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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Fontos magyar vonatkozású hír, hogy elkészült a Balkán Áramlat gázvezeték lineáris része, ami 
a  gyakorlatban azt jelenti, hogy a vezeték teljes hossza Törökország partjaitól egészen 
Magyarországig befejeződött, így Közép-Európa gázellátása biztosítottá vált. 
Eközben a hanti-manysi autonóm körzet kormánya és a magyar külgazdasági és 
külügyminisztérium között megállapodás jött létre gazdasági, tudományos kulturális és más 
területeken történő együttműködések megvalósításáról. 
A magyar-orosz együttműködéssel megkezdődött a gumival módosított bitumen (RMB) 
előállítására szolgáló üzem építése a tatársztáni Nizhnekamskban. Az RMB gyártási 
technológiát a magyar MOL-csoport szakemberei fejlesztették ki, miközben a projekt a MOL 
és a Tankeo közös beruházása lesz. 
A Covid-19 elleni védekezéssel kapcsolatban pedig komoly fejlemény, hogy 2022 végén 
tervezik megnyitni Debrecenben azt a vakcinagyártó üzemet, amely az orosz „Sputnik V” 
gyógyszert is előállítja, nyilatkozta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. 
 
A hét főbb nemzetközi eseményei közül kiemelhető, hogy Xi Jinping elnök virtuális 
csúcstalálkozót tartott Emmanuel Macron francia elnökkel és Angela Merkel német 
kancellárral, melynek során Xi a kölcsönös tiszteletre és a szoros együttműködésre szólított 
fel, amit alapvetően az európai vezetők is támogattak és a Kínával való szoros gazdasági 
partnerség mellett kötelezték el magukat. 
A kereskedelmi kapcsolatok megerősítése jegyében a héten négy tehervonat indult a kínai 
Guandongból és Hunanból tele konténerekkel Európa felé. A négy, 200 konténer áruval 
megrakott vonat Németországba, Oroszországba és Fehéroroszországba tart. 
Kína és az USA között nem enyhül a feszültség. A kínai vállalatok amerikai tőzsdéről való 
kitiltása, Kína kemény gazdasági nacionalizmus felé fordulását eredményezte, amelyet Xi 
Jinping kínai elnök július 6-i bejelentése az amerikai „technológiai blokádok”-ról fémjelez. 
Ugyanakkor a a Biden-kormány külügyminisztériumának egyik vezető tisztségviselője 
kijelentette, hogy szerinte Kína és az Egyesült Államok békésen létezhet egymás mellett, és a 
kétoldalú kapcsolatokat nem szabad "új hidegháborúnak" tekinteni. Kína azonban továbbra 
sem tartja egyértelműnek az amerikai álláspontot, így az együttműködés magasabb szintre 
emelésével kapcsolatban is óvatos. Érdekes, hogy Henry Kissinger volt amerikai 
külügyminiszter eközben felszólította a feleket arra, hogy a legfontosabb, hogy mindkét fél 
kötelezettséget vállaljon a konfliktusok felszámolására az ellentétek félretétele és a párbeszéd 
keresése révén. 
 
