov. Törökország 

kulturális és idegenforgalmi minisztere, Mehmet Nuri Ersoy, Kazahsztán kulturális és 

sportminisztere, Aktoty Raiymkulova, Kirgizisztán gazdasági és pénzügyminiszter-helyettese, 

Seyit Rysaliev, a Magyar Turisztikai Ügynökség programigazgatója, Fazekas Márta, valamint az 

azerbajdzsáni turisztikai ügynökség elnöke, Fuad Nagiyev. Az ülésen minden résztvevő 

támogatta Üzbegisztán azon kezdeményezését, hogy Kokand várost nyilvánítsák a türk világ 

első "turisztikai fővárosává", amely különleges helyet foglal el a türk világ fejlődésében és 

egyben kereskedelmi csomópontja is az „Öv és Út” kezdeményezésnek. Valamint 

megállapodás születette a turisztikai célú beutazási korlátozások enyhítésével kapcsolatban.  

Forrás: Коканд станет первой столицей туризма Тюркского мира 

 

https://www.belta.by/economics/view/v-peregovorah-po-zone-svobodnoj-torgovli-eaes-i-egipta-otmechaetsja-suschestvennyj-progress-447532-2021/
https://www.belta.by/economics/view/v-peregovorah-po-zone-svobodnoj-torgovli-eaes-i-egipta-otmechaetsja-suschestvennyj-progress-447532-2021/
https://dunyo.info/ru/site/inner/kokand_stanet_pervoy_stolitsey_turizma_tyurkskogo_soveta-roa

