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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

A hét legfontosabb nemzetközi eseményei közé tartozik, hogy Oroszország és Kína 
meghosszabbította a jó szomszédságról, barátságról és együttműködésről szóló kétoldalú 
szerződést. A két fél vállalta, hogy közösen támogatják a valódi multilateralizmust, és 
biztosítják a globális stratégiai biztonságot és stabilitást.  
Wang Yi kínai külügyminiszter részt vett a G20-ak külügyminisztereinek 29. online tartott 
ülésén, ahol elmondta, hogy a G20 tagjainak vezető szerepet kell játszaniuk a Covid-19 elleni 
küzdelemben. Peking eddig több mint 450 millió oltóanyagot adott közel 100 országnak. 
India és Kína között fokozódott az ellentét, miután India 50000 katonát vezényelt a kínai 
határnak arra a szakaszára, ahol tavaly júniusban fegyveres összecsapásra került sor a két 
ország között. Az indiai kormány vadászgépeket is a térségbe irányított. 
Afganisztánt is jelentős figyelem övezi, miután az USA kivonulását megelőzően az európai 
szövetségesek már hónapokkal ezelőtt elhagyták az országot. Június 29-én Németország 
bejelentette, hogy Afganisztán kormányának mintegy 182,6 millió euró összeget biztosít 
kétoldalú együttműködésre. Kabul gazdasági értelemben vonzó célpont: az állam ebben az 
évben eddig 450 millió dollár értékű árut exportált, enyhe növekedést mutatva az előző évhez 
képest. Imran Khan pakisztáni miniszterelnök szerint a biztonsági helyzet továbbra is 
bizonytalan és nagy hiba volt, hogy az USA katonai megoldással próbálta rendezni a konfliktust. 
Figyelemre méltó, hogy az ENSZ jelentése szerint a nemzetközi turizmus ebben az évben 
stagnálni fog, ami akár 2,4 billió dollár veszteséget is okozhat hozzátéve, hogy az ágazat 
fellendülése 2023 előtt nem várható. 
Kína vonatkozásában a legfőbb történés, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) július 1-én 
ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, melynek alkalmából fényes ünnepséget szerveztek, 
ahol Xi Jinping elnök is beszédet mondott. Xi kiemelte, hogy Kínában az egyetlen erő a KKP, 
amely képes volt az eredményes modernizációra, miközben nem csupán a feudalizmussal, de 
a külföldi imperializmussal is meg kellett küzdenie. Azt is bejelentette, hogy Kína sikeresen 
teljesítette azt a célkitűzést, hogy az ország a közepesen fejlett társadalmak sorába kerüljön. 
Jelentős lépés lehet a fejlődés útján, hogy a Huawei erőfeszítéseket tesz annak érdekében, 
hogy saját, kínai chip-ipart hozzon létre, ezért a cég megalapítja első chipgyártó üzemét 
Wuhanban. Szakértők szerint a mesterséges intelligencián alapuló technológiák alkalmazása 
is előtérbe került, ennek érdekében Tianjin-ban „A mesterséges intelligencia jövője a 
feldolgozóiparban" címen rendeztek webináriumot. A kínai jegybank pedig azt nyilatkozta, 
hogy Peking rugalmasan és precízen hajtja végre monetáris politikáját, és igyekszik egyensúlyt 
teremteni a gazdasági fellendülés és a kockázatmegelőzés között. 
A Szingapúri Monetáris Hatóság június 30-án kiadott éves jelentésében a 2021-es év első 
felében 6%-ra becsülte a pénzügyi szektor bővülését. Eközben nyilvánosságra került, hogy a 
Sembcorp Marine összeolvad a Keppel Corporation leányvállalatával a Keppel Offshore & 
Marine-nel, melynek következtében konszolidálódhat a cég gazdasági és piaci helyzete. 
A Fülöp-szigeteken a Kincstár adatai szerint a kormány 3 milliárd dollárt gyűjtött össze 
legújabb, két részletből álló globális kötvénykibocsátásával, bizonyítva, a nemzetközi 
befektetők egyre nagyobb bizalmát a Duterte kormányzat gazdasági intézkedési iránt. 
A dél-koreai külügyminiszter Chung Eui-yong az elmúlt héten Indonéziában tárgyalt Retno 
Marsudi indonéz külügyminiszterrel és Joko Widodo elnökkel a két ország 
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együttműködésének megerősítéséről, valamint konzultációt folytattak a két nemzet 
együttműködésének több fontos pontjáról, a gazdasági, egészségügyi és védelmi területeken. 
Az Utazási és Turisztikai Világtanács adatai szerint Szaúd-Arábia a világ 185 országát tekintve 
az utazási és turisztikai gazdaság rangsorában a 2019-es 17. helyről a 16. helyre lépett előre 
2020-ban. Jelentős esemény, az országgal kapcsolatban, hogy a szaúdi beruházási 
minisztérium és a Janssen partnerségi megállapodást írtak alá, melynek keretében stratégiai 
kezdeményezéseket dolgoznak ki az egészségügy és az „élettudományok” hatékonyságának 
növelése érdekében. A hivatalos adatokból pedig kiderül, hogy a királyságban a 
munkanélküliségi ráta az idei első negyedévben 11,7 százalékra csökkent. 
Érdekes adat, hogy Dubaj átlagos napi élelmiszer- és italkereskedelme 2021 első 
negyedévében 7,7%-kal nőtt a tavalyi, 2020-as év azonos időszakban mértekhez képest. Amint 
azt az egyiptomi kormány közölte az Egyesült Arab Emírségek számít Egyiptom legnagyobb 
kereskedelmi partnerének a Közel-Keleten, két ország közötti kereskedelem volumene 2020-
ban körülbelül 4,1 milliárd dollár volt. 
A héten Recep Tayyip Erdoğan török elnök megnyitotta a 15 milliárd dolláros "Isztambul-
csatorna" projektet, amelynek célja, hogy enyhítsék a zsúfolt Boszporusz-szorosra nehezedő 
nyomást. Időközben a török külügyminiszter Mevlüt Çavuşoğlu Rómába utazott, hogy részt 
vegyen az ISIS terrorszervezet elleni nemzetközi koalíció hétfői ülésén. 
Az iraki Basra Gas Company kedden a Nemzetközi Pénzügyi Társasággal, a Világbank 
befektetési ágával 360 millió dollár összegű kölcsönszerződést írt alá gázprojektekbe történő 
befektetésre. 
Üzbegisztánnal kapcsolatban számos hírt olvashattunk a héten. Fuat Oktay, a Török 
Köztársaság alelnöke munkalátogatást tett az országban és tárgyalt a kétoldalú török-üzbég 
kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Az üzbég statisztikai bizottság bejelentette, 
hogy 2021 január-májusában Üzbegisztán 444,7 ezer dollár értékben exportált autókat 
Azerbajdzsánba. Bizonyossá vált, hogy a politikáról és a biztonságról szóló "Európai Unió - 
Közép-Ázsia" párbeszéd következő ülését július 1-jén rendezik meg Taskentben, ahol a 
résztvevők megvitatják az EU és Közép-Ázsia közötti együttműködés állapotát és kilátásait, 
valamint a külpolitika és a biztonság terén felmerülő közös kihívásokat. Üzbegisztán 
ugyanakkor a kulturális örökség tárgyainak megőrzésére szolgáló alap létrehozására tett 
javaslatot a Türk Tanácsban és felhívta a figyelmet arra, hogy sürgős feladat a kulturális 
örökségi helyszínek helyreállítása és az ehhez kapcsolódó tudományos és gyakorlati kutatások 
támogatása. Ismertté vált, hogy Üzbegisztán számára az Eurázsiai Gazdasági Unióba (EAEU) 
való belépés jelentős befektetési hasznot eredményezhet, ugyanis az EAEU-be történő 
belépés 1 és 1,5 milliárd dollár közötti infrastrukturális beruházásokat vonzhat az országba.  
Az EAEU-val kapcsolatban fontos fejlemény, hogy 2021. július 1-jén lép életbe az egységes 
"Munka határok nélkül" keresési rendszer, amely lehetővé teszi az álláskeresés 
megkönnyítését az Eurázsiai Gazdasági Unión (EAEU) belül.  
Fontos magyar vonatkozású hír, hogy Muhammad Abdul Muhith Banglades osztrák, magyar 
és szlovén nagykövete és Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémiáért 
és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár június 30-án egyetértési 
megállapodást írtak alá Budapesten, ami további 30 ösztöndíjat biztosít a nukleáris energetika 
hallgatói és szakemberei számára, kiegészítve a korábbi bangladesi hallgatóknak szóló, három 
éven át tartó, évi 100 ösztöndíjas helyet. 
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Kelet Ázsia 

A kínai központi bank ígéretet tesz a monetáris politika rugalmas és pontos 

végrehajtására 

Xinhua, 2021. június 28. 

Kína rugalmasan és precízen hajtja végre monetáris politikáját, és igyekszik egyensúlyt 

teremteni a gazdasági fellendülés és a kockázatmegelőzés között - mondta el a kínai jegybank. 

A Kínai Népi Bank (PBOC) ígéretet tett arra, hogy a gazdaságot megfelelő tartományon belül 

tartja és biztosítja, hogy a fellendülés során magasabb egyensúlyi szintet érjen el. A 

körültekintő monetáris politikának rugalmasnak, precíznek, ésszerűnek és mérsékeltnek kell 

maradnia - mondta a PBOC, hangsúlyozva, hogy a makrotőkeáttételi arány alapvetően stabil, 

a likviditás pedig ésszerű szinten marad. A PBOC megerősíti az inkluzív finanszírozás 

megkönnyítésére irányuló erőfeszítéseket, és irányítja a pénzintézeteket az olyan ágazatok 

támogatásának növelésére, mint az innováció, a kis- és mikrovállalkozások, valamint a zöld 

fejlődés. 