A kínai gazdaságot érintően fontos fejlemény, hogy a központi bank csütörtökön 10 milliárd 
yuan (kb. 1,55 milliárd USA dollár) passzív repót hajtott végre, hogy fenntartsa a likviditást a 
bankrendszerben. A kínai ipart tekintve pedig figyelemreméltó, hogy Peking felgyorsítja az új 
energiájú jármű-akkumulátorok újrafeldolgozására irányuló erőfeszítéseket a cirkuláris 
gazdaság keretében. Az elmúlt évtizedek gazdasági eredményeit értékelve pedig kijelenthető, 
hogy a hiányosságok ellenére a Kínai Kommunista Párt megérdemli a gazdasági növekedésben 
betöltött szerepének elismerését, hiszen nélküle erre biztosan nem kerülhetett volna sor. 
Dél-Koreával kapcsolatban megemlíthető, hogy a Samsung Electronics technológiai óriás 
53,37% -os növekedést prognosztizált a második negyedéves adatok alapján, köszönhetően a 
magas chip áraknak és a leállás után az egyik legfontosabb amerikai gyárban újra indult a 
termelés. 
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Dél-Ázsiában Bangladesről is érdekes hírek láttak napvilágot. A koronavírus-járvány ellenére 
13613 új vállalatot regisztráltak az országban a 2021-es pénzügyi évben, ami a valaha volt 
legmagasabb cégregisztráció egyetlen év alatt. A kormány időközben kijelentette, hogy 2010 
óta évente átlagosan 2 milliárd dollárt költ éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra. De a nemzetközi kereskedelemben való jelenlét megerősítése is fontos cél: 
Banglades ebben a pénzügyi évben 51 milliárd dollár értékű exportot kíván megvalósítani. 
Afganisztánt érintően a német kormány közölte, hogy a haderő kivonása előtt 446 afgán 
alkalmazottat és családtagjaikat, vagyis összesen 2250 embert látott el úti okmányokkal. 
 
A Fülöp-szigeteken Rodrigo Duterte elnök szerdán a televízióban úgy nyilatkozott, hogy 
komolyan fontolóra veszi, hogy a jövő évi elnökválasztáson elinduljon az alelnöki pozícióért, 
mivel még befejezetlen feladatai vannak az országban. 
Vietnam gazdasági fejlődéséről sokat elárul, hogy az ország legnagyobb konglomerátuma a 
VinGroup azt tervezi, hogy az autógyártással foglalkozó leányvállalata a VinFast a következő 
évben már az amerikai és az európai piacokat is meghódítja.  
Szingapúrban kisebb belpolitikai vihart kavart, hogy a foglalkoztatási igazolvánnyal (EP) 
Szingapúrban dolgozó indiaiak aránya a tavalyi 14 százalékhoz képest tavaly megduplázódott 
és 25 százalékra nőtt. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy az infokommunikációs szektorban 
nagy hiány mutatkozik a szakképzett munkaerőt tekintve, így a városállamban jelenleg is 6000 
állás betöltetlen. 
 
A Közel-Keleten fontos esemény, hogy a világ egyik legnagyobb konténerszállító hajója az Ever 
Given július 7-én elhagyta Szuezt és folytatta útját Port Said felé, azt követően, hogy 106 
nappal ezelőtt megfeneklett a szorosban. 
Irakban hozzájárul a biztonsági helyzet romlásához, hogy az ország egyre inkább az USA és Irán 
proxy háborújának színterévé válik, július 7-én az Al-Assad légibázis bombázása is ezt 
támasztja alá. 
Az EU és Törökország gazdasági kapcsolatainak fejlődését bizonyítja, hogy Törökországból az 
EU-országokba irányuló export 2021 január – júniusában 42 %-kal (75-ről 104 milliárd dollárra) 
nőtt a 2020 azonos időszakához képest. 
 
Az Innoprom Nemzetközi Ipari Kiállítást július 5. és 8. között rendezik meg Jekatyerinburgban, 
ahol kb 12 ezer orosz és nemzetközi résztvevő vesz részt a kiállításon, hogy tapasztalataikat 
megosszák egymással és megvitassák az ipar rugalmas alkalmazkodásának lehetőségeit a 
világjárvány okozta válság összefüggésében. 
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tárgyalásokat folytatott Lim Jock Hoi, a Délkelet-ázsiai 
Nemzetek Szövetségének (ASEAN) főtitkárával az Eurázsiai Gazdasági Unióval (EAEU) és a 
Sanghaji Együttműködési Szervezettel (SCO) való kapcsolatának elmélyítéséről, valamint a 
kétoldalú kapcsolatok előmozdításának lehetőségeiről. A Retno Marsudi indonéz 
külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokon pedig az EAEU és Indonézia közötti 
szabadkereskedelmi zóna létrehozása is felmerült. 
Az infrastrukturális fejlesztéseket nézve jelentős lépés, hogy Gurbanguly Berdimuhamedov, 
türkmén elnök elrendelte egy nemzetközi pályázat kiírását egy híd építésére és az ahhoz 
vezető út rekonstrukciójára, ami a Türkmenisztán és Kazahsztán közötti összeköttetést fogja 
biztosítani. 
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Kelet Ázsia 

A kínai központi bank 10 milliárd yuan passzív repóügyletet hajtott végre 

Xinhua, 2021. július 8. 

A kínai központi bank csütörtökön 10 milliárd yuan (kb. 1,55 milliárd USA dollár) passzív repót 

hajtott végre, hogy fenntartsa a likviditást a bankrendszerben. A hét napos passzív repó 

kamatlábát 2,2 százalékban állapították meg - derül ki a Kínai Népi Bank közleményéből. Kína 

növeli a reálgazdaság pénzügyi támogatását, különös tekintettel a mikro-, kis- és 

középvállalkozásokra - döntött szerdán az Államtanács végrehajtó ülése. Ennek érdekében az 

ország olyan monetáris eszközöket fogad el, mint például a bankok számára képzett kötelező 

tartalékráta csökkentése meghatározott időben. 

Forrás: China's central bank conducts 10 bln yuan of reverse repos 

Xi Jinping virtuális csúcstalálkozót tarott a francia és a német vezetőkkel 

FMPRC, 2021. július 5. 

2021. július 5-én este Xi Jinping elnök virtuális csúcstalálkozót tartott Emmanuel Macron 

francia elnökkel és Angela Merkel német kancellárral Pekingből. Figyelembe véve a COVID-19 

miatt világszerte fennálló súlyos helyzetet és a gazdasági fellendülés bizonytalan kilátásait, Xi 

Jinping szerint a világnak minden eddiginél nagyobb szüksége van a kölcsönös tiszteletre és a 

szoros együttműködésre, nem pedig a gyanakvásra, ellentétre vagy nulla összegű játékra, 

felszólítva Kínát és Európát a konszenzus és az együttműködés kiterjesztésér, hogy fontos 

szerepet tudjanak játszani a globális kihívások megfelelő megválaszolásában. Macron szerint 

az elmúlt évtizedekben Kína nagy eredményeket ért el a fejlődésében. Franciaország 

elkötelezett a Kínával való együttműködés gyakorlati előmozdítása mellett, támogatja az EU – 

Kína beruházási megállapodás megkötését és a kulturális cserék megerősítését, és üdvözli a 

kínai vállalatokat, hogy befektessenek Franciaországba. Franciaország készen áll a Kínával 

folytatott kommunikáció fenntartására olyan kérdésekben, mint a WTO reformja, az 

éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség védelme. Merkel gratulált Kínának a COVID-19 

járvány hatásainak leküzdésében, valamint a gazdasági fellendülés és fejlődés elérésében. 

Szerinte nagyon fontos, hogy Németország, Franciaország és Kína vezetői fenntartsák a 

csereprogramokat. Elmondta, hogy Németország támogatja az EU – Kína vezetők 23. ülésének 

korai összehívását, és reméli, hogy az EU – Kína beruházási megállapodást a lehető 

leghamarabb jóváhagyják. Németország reméli a nemzetközi ügyekben folytatott 

együttműködés megerősítését Kínával, és hajlandó fenntartani a kommunikációt Kínával az 

éghajlatváltozásról, a biológiai sokféleségről és Németország aktívan vizsgálja annak 

lehetőségét, hogy csatlakozzon az Afrikai Fejlesztési Partnerség Kezdeményezéshez. A három 

ország vezetői eszmecserét folytattak olyan kérdésekről is, mint az iráni nukleáris kérdés, 

Afganisztán, Afrika és Mianmar. Yang Jiechi, Wang Yi, He Lifeng és más tisztviselők vettek részt 

a csúcson. 