Forrás: Central bank pledges flexible, precise implementation of monetary policy 

Kína közel 100 országnak több mint 450 millió oltóanyagot biztosított 

Xinhua, 2021. június 29. 

Wang Yi kínai külügyminiszter részt vett a G20-ak külügyminisztereinek 29. online tartott 

ülésén. Elmondta, hogy a G20 tagjainak egységet és együttműködést kell képviselniük, és 

vezető szerepet kell játszaniuk a járvány elleni globális küzdelemben. Minden félnek arra kell 

törekednie, hogy a globális egészségügyi csúcstalálkozó eredményeit minél előbb 

végrehajtsák, tudományos hozzáállással kell válaszolnia a járványra, meg kell erősítenie az 

együttműködést az oltások, a diagnózis és a kezelések tekintetében, valamint a közös 

megelőzés és az ellenőrzés területén, és nagyobb támogatást kell nyújtania a fejlődő 

országoknak. Kína eddig több mint 450 millió oltóanyagot adott közel 100 országnak. 

Forrás: 中国已向近 100个国家提供了超过 4.5亿剂疫苗 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-06/28/c_1310032707.htm
http://www.xinhuanet.com/world/2021-06/29/c_1127609974.htm
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Kína a KKP elmúlt 100 évét ünnepli 

Shannon Tiezzi, The Diplomat, 2021. július 02. 

A Kínai Kommunista Párt (KKP) július 1-én ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, melynek 

alkalmából Pekingben fényes ünnepséget szerveztek, ahol Xi Jinping elnök is beszédet 

mondott. Az államfő kiemelte a párt szerepét a nemzet újjászületése érdekében tett 

erőfeszítéseit tekintve és hangsúlyozta, hogy Kínában az egyetlen erő a KKP, amely képes volt 

az eredményes modernizációra, miközben nem csupán a feudalizmussal, de a külföldi 

imperializmussal is meg kellett küzdenie. A nagy eredmények ismertetése mellett Xi azonban 

nem beszélt a Mao korszak ellentmondásairól és főleg arról, hogy a Nagy ugrás és a kulturális 

forradalom milyen hatást gyakorolt az ország fejlődésére. A 40 év alatti kínai állampolgárok 

számára azonban a múlt negatív eseményei már keveset számítanak, szemben a saját 

tapasztalataikkal – vagyis hogy a mélyszegénységből Kína a világ második gazdasági hatalma 

lett – ezért elfogadják KKP narratíváját, még ha azzal nem is értenek egyet teljes mértékben. 

Forrás: China Celebrates 100 Years of the CCP 

Xi deklarálta a közepesen fejlett társadalom megteremtését 

Wang Cong – Tu Lei, Global Times, 2021. július 01. 

A Kínai Kommunista Párt megalapításának 100. évfordulójára rendezett ünnepségen Xi Jinping 

elnök bejelentette, hogy Kína sikeresen teljesítette azt a célkitűzést, hogy az ország a 

közepesen fejlett társadalmak sorába kerüljön, betetőzve a kínai emberek 2500 éve tartó 

törekvését a xiaokang vagyis a békés és boldog élet elérését illetően. A xiaokang társadalom 

megvalósítása mindvégig fontos célja volt a kommunista pártnak, amelyet az ország bizonyos 

szempontból még túl is teljesített. Kína páratlan történelmi sikerét jelzi, hogy 2020-ban amikor 

deklarálta a szegénység feletti győzelmét, 770 millió embert emelt fel az abszolút 

szegénységből, amire a világon még nem volt példa. A kínai GDP 42 éven keresztül való 9,2%-

os növekedése szintén egyedülálló jelenség. A döntő tényező pedig, ami ezt lehetővé tette az 

Kínai Kommunista Párt emberközpontú kormányzása, összehangolt fejlesztése és a közös jólét 

érdekében megfogalmazott eredeti küldetése. 

Forrás: Xi declares completion of moderately prosperous society 

 

  

https://thediplomat.com/2021/07/china-celebrates-100-years-of-the-ccp/
https://www.globaltimes.cn/page/202107/1227540.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202107/1227540.shtml
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Sanghajt és Chengdut összekötő gyorsforgalmi út egyúttal az autóipar 

legfontosabb szereplőit is összeköti 

China Daily, 2021. június 29. 

A Sanghaj-Csengdu gyorsforgalmi út Kína keleti és nyugati részét köti össze, keleten Sanghajtól 

indulva a nyugati Szecsuán tartományban lévő Csengduig tart. Sanghaj, Jiangsu, Anhui, Hubei, 

Csungking és Szecsuán tartományokon át keletről nyugatra, összesen 1966 kilométer hosszú. 

Az útvonal hat tartománya és városa a kínai autóipar legfontosabb szereplői. A gyorsforgalmi 

utak fejlődésével az autóipar, az akkumulátoripar és a járműgyártás is fejlődött. 

Forrás: 沪蓉高速串连起来的汽车产业链 

Szakértői vélemények a kínai-orosz találkozóról 

China Daily, 2021. június 29. 

Szakértők úgy vélik, hogy a szerződés meghosszabbítása után a két fél kapcsolatai még 

magasabb szintre jutottak, aminek köszönhetően nagyobb léptékben és mélyebb szinten, új 

korszakot nyithatnak a kínai-orosz kapcsolatokban. Továbbra is fontos szerepet töltenek be a 

világgazdaság fellendülésében és a globális stratégiai stabilitás kiépítésében: Kína és 

Oroszország szilárd oszlopai a nemzetközi igazságosság és igazságosság megőrzésében. 

Szakértők továbbá elmondták, hogy a jelenlegi helyzetben Kína és Oroszország államfői közös 

nyilatkozatot tettek közzé, amely hatékonyan demonstrálta a szerződésben is 

megfogalmazott Kína-Oroszország barátság koncepciót, és megmutatta a két fél bizalmát és 

eltökéltségét a stratégiai kérdések elmélyítésébe. 

Forrás: 《中俄睦邻友好合作条约》延期将助力谱写新时代中俄关系新华章 

Szakértők több mesterséges intelligenciát szeretnének a kínai gyárakba 

Cheng Yu, China Daily, 2021. június 29. 

Kínában és másutt is a működő vállalkozásoknak fokozniuk kell a mesterséges intelligencián 

alapuló technológiák alkalmazását a gyártás ösztönzése érdekében állítják szakértők. A Tinjin 

Városi Népi Kormányzati Tájékoztatási Iroda volt annak a webináriumnak a társszervezője, 

melynek témája a "A mesterséges intelligencia jövője a feldolgozóiparban" volt. A webes 

szemináriumot Kína az AI-alapú technológiákba történő nagy beruházásainak - olyan 

iparágakban, mint a gyártás, a pénzügy és a szállítás - apropójából tartották. Tianjin egyike 

azoknak a városoknak, amelyek elősegítik az AI-alapú technológiák használatát. 2018-ban 

Tianjin 100 milliárd yuan (15,48 milliárd dollár) alapot hozott létre az AI-alapú technológiákba 

történő befektetés céljából. Ezt követően további 30 milliárd yuant adtak hozzá az alaphoz, 

hogy elősegítsék a város fejlett gyártási, kutatási és fejlesztési központtá történő válását. Kína 

14. ötéves terve (2021–25) meghatározza az ország mesterséges intelligencia ágazatának 

referenciaértékeit. Az előrejelzések szerint a mesterséges intelligenciát támogató iparágak 

értéke meghaladja majd az 1 billió yuanr, és Kínát 2030-ra globális vezetővé teszi a 

mesterséges intelligencia terén. 

Forrás: Specialists call for more AI in China's factories 

http://cn.chinadaily.com.cn/a/202106/29/WS60da89f1a3101e7ce975776b.html
http://cn.chinadaily.com.cn/a/202106/29/WS60da0157a3101e7ce9757671.html
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/29/WS60da77d4a310efa1bd65e8dd.html
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A Huawei chipgyártásba kezd 

Dave Makichuk, Asia Times, 2021. június 27. 

A Huawei erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy saját, kínai chip-ipart hozzon létre. A 

Digitimes jelentése szerint a cég megalapítja első chipgyártó cégét Wuhanban, Hubei 

tartományban. A jelentés szerint a vállalat várhatóan a következő évtől kezdve szakaszosan 

kezdi meg majd a termelést. Források szerint ez a gyár eredetileg optikai kommunikációs Kirin 

chipeket és modulokat gyártott az önellátás megszerzése és a szükséges mennyiségű 

chipkészlet megtartása érdekében. A Huawei még nem tett hivatalos bejelentést vagy 

megerősítést a HiSilicon wuhani gyáráról. A HiSilicon, a Huawei chiptervezési leányvállalata 

képes korszerű chiptervek tervezésére, bár a Huawei leginkább a telekommunikációs 

berendezések dominanciájáról ismert, jelenleg a vállalat wuhani székhelyű kutatóintézetében 

közel 10 000 K + F személyzet dolgozik, akik főként optikai kommunikációs berendezéseket és 

HiSilicon chipeket kutatnak és fejlesztenek. Valójában a HiSilicon lehet az egyetlen vállalat 

Kínában, amely képes koherens optikai DSP chipek kifejlesztésére. A javasolt tervben a Huawei 

összesen 1,8 milliárd yuan beruházással támogatja a wuhani HiSilicon gyár projektjét.  