Forrás: Xi Jinping Holds Virtual Summit with French and German Leaders 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/08/c_1310049164.htm
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1890056.shtml
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Négy tehervonat indult egyszerre Kínából Európa irányába 

Xinhua, 2021. július 3. 

Négy tehervonat indult a kínai Guandongból és Hunanból tele konténerekkel Európa felé. A 

négy, 200 konténer áruval megrakott vonat Németországba, Oroszországba és 

Fehéroroszországba tart. A Sinotrans szerint várhatóan körülbelül két hét múlva érkeznek meg. 

A vonatok által szállított áruk magukban foglalják a COVID-19 járvány elleni küzdelemhez 

szükséges orvosi eszközöket, valamint játékokat, elektronikai cikkeket, bútorokat és 

kerékpárvázakat. Az első Kína-Európa tehervonat 2011 márciusi indítása óta 22 európai ország 

több mint 160 városát érik el. A nemzetközi árufuvarozási útvonal mentén fekvő országok 

növekvő érdeklődést mutatnak a logisztikai láncok korszerűsítése és az együttműködés iránt 

a pandémiát követő fellendülés felgyorsítása érdekében.  

Forrás: Four China-Europe freight trains set off from China simultaneously 

Akkumulátorok újrahasznosítása 

Cheng Yu, China Daily, 2021. július 8. 

Kína felgyorsítja az új energiájú jármű-akkumulátorok újrafeldolgozására irányuló 

erőfeszítéseket a cirkuláris gazdaság keretében. Az ország várhatóan 2025-re éri el az 

akkumulátorcsere csúcspontját. A Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, a legfőbb gazdasági 

szabályozó hatóság által kiadott terv szerint Kína fokozza az új energiájú járművek (new energy 

vehicle-NEV) akkumulátorok nyomonkövethetőségi rendszerének kiépítését. További 

intézkedéseket fognak tenni annak ösztönzésére, hogy a NEV gyártói újrahasznosítási 

hálózatokat hozzanak létre. Wang Binggang, a Kínai Járműmérnöki Társaság tiszteletbeli 

tanácsadója és a Nemzetközi Eurázsiai Tudományos Akadémia akadémikusa elmondta: Kína 

elektromos járműipara új szakaszába lépett, stratégiai szempontból pedig fontos, hogy az 

ország stabil akkumulátor-erőforrásokkal és megbízható akkumulátor-újrahasznosító 

rendszerrel rendelkezzen. Ennek a lépésnek pedig nagy jelentősége van, mivel az ország 

elkötelezett a szén-dioxid-kibocsátás 2030-ig való elérésére és a 2060-ig történő szén-

semlegesség elérése mellett – tette hozzá. 

Forrás: Plan spotlights vehicle battery use 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/03/c_1310041341.htm
https://global.chinadaily.com.cn/a/202107/08/WS60e6522ea310efa1bd660713.html
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Kína-USA: Ketten játszhatják a technológiai háborút 

David P. Goldman, Asia Times, 2021. július 8. 

A kínai vállalatok amerikai tőzsdéről való kitiltása, amely Peking visszaszorítása érdekében 

történt, Kína kemény gazdasági nacionalizmus felé fordulását eredményezte, amelyet Xi 

Jinping kínai elnök július 6-i bejelentése az amerikai „technológiai blokádok”-ról fémjelez. Az 

online tartott beszédében Xi kijelentette: „Közösen kell szembeszállnunk azzal, aki 

technológiai blokádot folytat, technológiai megosztottságot hoz létre és akadályozza a 

fejlődést”. Hozzátette: egyetlen országnak sem volt joga „politikai manipulációval akadályozni 

más országok fejlődését és ártani népük életének”. A Trump-adminisztráció megtiltotta az 

amerikai befektetőknek, hogy 35 bizonyos kínai társaság részvényeit birtokolják, amelyek 

Washington szerint kapcsolatban állnak a kínai hadsereggel. A Biden-adminisztráció 59-re 

bővítette ezt a listát. Peking erre úgy válaszolt, hogy nincs szüksége az amerikai tőkepiacokra 

a kínai vállalatok finanszírozásához, mert rengeteg tőkével rendelkezik otthon. 