Forrás: Huawei’s HiSilicon moving into advanced 5G chip production 

Kína és Oroszország ígéretet tett a kapcsolatok fokozására 

Xinhua, 2021. június 29. 

Xi Jinping és Vlagyimir Putyin videótárgyalás alkalmával jelentette be a legfontosabb Kína és 

Oroszország között életben levő szerződés meghosszabbítását. Peking és Moszkva hétfőn 

megállapodtak a jószomszédi és baráti együttműködésről szóló Kína-Oroszország szerződés 

meghosszabbításában a kétoldalú kapcsolatok magas szintű fejlesztésének fellendítése 

érdekében, emellett vállalták, hogy közösen támogatják a valódi multilateralizmust, és 

biztosítják a globális stratégiai biztonságot és stabilitást. A két ország között, 20 évvel ezelőtt 

aláírt szerződés szilárd jogi alapot adott a Kína-Oroszország kapcsolatok hosszú távú és 

egészséges fejlődéséhez. Amikor a világ viharos változások időszakába lépett, és az emberi 

fejlődés több válsággal is szembesült, Xi Jinping szerint Kína és Oroszország szoros 

együttműködése pozitív energiát adott a nemzetközi közösségnek, és példát jelent egy új 

típusú nemzetközi kapcsolat számára. Moszkva pedig kész együttműködni Pekinggel a 

stratégiai kölcsönös bizalom megerősítése, a még szorosabb stratégiai koordináció 

kialakításában, és a továbbiakban is támogatják egymás erőfeszítéseit nemzeti szuverenitásuk 

és területi integritásuk megőrzése érdekében, és tiszteletben tartják egymás rendszerét és a 

saját választásuk szerinti fejlődési utat – mondta el Putyin. 

Forrás: China, Russia pledge to enhance ties 

  

https://asiatimes.com/2021/06/huaweis-hisilicon-factory-to-close-chipset-gap/
http://global.chinadaily.com.cn/a/202106/29/WS60d98d5fa310efa1bd65e6f3.html
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Mongólia pénzügyi támogatást nyújt nem bányászati exportcégeinek  
MNB.mn, 2021. július 1. 
Az elmúlt három évben Mongóliából mintegy 1500 vállalat exportált. A teljes export mintegy 
70 százaléka azonban 30 vállalattól függ, és közülük csak kettő exportál készterméket, a többi 
nyersanyagokat, jellemzően bányászati termékeket. Az elmúlt három évben Mongólia 82 
országba exportált, ennek 97 százaléka 11 országba irányult, és Kína adja a teljes export 
mintegy 76 százalékát. Az Élelmezésügyi és Földművelésügyi Minisztérium irányításával 
valósul meg a Világbank által finanszírozott Export Promotion Project, amelynek célja a nem 
bányászati termékek exportjának növelése és diverzifikálása, melyek jelenleg csak 5 százalékot 
tesznek ki. A program 50 ezer dolláros pénzügyi támogatást nyújt az exportorientált vállalatok 
számára, amelyek megfelelnek bizonyos feltételeknek, és 100 ezer dollárt a klasztereknek. A 
program kedvezményezettjei a szerződött tevékenységeket saját forrásukból finanszírozzák, 
a projekt pedig a tevékenységek befejezését követően megtéríti a tevékenységek költségeinek 
50 százalékát. A program az exportorientált mezőgazdasági feldolgozóiparra, az 
idegenforgalomra, az információs technológiára, valamint a kulturális és kreatív iparra 
összpontosít. 

Forrás: Уул уурхайн бус бүтээгдэхүүн экспортлох аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлнэ 
 

  

http://www.mnb.mn/i/239286
http://www.mnb.mn/i/239286
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Dél-Ázsia 

Kína-India: egy eljövendő konfliktus körvonalai 

Bertil Lintner, Asia Times, 2021. június 29. 

India 50000 katonát vezényelt a kínai határnak arra a szakaszára, ahol tavaly júniusban 

fegyveres összecsapásra került sor a két ország között, és már eddig is 200000 fős haderőt 

állomásoztatott a régióban. Az indiai kormány vadászgépeket is a térségbe irányított, 

miközben az Indiai-óceánon is fokozta haditengerészeti jelenlétét, közös hadgyakorlatot 

indítva a tengeren az USA-val közösen. Noha az amerikai-indiai együttműködésnek is 

megvannak a korlátai, a közös ellenség Kína, melynek szárazföldi és tengeri ambícióit egyik 

ország sem nézi jó szemmel. A Himalája régióban Indiát elsősorban az aggasztja, hogy az eddigi 

ütközőzónát Peking ellenőrzése alá akarja vonni az infrastrukturális fejlesztések révén. A 

jelenlegi fejlemények arról tanúskodnak, hogy Újdelhi akár a fegyveres összecsapást is 

felvállalná ha az általa feltételezett provokációk folytatódnak a határvidéken. 

Forrás: China-India: contours of a conflict to come 

Magyarország évente 130 bangladesi hallgatót fogad teljes ösztöndíjjal 

Daily Star Bangladesh, 2021. július 2. 
A július 1-jén kiadott közlemény szerint Muhammad Abdul Muhith Banglades osztrák, magyar 

és szlovén nagykövete és Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya, a Magyar Diplomáciai Akadémiáért 

és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkár június 30-án egyetértési 

megállapodást írtak alá a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Az új egyetértési 

megállapodás további 30 dedikált ösztöndíjat biztosít a nukleáris energetika hallgatói és 

szakemberei számára, amelyek kiegészítik a korábbi bangladesi hallgatóknak szóló, három 

éven át tartó, évi 100 ösztöndíjas helyet. Az aláírási ceremónia előtti találkozón a két fél 

megvitatta a Banglades és Magyarország közötti növekvő kétoldalú kapcsolatok jövőbeni 

ütemtervét, ideértve a gazdasági, az egészségügyi, a vízgazdálkodási és a mezőgazdaság 

együttműködést, továbbá a bangladesi nemzet atyjának, Mudzsibur Rahmán sejk 

születésének századik évfordulójának közös idei budapesti megünneplését. 

Forrás: Hungary signs deal for yearly intake of 130 Bangladeshi students with full scholarship 

  

https://asiatimes.com/2021/06/china-india-contours-of-a-conflict-to-come/
https://www.thedailystar.net/youth/education/education-policy/news/hungary-signs-deal-yearly-intake-130-bangladeshi-students-full-scholarship-2122669
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Imran Khan nagyinterjút adott Kínáról 

trubine.com.pk, 2021. július 1. 
Imran Khan, Pakisztán miniszterelnöke a kínai állami CGTN-nek interjút adott a Kínai 

Kommunista Párt (KKP) megalapításának 100. évfordulója alkalmából. Az interjú során 

kérdezték a miniszerelnök véleményét többek között a kínai politikai rendszerről, az ujgurok 

helyzetéről, az amerikai Kína- és Afganisztán-politikáról: 

Kína politikai berendezkedése: 

Imran Khan elmondta, hogy szerinte a KKP egy egyedülálló alternatív modellt mutat fel a 

nyugati típusú demokráciákkal szemben. A KKP-ben egyedülállóan szűrik és ápolják a 

tehetségeket, jobban mint, ahogy ez a nyugati demokráciákban működhet. Emellett kiemelte, 

hogy a kínai politikai előmeneteli rendszer sajátosságából – falutól a nemzeti szintig – 

fakadóan Xi Jinping elnök és Li Keqiang miniszterelnök jól ismerik a népet, tisztában vannak 

annak problémáival. Míg a nyugati demokráciákban nehéz változásokat eszközölni, mert 

rengeteg szabály köti az ember kezét, és általában csak a következő öt évre terveznek, a KKP 

hosszú távon tud tervezni. A miniszterelnök elmondta, hogy Pakisztán Xi Jinping elnököt a 

modern világ egyik nagy államférfijának tekinti a korrupció elleni küzdelem iránti 

elkötelezettsége, a jogállamiság megteremtése, környezetbarát kezdeményezései és a 

mintegy 700 millió ember szegénységből való kiemelése miatt. 

Xinjiang-i muszlimok: 

A Xinjiang-i muszlim ujgurokra vonatkozó kérdésre Imran Khan úgy felelt, hogy Kína és 

Pakisztán között egy szoros és bizalmon alapuló kapcsolat van, így amikor választani kell a 

nyugati média és Kína álláspontja között, ők a kínai kormánynak hisznek. Emellett pedig 

kétszínűnek is érzi a nyugati médiát, hiszen sokkal nagyobb emberi jogi problémák is vannak 

a földön, melyekről a nyugati médiumok hallgatnak. Ilyen például az India által törvénytelenül 

elfoglalt Jammu esete, ahol az emberi jogok állandó súlyos megsértése zajlik, ahol 9 millió 

embert tulajdonképpen fogva tartanak, a nyugati médiában pedig erről alig olvasni bármit is. 

Az Egyesült Államok Kína-politikája 

A miniszterelnök említést tett arról, hogy a két nagyhatalom rivalizálása aggodalomra ad okot, 

hiszen szétszakíthatja a világot, akárcsak korábban a hidegháború. Az Egyesült Államok 

érzékelhetően óvakodik a kínai befolyás növekedésétől a régióban, éppen ezért regionális 

szövetségeseket keres. Az az elképzelés azonban, hogy India ellensúlyozza Kínát elsősorban 

Indiának káros, hiszen a Kínával való együttműködésből sokkal többet profitálhatna, ha viszont 

versenybe száll, akkor veszíteni fog Kínával szemben. Ezután hangsúlyozta, hogy a pakisztáni-

kínai kapcsolatoknak semmi köze Indiához, és lényegtelen, hogy milyen nyomást gyakorolnak 

nyugatról Pakisztánra, a két ország kapcsolata nem fog változni, hiszen Kína mindig is kiállt 

Pakisztán mellett, amikor bajban volt. Emellett megjegyezte, hogy nem tartja fairnek, hogy az 

USA és a nyugati hatalmak az olyan országoktól, mint Pakisztán elvárják, hogy válasszanak a 

két oldal között. „Pakisztán nem fogja leminősíteni kapcsolatait Kínával.” 



 
 

 
 

12 

Afgán helyzet 

Az afganisztáni helyzetre vonatkozó kérdésre a miniszterelnök azt felelte, hogy „sajnos 

jelenleg senki sem tudja a választ”, hozzátéve, hogy Afganisztán történelme azt bizonyítja, 

hogy nem lehet nekik kívülről diktálni és nem is szeretik, ha kívülről próbálják őket irányítani. 

Azt mondta, hogy a pillanatot, amikor az amerikaiak megadták a kivonulás idejét, a tálibok 

győzelemnek élték meg. Ettől a perctől nehéz volt őket a politikai rendezés párbeszédébe 

visszahozni. Imran Khan szerint abban az esetben, ha Afganisztánban polgárháború törne ki, 

Afganisztán után Pakisztán szenvedne a legjobban. A miniszterelnök hozzátette, hogy az 

Egyesült Államok a legnagyobb hibát azzal követte el, hogy katonai megoldást próbálta találni 

az afganisztáni helyzetre. „Folyton ugyanazt csinálták újra és újra és újra, és azt hitték, hogy 

más eredményt fognak kapni.” 

Kína-Pakisztán Gazdasági Folyosó (CPEC) 

„Pakisztán elhatározta, hogy megerősíti a gazdasági kapcsolatokat Kínával.” A Kína–Pakisztán 

Gazdasági Folyosó (CPEC) második szakaszában Pakisztán vonzani fogja a kínai ipart a 

különleges gazdasági övezetekbe, és a kínai mezőgazdasági technológiát. A kínai médiának 

elmondta, hogy bizottság alakult a CPEC-projektek felügyeletére és az akadályok 

megszüntetésének biztosítására. Éppen ezért a tervek szerint a jövő héten Gwadarba látogat, 

hogy felügyelje a projekteket. 

Forrás: PM lauds China for offering alternative to Western democracy 

  

https://tribune.com.pk/story/2308262/pm-imran-lauds-china-for-offering-alternative-to-western-democracy
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A német kormány továbbra is elkötelezett az afganisztáni fejlesztési 

együttműködés mellett: új finanszírozás 182,6 millió EUR 

German Cooperation with Afghanistan, 2021. június 30. 
Június 29-én az afgán és a német kormány a fejlesztési együttműködésről tárgyalt. A német 

kormány vállalja, hogy Afganisztán kormányának újabb mintegy 182,6 millió euró összeget 

biztosít kétoldalú együttműködésre. Az afgán küldöttséget a pénzügyminisztérium politikai 

miniszterhelyettese, Nazir Kabiri vezette, német félről pedig Claudia Warning professzor, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztérium Közép-Kelet, Ázsia, Latin-Amerika, 

Délkelet-Európa és Kelet-Európa régiókért felelős főigazgatója vezette a küldöttséget. A 

konferenciára online került sor a járvány miatt.  A küldöttségek megállapodtak a fejlesztési 

együttműködés finanszírozásának elosztásáról. A pénzügyi együttműködési projektekre 120 

millió eurót, a technikai együttműködési projektek pedig 47,6 millió eurót folyósít a német fél, 

és további 15 millió eurót tesznek elérhetővé a kitelepítéseket kiváltó okok kezelése és a 

menekültek reintegrálása érdekében. A minisztérium további finanszírozást közvetlenül az 

afganisztáni közösségekkel dolgozó civil szervezetek számára biztosít. Ezenkívül a német 

szövetségi külügyminisztérium jelentős összeget biztosít a stabilizációhoz és a humanitárius 

segítségnyújtáshoz. Németország tehát jó úton halad afelé, hogy teljesítse a 2020-as genfi 

konferencián vállalt ígéretét, miszerint összesen 430 millió euró segítséget nyújt Afganisztán 

számára 2021-ben. Nazir Kabiri hangsúlyozta: „Az Afganisztán és Németország közötti 

barátságnak és jó kapcsolatoknak több mint egy évszázados múltja van. Az afgán kormány 

méltányolja a német kormány és a német nép segítségét Afganisztán számára a stabil 

demokrácia kiépítése, valamint a hatékonyság és az önellátás elősegítésére.”  

Forrás: German Government Remains Committed to Development Cooperation with 

Afghanistan: New Funding of EUR 182.6 million 

Az európai csapatok többsége már csendben kivonult Afganisztánból 

Tolo News, 2021. július 1. 
Az európai csapatok többsége már csendesen kivonult Afganisztánból, hónapokkal azelőtt, 

hogy az Egyesült Államok vezette misszió hivatalosan véget ért volna. Szerdán Németország 

és Olaszország jelentette be az afganisztáni misszióik végét, Lengyelországba pedig az utolsó 

csapatok is hazatértek. Az AP afgán hírügynökség kiemelte, hogy az általa elemzett országok 

közleményei azt mutatják, hogy az európai csapatok többsége most nagyobb felhajtás nélkül 

távozott, éles ellentétben azzal a drámai erő- és az egységdemonstrációval, mellyel a NATO-

szövetségesek anno bevonultak az Egyesült Államok inváziójának támogatására, hogy 

felszabadítsák az országot az al-Kaida 2001. szeptember 11-i támadásai után.  

Forrás: AP: Most European Troops Leaving Afghanistan Quietly 

  

https://www.ez-afghanistan.de/en/news/german-government-remains-committed-development-cooperation-afghanistan-new-funding-eur-1826
https://www.ez-afghanistan.de/en/news/german-government-remains-committed-development-cooperation-afghanistan-new-funding-eur-1826
https://tolonews.com/afghanistan-173214
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Idén eddig 450 millió dollár értékben exportált Afganisztán 

Tolo News, 2021. június 27. 
Afganisztán ebben az évben eddig 450 millió dollár értékű árut exportált, ami enyhe 

növekedést jelent az előző évhez képest – közölte a Kereskedelmi és Beruházási Kamara, 

hozzátéve, hogy reményeik szerint az év végéig elérhetik az egymilliárd dollár feletti célt. A 

számok azt mutatják, hogy az elmúlt öt hónapban közel 32 800 tonna árut és terméket 

exportáltak légi útvonalakon. Az Országos Statisztikai és Információs Hatóság szerint az ország 

exportja 2020-ban 776 millió dollár volt. „Célunk elérni további 600-700 millió dollárt a 

következő öt hónapban” – mondta Mir Zaman Popal, a Kereskedelmi és Beruházási Kamara 

exportosztályának vezetője. A magánszektor visszajelzései szerint azonban a szárazföldi 

export akadályokba ütközik. „2020-ban sok határt lezártak, de a helyzet valamivel jobb ebben 

az évben, mivel a Covid–19 oltási programok megkezdődtek, és az országok elkezdik megnyitni 

útjaikat a kereskedelem számára” – mondta a magánszektor egy képviselője. A szőnyegek, a 

kézműves termékek, valamint a száraz és friss gyümölcsök teszik ki az ország exportjának 

legnagyobb részét. 

Forrás: Afghan Exported Goods Worth '$450M' So Far This Year  

https://tolonews.com/business-173100
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Délkelet-Ázsia 

A szingapúri Sembcorp Marine és a Keppel Offshore & Marine (valószínű) 

összeolvadásának magyarázata 

James Guild, The Diplomat, 2021. június 29. 

A szingapúri kormány 1968-ban vette meg a britektől a hajógyárat, amely a Sembawang 

hajógyár nevet kapta. 1998-ban a Sembawang Corporation összeolvadt a Singapore 

Technologies Industrial Corporation-nel és létrejött a Sembcorp. A vállalat ezután a 

közművekre és a tengerészeti építkezésekre fókuszált, megszabadulva a perifériás 

üzletágaktól. A 2000-es évek virágzása után azonban 2018-ban már veszteséget termelt, most 

pedig úgy tűnik, hogy összeolvad a Keppel Corporation leányvállalatával a Keppel Offshore & 

Marine-nel, melynek következtében konszolidálódhat a cég gazdasági és piaci helyzete. Ebből 

teljes mértékben kiderül a szingapúri államkapitalizmus logikája, mely szerint, amikor a 

Sembcorp Marine üzleti környezete rosszabbra fordult, a szingapúri állam olyan 

szerkezetátalakítási lehetőséget szeretett volna elérni, amely hosszú távon védi a nemzet 

stratégiai eszközeit ahelyett, hogy a piac rövid távú igényeire reagálna. Az állam nem 

engedheti meg, hogy a Sembcorp eladósodjon és el sem adhatja a magánbefektetőknek. 

Forrás: The (Probable) Merger of Singapore’s Sembcorp Marine and Keppel Offshore & Marine, 

Explained 

Dél-Korea új déli politikája: az Indonézia dimenzió 

Noto Suoneto, The Diplomat, 2021. június 29. 

A múlt héten a dél-koreai külügyminiszter Chung Eui-yong délkelet-ázsiai körútja utolsó 

állomásán Indonéziában tárgyalt Retno Marsudi indonéz külügyminiszterrel és Joko Widodo 

elnökkel a két ország együttműködésének megerősítéséről. Dél-Korea számára a Moon Jae-in 

elnök által meghirdetett Új déli politika jegyében fontos szerep jut Indonéziának, így 

konzultációt folytattak a két nemzet közös érdekeltségéből fakadó együttműködés több 

fontos pontjáról, a gazdasági, egészségügyi és védelmi területeken. Indonézia számára a dél-

koreai tőke bevonása az infrastrukturális fejlesztésekbe rendkívül fontos lenne, miközben a 

nem hagyományos biztonsági kihívások területén is számítana Szöul segítségére. Az Új déli 

politika keretében nyilvánvalóan van még tere a két ország közötti kapcsolatok fejlesztésének, 

melynek során az emberek közötti közvetlen kapcsolatok javítására is hangsúlyt kell fektetni. 

Forrás: South Korea’s New Southern Policy: The Indonesia Dimension 

  

https://thediplomat.com/2021/06/the-probable-merger-of-singapores-sembcorp-marine-and-keppel-corporation-explained/
https://thediplomat.com/2021/06/the-probable-merger-of-singapores-sembcorp-marine-and-keppel-corporation-explained/
https://thediplomat.com/2021/06/south-koreas-new-southern-policy-the-indonesia-dimension/
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A Szingapúri Monetáris Hatóság vezetője Ravi Menon szerint 2021 első felében 

a szingapúri pénzügyi szektor becslések szerint 6%-kal növekedett 

Ovais Subhani, The Straits Times, 2021. június 30. 

A szingapúri gazdaság Covid-19 utáni talpraállását jelzi, hogy a Szingapúri Monetáris Hatóság 

(MAS) június 30-án kiadott éves jelentésében a 2021-es év első felében 6%-ra becsülte a 

pénzügyi szektor bővülését, miközben az ágazat már tavaly is meghaladta a teljes gazdaság 

növekedését, 5,1%-os pozitív értékével. Jelentős eredmény, hogy a pénzügyi szolgáltatási és a 

fintech szektor tavaly 2500 munkahelyet teremtett, és a pénzügyi intézmények várhatóan 

ebben az évben további 6500 új munkalehetőséget hoznak létre, elsősorban az olyan 

területeken, mint a technológia, a vagyonkezelés, a vállalati banki tevékenység és a biztosítás. 

Ravi Menon ügyvezető igazgató szerint a GDP növekedése idén a 6%-ot is meghaladhatja. Nem 

mellékes, hogy a MAS 5,2 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el az elmúlt pénzügyi évben, 

amelyből 2,6 milliárd dollárt visszaad a kormánynak, a fennmaradó részt pedig hozzáadják a 

MAS tartalékaihoz. A hivatalos devizatartalékból származó befektetési hozam 8,2 milliárd 

dollár volt. 

Forrás: Singapore financial sector grew an estimated 6% in first half of 2021: MAS chief Ravi 

Menon 

Az ENSZ szerint a globális turizmus fellendülésére 2023 előtt nem számíthatunk, 

a Covid-19-ből fakadó veszteség meghaladhatja az 5,4 billió szingapúri dollárt 

Reuters, The Straits Times, 2021. június 30. 

A nemzetközi turizmus ebben az évben stagnálni fog a fejlődő országokat jellemző oltáshiány 

közepette, ami akár 2,4 billió dollár veszteséget is okozhat az ENSZ szerdán megjelent 

tanulmánya értelmében, hozzátéve, hogy az ágazat fellendülése 2023 előtt nem várható. Az 

ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) és a Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciának 

(Unctad) közös jelentése szerint az idegenforgalom mélyreható gazdasági hatása a Covid-19-

es járvány tavalyi megjelenése óta 4 billió dollár veszteség is lehet. A tavalyi évben a 

nemzetközi utazások száma 2019-hez képest 73%-kal csökkent 2,4 billió dolláros veszteséget 

okozva a turizmusban és a hozzá kapcsolódó ágazatokban. Javulás várhatóan az év második 

felében következhet be főleg az USA-ban és Európában. 

Forrás: Global tourism not seen rebounding till 2023, Covid-19 losses could top $5.4 trillion: 

UN 

  

https://www.straitstimes.com/business/banking/singapore-financial-sector-grew-51-in-2020-faster-than-before-covid-19-mas-annual
https://www.straitstimes.com/business/banking/singapore-financial-sector-grew-51-in-2020-faster-than-before-covid-19-mas-annual
https://www.straitstimes.com/business/economy/global-tourism-not-seen-rebounding-till-2023-covid-19-losses-could-top-us4-trillion
https://www.straitstimes.com/business/economy/global-tourism-not-seen-rebounding-till-2023-covid-19-losses-could-top-us4-trillion
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Az USA-Indonézia kapcsolatok újraindítása szükséges  

Alexander R. Arifianto, East Asia Forum, 2021. június 28. 

Bár a történelem folyamán Indonézia alapvetően jó bilaterális kapcsolatokat épített ki az 

Egyesült Államokkal, hullámvölgyek időről-időre jellemezték a viszonyt. Legutóbb Trump 

elnöksége alatt vált hűvösebbé a két ország kapcsolata. 2021. május 31-én Wendy Sherman 

amerikai külügyminiszter-helyettes Indonéziába látogatott, mint a Biden-kormány első magas 

rangú tisztviselője, aki hivatalos látogatást tett az országban. A találkozón a vezetők 

megvitatták az USA és Indonézia közötti partnerség megújítására és a regionális kihívások 

kezelésére irányuló lehetséges új kezdeményezéseket. Indonéziát ugyan aggasztja Kína 

felemelkedése, de a Trump majd pedig a Biden adminisztráció agresszív politikáját nem 

támogatja Pekinggel szemben, ahogy a Négyes törekvéseit sem. A demokrácia és az emberi 

jogok erőltetése szintén rossz emlékeket idéz a szigetországban, ezért Washingtonnak és 

Jakartának új lehetőségeket kell találnia az együttműködésre, szem előtt tartva Indonézia 

„szabad és aktív” külpolitikáját, egyúttal megőrizve az ASEAN autonómiáját. 

Forrás: US–Indonesia relations need a reboot 

A kormány 3 milliárd dollárt gyűjtött a globális kötvényekből 

Mayvelin U. Caraballo, The Manila Times, 2021. június 30. 

A Kincstár (BTr) adatai szerint a filippínó kormány 3 milliárd dollárt gyűjtött össze legújabb, 

két részletből álló globális kötvénykibocsátásával. Az állam először 750 millió dollárt gyűjtött 

a 10,5 éves lejáratú kötvényből, majd 2,25 milliárdot a 25 évre szóló kötvényből – derül ki a 

BTr keddi közleményéből. A kibocsátásból származó bevételeket általános célokra fordítják, 

ideértve a költségvetési támogatást is. Carlos Dominguez pénzügyminiszter szerint a 

kötvények sikere arról tanúskodik, hogy a nemzetközi befektetői közösség egyre nagyobb 

bizalommal viszonyul a Duterte kormányzat gazdasági intézkedési iránt, amelyek célja a 

gazdaság talpraállítása a Covid-19-et követően. A Bank of China, a Deutsche Bank, a Goldman 

Sachs, a Morgan Stanley, a MUFG Securities, a Standard Chartered Bank és az UBS is jelentős 

szerepet játszott a tranzakciókban. 

Forrás: Govt raises $3 billion from global bond offer 

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/06/28/us-indonesia-relations-need-a-reboot/
https://www.manilatimes.net/2021/06/30/business/top-business/govt-raises-3-billion-from-global-bond-offer/1805186
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A mianmari diplomaták az USA-ban és Svájcban visszautasították a hazatérést 

miután kritizálták a katonai kormányzatot 

Kyodo News, South China Morning Post, 2021. június 29. 

Mianmar ENSZ nagykövete Kyaw Moe Tun szerint eddig a külföldön dolgozó mianmari 

diplomaták közül 20-an csatlakoztak a civil engedetlenségi mozgalomhoz, közülük 11-en pedig 

szeretnének a vendéglátó országban maradni. Azt követően, hogy állást foglaltak a katonai 

rezsim ellen, hazatérésüket követően várhatóan komoly büntetésre számíthatnak, ezért 

szeretnének védelmet kérni a hatóságoktól jelenlegi tartózkodási helyükön. A nagykövet az 

ENSZ reakciójával sem elégedett a hazájával kapcsolatos események miatt, hiszen az ENSZ 

határozat elfogadása túl hosszú időt vett igénybe, ráadásul nem is hozta meg a kívánt 

eredményt. 

Forrás: Myanmar diplomats in US and Switzerland refuse to return home after criticising 

military junta 

  

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3139230/myanmar-diplomats-us-and-switzerland-refuse-return-home
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3139230/myanmar-diplomats-us-and-switzerland-refuse-return-home
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Közel-Kelet 

Szaúd-Arábia 2020-ban globálisan a 16. helyet foglalta el az utazási és 

turisztikai gazdaságot tekintve 

 .Al Arabiya, 2021. június 26 ,العربية

Az Utazási és Turisztikai Világtanács adatai szerint Szaúd-Arábia a világ 185 országát tekintve 

az utazási és turisztikai gazdaság rangsorában a 2019-es 17. helyről a 16. helyre lépett előre 

2020-ban. Az elmúlt évben az utazási és turisztikai szektor világszerte nagy veszteségeket 

szenvedett el a Covid-19 járvány kitörése, valamint az ebből következő határzárak és a 

repülőjáratok felfüggesztése miatt. Az Utazási és Turisztikai Világtanács adatai szerint az 

utazási és turisztikai szektor volumene Szaúd-Arábiában mintegy 48,5 milliárd dollárt tett ki, 

szemben az előző évi 79,2 milliárd dollárral, mivel a szigorú határellenőrzések és a 

járványmegelőzési intézkedések 38,8% -os visszaesést eredményeztek az ágazatban. A szaúdi 

kormány nagy erőfeszítéseket tesz a turisztikai szektor támogatása érdekében, például újabb 

beruházásokat tervez és megkönnyíti a külföldiek számára az országba való belépést. 

Forrás: باقتصادات السفر والسياحة خالل ٢٠٢٠  
 
   المرتبة الـ  ١٦ عالميا

 السعودية ف 

Erdoğan megnyitotta az óriási, 15 milliárd dolláros "Isztambul-csatorna" 

projektet 

 .Al Jazeera, 2021. június 27 ,الجزيرة

Recep Tayyip Erdoğan török elnök megnyitotta a 15 milliárd dolláros "Isztambul-csatorna" 

projektet, amelynek célja, hogy enyhítsék a zsúfolt Boszporusz-szorosra nehezedő nyomást. A 

török elnök elmondta, hogy az Isztambul-csatorna egy, a város jövőjének megmentésére 

irányuló kezdeményezés, amely új fejezetet nyit Törökország fejlődésében. Erdoğan közölte, 

hogy a csatorna projekt megvalósítása 6 évet vesz majd igénybe. A csatorna ellenzői 

megkérdőjelezik a vállalkozás megvalósíthatóságát és azt mondják, hogy az súlyosan 

károsítani fogja a környezetet. Ezzel szemben Erdoğan kifejtette, hogy a Boszporusz-szoroson 

évente áthaladó hajók száma az 1930-as évek 3 ezerétől napjainkra 45 ezerre nőtt, és 

rámutatott azokra a becslésekre, amelyek szerint ugyanezen szám 2050-re eléri a 78 ezret. 

Hangsúlyozta, hogy minden, a Boszporusz-szoroson áthaladó nagy hajó komoly kockázatot 

jelenthet Isztambul városára nézve, ami miatt erősen indokolt a tehermentesítő Isztambul-

csatorna megépítése. 

Forrás:  وع  "قناة إسطنبول "العمالق بتكلفة ١٥ مليار دوالر  أردوغان يدشن مشر

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2021/06/26/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-16-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2020
https://www.alarabiya.net/aswaq/travel-and-tourism/2021/06/26/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-16-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2020
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/6/27/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
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Egyiptomi kereskedelmi miniszter: Az Egyesült Arab Emírségek Egyiptom 

legnagyobb kereskedelmi partnere, a teljes kétoldalú kereskedelem volumene 

4,1 milliárd dollár 

السابع اليوم , Yawm7, 2021. június 27. 

Nevin Jameh, egyiptomi kereskedelmi és ipari miniszter elmondta, hogy az Egyesült Arab 

Emírségek számít Egyiptom legnagyobb kereskedelmi partnerének a Közel-Keleten, mivel a 

két ország közötti kereskedelem volumene 2020-ban körülbelül 4,1 milliárd dollár volt, 

szemben a 2019-es 3,356 milliárd dollárral. A teljes egyiptomi export az Egyesült Arab 

Emírségek piacára 2020-ban körülbelül 2.882 milliárd dollárt tett ki, szemben a 2019-es 2.11 

milliárd dollárral. A kereskedelemi minisztertől megtudhattuk, hogy az Egyesült Arab 

Emírségek a legnagyobb külföldi befektető az egyiptomi piacon, mivel hozzájárul olyan 

gigaprojektekhez is, melyeknek tőkéje meghaladja a 7 milliárd dollárt. 

Forrás:  يك تجاري لمرص بإجمال   تجارة  بينية ٤.١ مليار دوالر  وزيرة التجارة :اإلمارات أكب   شر

A török külügyminiszter a kanadai és litván kollégáival találkozott 

Hürriyet Daily News, 2021. június 28. 

A török külügyminiszter június 27-én megbeszéléseket folytatott kanadai és litván kollégáival 

Rómában. Mevlüt Çavuşoğlu azért utazott az olasz fővárosba, hogy részt vegyen az ISIS 

terrorszervezet elleni nemzetközi koalíció hétfői (2021. június 28.) ülésén. A török 

külügyminisztérium közleménye szerint Çavuşoğlu a Szíriáról szóló miniszteri találkozón is 

tiszteletét tette. Legalább 81 koalíciós ország vett részt a hétfői ülésen - áll az olasz 

külügyminisztérium közleményében. A tanácskozás célja, hogy az ISIS-hez kapcsolódó 

szervezetek által birtokolt területeken, különösen a Száhel-övezetben és Afrika különféle 

régióiban jelen lévő fenyegetéseket leküzdjék. 2013-ban Törökország az elsők között 

nyilvánította terrorszervezetnek az Iszlám Államot. Az országot azóta a terrorista csoport 

többször is megtámadta, akcióik során legalább 300 török állampolgár vesztette életét. 

Válaszul Törökország terrorellenes akciókat indított bel- és külföldön egyaránt. 

Forrás: Turkish foreign minister meets Canadian, Lithuanian counterparts 

  

https://m.youm7.com/story/2021/6/27/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%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%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5369404
https://www.hurriyetdailynews.com/turkish-foreign-minister-meets-canadian-lithuanian-counterparts-165868
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Bloomberg: Dubaj nemzetközi események és konferenciák globális központja 

 .Al Khaleej, 2021. június 28 ,الخليج

A "Bloomberg" közölte, hogy Dubaj gyorsan magára talált a hivatalos események és üzleti 

konferenciák megszervezését illetően, amihez hozzájárult az utazási korlátozások drasztikus 

enyhítése, valamint az is, hogy Dubaj birtokolja a világ egyik legforgalmasabb repülőterét. 

Emellett az sem elhanyagolható, hogy az Egyesült Arab Emírségek vezeti a világ egyik 

leggyorsabb oltási programját. Dubaj emirátus a világ egyik legnagyobb földgázzal kapcsolatos 

konferencia, valamint egy afrikai befektetői csúcstalálkozó megrendezését tervezi az idei 

évben, míg a tervek szerint a későbbiekben a Krikett Világkupának is az Egyesült Arab 

Emírségek adna otthont. A konferenciák és események szervezése tették ki Dubaj 

gazdaságának mintegy 3 százalékát 2019-ben, ami nem kevesebb mint 112 milliárd dollárt 

jelentetett az emirátus számára. 

Forrás: « ج :«دب    مركز  عالم   إلقامة األحداث والمؤتمرات العالمية  بلومببر

Bennett miniszterelnökként első alkalommal beszél az egyiptomi elnökkel 

Times of Israel, 2021. június 29. 

Naftali Bennett, izraeli miniszterelnök beszélt Abdel-Fattah el-Sissi egyiptomi elnökkel és az 

utóbbi gratulált az új izraeli kormány hivatalba lépéséhez. Közösen méltatták a két ország 

közötti békemegállapodást, amelyet a közel-keleti stabilitás több mint 40 éve tartó 

alapkövének neveztek. Bennett köszönetet mondott Egyiptomnak az izraeliek és palesztinok 

közötti közvetítésért, különös tekintettel Kairó erőfeszítéseiért. Az egyiptomi elnök 

hangsúlyozta, hogy meg kell újítani az izraeli-palesztin diplomáciai folyamatot. Sissi és Bennett 

megállapodtak abban, hogy a lehető leghamarabb megbeszélést tartanak. A hivatalos 

tájékoztatás szerint a két vezető a kétoldalú, regionális és nemzetközi kérdések széles skáláját 

fogja megvitatni. 

Forrás: Bennett talks to Egypt’s Sissi for 1st time as PM; they agree to meet 

A Johnson & Johnson gyógyszerek gyártásáról szóló megállapodást ír alá Al-

Dawaa-val Szaúd-Arábiában 

 .Al Arabiya, 2021. június 29 ,العربية

A szaúdi beruházási minisztérium és a Janssen, a Johnson & Johnson leányvállalata partnerségi 

megállapodást írtak alá, melynek keretében stratégiai kezdeményezéseket dolgoznak ki a 

Királyságban az egészségügy és az „élettudományok” hatékonyságának növelése érdekében. 

A megállapodás emellett az innovációkra, az új termékfejlesztésekre, a klinikai vizsgálatokra 

és tanulmányokra, valamint az információkhoz való hozzáférésre és azok terjesztésének 

irányítására összpontosít. Ez az egyezség hozzájárul a társadalmi, egészségügyi és gazdasági 

fejlődés előmozdításához és ezáltal összhangban van Szaúd-Arábia "Vízió 2030" elnevezésű 

tervével. 

Forrás: "السعودية   
 جونسون آند جونسون "توقع اتفاقية لتصنيع أدوية متقدمة ف 

https://www.alkhaleej.ae/2021-06-28/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alkhaleej.ae/2021-06-28/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.timesofisrael.com/bennett-talks-to-egypts-sissi-for-1st-time-as-pm-they-agree-to-meet/
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/06/29/-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2021/06/29/-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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Irak: 360 millió dolláros nemzetközi kölcsön gázprojektek fejlesztésére 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. június 29. 

Az iraki Basra Gas Company kedden a Nemzetközi Pénzügyi Társasággal, a Világbank 

befektetési ágával 360 millió dollár összegű kölcsönszerződést írt alá gázprojektekbe történő 

befektetésre. Ihsan Abdul-Jabbar iraki olajminiszter nyilatkozatában kijelentette, hogy a 

kölcsön aláírása támogatja azokat az együttes erőfeszítéseket, amelyek a legújabb modern 

technológiákat felhasználva az olajműveletekhez kapcsolódó gázoptimalizálás 

maximalizálására irányulnak. Irak elkötelezett amellett, hogy csökkentse a károsanyag 

kibocsátást, amely törekvés megvalósításához ezen megállapodás aláírása is hozzájárul. 

Forrás: العراق ..قرض دول   بـ  ٣٦٠ مليون دوالر لتطوير  مشاريــــع الغاز 

16,4 milliárd dirham volt Dubaj élelmiszer- és italkereskedelme az elmúlt 90 

nap során 

 .Al Khaleej, 2021. június 30 ,الخليج

Dubaj átlagos napi élelmiszer- és italkereskedelme 2021 első negyedévében 7,7% -kal nőtt a 

tavalyi, 2020-as év azonos időszakban mért adataihoz képest - derül ki a Dubaji Statisztikai 

Központ számaiból. Ez a növekedés tükrözi az emirátus és általában az egész Egyesült Arab 

Emírségek gazdasági fellendülésének és javulásának mértékét. Az élelmiszer- és 

italkereskedelem az emirátus első negyedéves nem olajipari külkereskedelmének 4,6% -át 

tette ki, amely 354 milliárd dirhamot jelentett. Szakértők szerint ezek biztató jelek a gazdaság 

talpraállását illetően a koronavírus okozta világjárvány miatti válságos helyzetet követően. A 

járvány időszakával kapcsolatban némi pozitívum is megemlíthető, ugyanis az élelmiszerek és 

italok e-kereskedelme 2020-ban 255%-os növekedést produkált 2019-hez képest. 

Forrás:  
 
   غضون ٩٠ يوما

اب  ف   ١٦,٤ مليار ..تجارة دب    من الطعام والشر

Szaúd-Arábiában a munkanélküliségi ráta a pandémiát megelőző szintre 

csökkent az első negyedévben 

Al Arabiya News, 2021. június 30. 

A hivatalos adatokból kiderült, hogy a szaúdi állampolgárok munkanélküliségi rátája az idei 

első negyedévben 11,7 százalékra csökkent a 2020 végi 12,6 százalékról. Szakértők szerint ez 

összefüggésbe hozható azzal, hogy a járvány után a világ legnagyobb olajexportőrének 

gazdasága felfelé ívelő szakaszba lépett a tavalyi erőteljes csökkenés után. Szaúd-Arábia 2016 

óta gazdasági reformokat hajt végre munkahelyek millióinak megteremtése érdekében, és 

célja a munkanélküliség 7 százalékos csökkentése 2030-ig. A szaúdi gazdaság idén várhatóan 

2,1 százalékos növekedést fog produkálni, miután 2020-ban 4,1 százalékkal zsugorodott. A 

tavalyi visszaeséshez némileg hozzájárult az olajszektor hanyatlása, ami a Királyság önkéntes 

olajtermelés-csökkentését is tükrözte. 

Forrás: Saudi Arabia’s unemployment level drops to pre-pandemic levels in Q1 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%80-360-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2/2289159
https://www.alkhaleej.ae/2021-06-30/164-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B6%D9%88%D9%86-90-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B/%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
https://english.alarabiya.net/business/economy/2021/06/30/Saudi-Arabia-s-unemployment-level-drops-to-pre-pandemic-levels-in-Q1
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Üzbegisztán a türk országok kulturális örökségének digitalizálását javasolja 

Ritmeurasia, 2021. június 26. 

Üzbegisztán javaslatot tett a kulturális örökség tárgyainak megőrzésére szolgáló alap 

létrehozására a Türk Tanácsban. Valamint felhívta a figyelmet arra, hogy a Türk Tanács 

országainak sürgős feladata ma a kulturális örökségi helyszínek helyreállítása, a tárgyi és 

szellemi örökséggel kapcsolatos tudományos és gyakorlati kutatások támogatása. A Türk 

Tanácsot 2009 októberében hozták létre. Fő célja a türk államok közötti átfogó 

együttműködés fejlesztése. A Tanács tagjai Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, 

Törökország és Üzbegisztán. Magyarország megfigyelői státusszal rendelkezik a Tanácson 

belül és meghatározó szerepet tölt be. 

Forrás: Власти Узбекистана предложили оцифровать культурное наследие тюркских 

стран 

Fehéroroszország és Kazahsztán megállapodnak az olajellátással kapcsolatos 

kérdésekben 

Sputnik, 2021. június 28. 

Minszk és Nur-Szultán aláírta az olaj- és olajtermék ellátásával kapcsolatos kereskedelmi és 

gazdasági együttműködésről szóló megállapodást, jelentette be Alekszandr Gurjanov, a 

belorusz külügyminiszter első helyettese. A Nur-Szultánban folytatott tárgyalások mindkét 

ország számára nagy jelentőséggel bírtak. Az olaj és olajtermékekkel kapcsolatos 

megállapodások mellett további kereskedelmi és gazdasági együttműködésekről is 

tárgyalásokat folytattak. Alekszandr Gurjanov szerint Kazahsztán Fehéroroszország 

hagyományos stratégiai partnere. A most aláírt megállapodások pedig mindkét ország 

számára új lehetőségeket teremtenek az ipari együttműködés területén. Kazahsztán 

Fehéroroszország ötödik legnagyobb kereskedelmi és gazdasági partnere. Az idei első 

negyedév eredményei szerint a Fehéroroszország és Kazahsztán közötti kétoldalú 

kereskedelem 175,6 millió dollárt tett ki, ami 12% -kal haladja meg 2020 azonos időszakát. 

Forrás: Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-06-26--vlasti-uzbekistana-predlozhili-ocifrovat-kulturnoe-nasledie-tjurkskih-stran-55269
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-06-26--vlasti-uzbekistana-predlozhili-ocifrovat-kulturnoe-nasledie-tjurkskih-stran-55269
https://sputnik.by/20210628/Belarus-i-Kazakhstan-dogovorilis-o-postavkakh-nefti-Minsku-1047995846.html
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Putyin és Hszi Jinping bejelenti az Oroszország-Kína barátsági szerződés 

meghosszabbítását 

Ajsel Gerejhanova, Russkaja Gazeta, 2021. június 28. 

Oroszország és Kína meghosszabbítja a jó szomszédságról, barátságról és együttműködésről 

szóló kétoldalú szerződés érvényességét, jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök a Xi 

Jinpinggel folytatott tárgyalásokat követően. Az orosz elnök elmondta, hogy a közös 

nyilatkozat kimondta, hogy a jó szomszédságról, barátságról és együttműködésről szóló 

kétoldalú szerződést automatikusan meghosszabbítják a következő ötéves időszakra. Putyin 

rámutatott arra is, hogy a megállapodás fontos pontot rögzített a kölcsönös területi igények 

hiánya és a két ország egymás iránti eltökéltsége kérdésében. A kínai vezető megjegyezte, 

hogy a szerződés szellemének megfelelően Kína és Oroszország "teljes szívvel és elmével 

erőfeszítéseket tesz az együttműködés megerősítésére és magabiztos lépésekkel halad előre" 

a nehézségek ellenére. A két ország kapcsolatát jellemezve Putyin megjegyezte, hogy a 21. 

század államközi együttműködésének példájává váltak és sikerült példátlan magasságba 

hoznunk az orosz-kínai kapcsolatokat. Az orosz vezető hangsúlyozta azt is, hogy az elmúlt 20 

évben a két országnak sikerült jelentősen növelni a külpolitikai interakciót, ami a stratégiai 

partnerség egyik kulcseleme is egyben. 

Forrás: Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о 

дружбе 

Üzbegisztán már hét FÁK-országba exportál személygépjárműveket 

Kabar, 2021. június 28. 

2021 január-májusában Üzbegisztán 444,7 ezer dollár értékben exportált autókat 

Azerbajdzsánba jelentette be az üzbég állami statisztikai bizottság. A minisztérium szerint ez 

84,6 millió dollárral több, mint az előző év azonos időszakában. Kazahsztán lett a vezető állam 

az Üzbegisztánból származó autók behozatalában 127,1 millió dolláros mutatóval. A második 

helyen Afganisztán áll (2,7 millió dollár). Ezt követi Ukrajna (2,3 millió dolláros behozatallal), 

Kirgizisztán (1 millió dollár), Oroszország (955,9 ezer dollár), Azerbajdzsán (444,7 ezer dollár) 

és Tádzsikisztán (339,1 ezer dollár). Csak májusban az üzbég autók exportja összesen 22,5 

millió dollár volt, ami jól mutatja az üzbég gépjárműgyártásban rejlő potenciált. Korábban az 

Állami Statisztikai Bizottság arról is beszámolt, hogy Üzbegisztán 2021 első félévében 205 

elektromos járművet importált külföldről. 166-ot Kínából, 24-et Törökországból és ötöt Dél-

Koreából és az Egyesült Államokból. 

Forrás: Узбекистан экспортировал автомобили в 7 стран СНГ 

  

https://rg.ru/2021/06/28/putin-i-si-czinpin-obiavili-o-prodlenii-dogovora-o-druzhbe-mezhdu-stranami.html
https://rg.ru/2021/06/28/putin-i-si-czinpin-obiavili-o-prodlenii-dogovora-o-druzhbe-mezhdu-stranami.html
http://kabar.kg/news/uzbekistan-eksportiroval-avtomobili-v-azerbaidzhan-bolee-chem-na-400-tys/
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Üzbegisztán és Törökország új közös projektekről tárgyalt 

Sputnik, 2021. június 28. 

Fuat Oktay, a Török Köztársaság alelnöke Üzbegisztánban tett munkalátogatást és tárgyalt a 

kétoldalú török-üzbég kapcsolatok további fejlesztésének lehetőségeiről. A megbeszélés 

résztvevői megerősítették a kétoldalú együttműködés jó dinamikáját. A két ország közötti 

kölcsönös kereskedelem volumene különösen az év eleje óta fokozódott, ami a közös 

beruházási projektek számában is megmutatkozik. A megbeszélés során a felek érintették a 

kereskedelmi forgalom növekedésének és az együttműködési kapcsolatok bővítésének 

kérdéseit, valamint aláírták a preferenciális kereskedelemről szóló megállapodás elfogadását. 

Taskent és Ankara is megerősítette, hogy érdekelt egy közös ipari zóna létrehozásának 

kérdésében. 

Forrás: Узбекистан и Турция обсудили новые совместные проекты 

Július 1-jén Taskentben rendezik meg az EU és Közép-Ázsia biztonságpolitikai 

találkozóját  

Sputnik, 2021. június 30. 

A politikáról és a biztonságról szóló "Európai Unió - Közép-Ázsia" párbeszéd következő ülését 

július 1-jén rendezik meg Taskentben. A találkozón részt vesznek a közép-ázsiai országok és 

Afganisztán külügyminiszter-helyettesei és az Európai Külügyi Szolgálat főtitkárhelyettese. A 

megbeszélés résztvevői megvitatják az EU és Közép-Ázsia közötti együttműködés állapotát és 

kilátásait, a külpolitika és a biztonság terén felmerülő közös kihívásokat és fenyegetéseket. Az 

ülésnek lesz egy gazdasággal foglalkozó része, melyen az EU és Közép-Ázsia közötti gazdasági 

kapcsolatok fejlesztése lesz a fő téma. A közép-ázsiai országok képviselői abban 

reménykednek, hogy sikerül megegyezni a kedvezőbb vámfeltételek elfogadásáról EU 

határain kívülről érkező árukkal kapcsolatban.  

Forrás: Встреча "ЕС — Центральная Азия" по безопасности пройдет в Ташкенте 1 июля 

  

https://uz.sputniknews.ru/20210628/uzbekistan-i-turtsiya-obsudili-novye-sovmestnye-proekty-19449117.htmlű
https://uz.sputniknews.ru/20210630/vstrecha-es--tsentralnaya-aziya-po-bezopasnosti-proydet-v-tashkente-1-iyulya-19471396.html
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Július 1-jén léptetik életbe az EAEU „Munka határok nélkül” álláskeresési 

rendszert 

Tass, 2021. június 30. 

2021. július 1-jén lép életbe az egységes "Munka határok nélkül" keresési rendszer, amely 

lehetővé teszi az álláskeresés megkönnyítését az Eurázsiai Gazdasági Unión (EAEU) belül. A 

projekt célja az EAEU-n belüli munkaerőpiacok digitális eszközök segítségével történő 

interakciójának biztosítása, a nemzeti információs rendszerek funkcionalitásának bővítése 

azáltal, hogy lehetőségeket kínál az önéletrajzok és az üres álláshelyek keresésére az EAEU 

valamennyi országában. S ez egyben az eurázsiai integrációs folyamat elmélyítését is jelenti. 

A keresőmotor hozzáférést biztosít az üres állásokról és az álláskeresőkről szóló 

információkhoz, amelyet a tagállamok foglalkoztatási és foglalkoztatási információs rendszere 

tartalmaz. Ennek eredményeként a rendszer felhasználói - az álláskeresők és a munkaadók - 

lehetőséget kapnak arra, hogy az EAEU-n belül bárhol munkát tudjanak vállalni azok, akiknek 

ez szükséges. A rendszer nagyban elősegíti a közös munkaerő piac létrehozását az Eurázsiai 

Gazdasági Unión belül. 

Forrás: Система поиска работы в ЕАЭС "Работа без границ" вводится в действие с 1 июля 

Ismertté vált, hogy Üzbegisztán számára mekkora befektetéseket hozhat az 

Eurázsiai Gazdasági Unióba (EAEU) való belépése 

Eurasia Expert, 2021. július 1. 

Ismertté vált, hogy Üzbegisztán számára milyen nagyságrendű befektetéseket hozhat az 

Eurázsiai Gazdasági Unióba (EAEU) való belépés. Ezt az Eurázsiai Fejlesztési Bank (EDB) tette 

közzé. Üzbegisztán rendkívül vonzó az Eurázsiai Unió országainak üzleti tevékenységének 

bővítése és a közvetlen külföldi befektetések terén. Elemzők szerint az ország EAEU-be történő 

belépése 1 és 1,5 milliárd dollár közötti infrastrukturális beruházásokat vonzhat az országba. 

A bank szakemberei arra a következtetésre jutottak, hogy jelenleg Üzbegisztán közlekedési és 

logisztikai struktúrájába történő beruházások hiánya negatívan befolyásolja a szállítás 

sebességét és a közlekedési kapcsolatok minőségét. Becsléseik szerint az ország közlekedési 

struktúrájának szükséges finanszírozása 2030-ig elérheti a GDP 2,1% -át évente. Ugyanakkor 

Üzbegisztán csatlakozása az EAEU-hoz meghozza a köztársaság beruházásait, amelyek a reál 

GDP éves növekedésének 0,3–0,4% -át adják. Az EDB elemzői szerint emellett Üzbegisztán és 

az Eurázsiai Unió elmélyülő integrációja pozitív hatással lesz Üzbegisztán az EAEU tagállamaiba 

irányuló exportjára, amely export így potenciálisan 1,2 milliárd dollárral nőhet. 2020-ban 

Üzbegisztán teljes exportja az Eurázsiai Gazdasági Unió országaiba 3 milliárd dollár volt. 

Üzbegisztán és az EAEU közötti együttműködés legígéretesebb területei között van a 

mezőgazdasági gépeket előállító nehézipar, az autó- és vegyipar, a kohászat, valamint az 

építőanyag ipar. 

Forrás: Стало известно, сколько инвестиций принесет Узбекистану вступление в ЕАЭС 

  

https://tass.ru/ekonomika/11793631
https://eurasia.expert/stalo-izvestno-skolko-investitsiy-prineset-uzbekistanu-vstuplenie-v-eaes/
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Kazahsztán szorosan együttműködik a svájci vállalatokkal 

Central Asia News, 2021. július 1. 

Kazahsztán szoros együttműködést kezdeményezett több svájci vállalattal. Az egyik ilyen 

vállalat a Stadler Rail AG. Peter Spuler, a vállalat igazgatóságának elnöke a kazah állami 

vezetőkkel folytatott tárgyalás során pozitívan értékelte az innovatív beruházási projektek 

megvalósításának kilátásait a közlekedés és a logisztika területén, valamint a kazah-svájci 

üzleti csoport tervezett találkozójának megszervezésével kapcsolatos kérdéseket. Egy másik 

svájci vállalat, a Glencore International AG vezérigazgatója, Ivan Glazenberg tájékoztatta a 

kazah miniszterelnököt a Kazzinc LLP fokozatos fejlesztésének előrehaladásáról és egy polimer 

fémérceket feldolgozó gyár felépítéséről. 

Forrás: Казахстан будет тесно сотрудничать с швейцарскими компаниями 

A kirgiz-türkmén gazdasági fórum során megkötött megállapodások 

végrehajtása hozzájárul az országok közötti együttműködés fokozásához 

Kabar, 2020. július 1. 

Kirgizisztán Gazdasági és Pénzügyminisztériuma megerősítette a kirgiz-türkmén gazdasági 

fórumon tartott megállapodásokat. A fórumon tartott megbeszélések eredményeként 

Kirgizisztán és Türkmenisztán gazdasági vezetői több mint 21 millió amerikai dollár értékben 

kétoldalú megállapodásokat írtak alá különböző profiltermékek kölcsönös beszállításáról. A 

szállított termékek listáját az kereslet alapján határozták meg. Az aláírt szerződések keretében 

az első áruszállítmány Ashgabatból indul majd Biskekbe. Tekintettel arra, hogy 2020 végéig a 

Türkmenisztán és Kirgizisztán közötti kölcsönös kereskedelem mennyisége kevesebb, mint 12 

millió dollárt tett ki, a kirgiz-türkmén gazdasági fórum során megkötött megállapodások 

végrehajtása nagyban hozzájárul országok közötti kereskedelmi és gazdasági együttműködés 

kiépítéséhez és növeléséhez.  

Forrás: Реализация договоров заключенных в ходе кыргызско-туркменского 

экономфорума будет способствовать наращиванию сотрудничества между странами 

 

https://centralasia.news/10240-kazahstan-budet-tesno-sotrudnichat-s-shvejcarskimi-kompanijami.html
http://kabar.kg/news/realizatciia-dogovorov-zakliuchennykh-v-khode-kyrgyzsko-turkmenskogo-ekonomforuma-budet-sposobstvovat-narashchivaniiu/
http://kabar.kg/news/realizatciia-dogovorov-zakliuchennykh-v-khode-kyrgyzsko-turkmenskogo-ekonomforuma-budet-sposobstvovat-narashchivaniiu/