Forrás: China to US: Two can play at technological war 

Mit tanulhat a következő dél-koreai elnök Moon Jae-in diplomáciai kihívásából 

Jong Eun Lee, The Diplomat, 2021. július 7. 

A jövőbeli dél-koreai elnökök valószínűleg hasonló diplomáciai kihívásokkal néznek majd 

szembe, mint Moon Jae-in, méghozzá Észak-Korea atomfegyvermentesítésének 

megvalósításával. Az előrelépés érdekében Dél-Koreának nem csak egy, hanem négy érintett 

szereplőt kell meggyőznie arról, hogy ez megvalósulhasson. Először is meg kell győznie az 

Egyesült Államokat arról, hogy Észak-Korea ügye sürgető és fontos napirendi pont. Másodszor 

biztosítani kell Észak-Koreát, hogy az atomfegyverek leszerelése nem veszélyezteti a rezsimet. 

Harmadszor megértetni a dél-koreai népességgel, hogy a diplomáciában fontos a 

barátságosság és az udvariasság, mivel a Moon-kormány sok kritikát kap, hogy túl barátságos 

az észak-koreai rezsimmel. Negyedszer pedig Kínát is meg kell győzni, hogy saját érdekei is ezt 

kívánják. 

Forrás: What the Next South Korean President Can Learn From Moon’s Diplomatic Challenge 

A Samsung Electronics 53%-os növekedést ért el a második negyedévben 

Claire Lee, Asia Times, 2021. július 7. 

Samsung Electronics dél-koreai technológiai óriás 53,37% -os növekedést prognosztizált a 

második negyedéves adatok alapján, köszönhetően a magas chip áraknak és a leállás után az 

egyik legfontosabb amerikai gyárban újra indult a termelés. A Samsung Electronics az óriási 

Samsung-csoport zászlóshajó leányvállalata, messze a legnagyobb a chaebol néven ismert 

családi irányítású birodalmak közül, amelyek uralják az üzleti életet Dél-Koreában, a világ 12. 

legnagyobb gazdaságában. A konglomerátum teljes forgalma megegyezik a nemzeti bruttó 

hazai termék ötödével. 

Forrás: Samsung Electronics sees Q2 operating profit up 53% 

  

https://asiatimes.com/2021/07/china-to-us-two-can-play-at-technological-war/
https://thediplomat.com/2021/07/what-the-next-south-korean-president-can-learn-from-moons-diplomatic-challenge/
https://asiatimes.com/2021/07/samsung-electronics-sees-q2-operating-profit-up-53/
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A KKP megérdemli az elismerést Kína fenomenális gazdasági növekedéséért 

Zhouran Li, The Diplomat, 2021. július 07. 

Egyes vélemények szerint a Kínai Kommunista Párt nem játszott fontos szerepet az ország 

fejlődésében, hiszen alapvetően mindig is az állami tulajdonú nagyvállalatokat támogatta 

szemben a magánvállalkozásokkal, a gazdaság felfutása pedig csupán a reformokat követően, 

vagyis a pártérdekek háttérbe szorításával párhuzamosan történt meg. Ugyanakkor viszont 

nem szabad elfelejteni a párt érdemének tulajdonítható Maoista örökséget és a növekedést 

lehetővé tevő környezetet. Az 1949–1976 közötti hatalmas gazdasági katasztrófa ellenére a 

maoista korszak Kínát előnyös helyzetbe hozta, amikor az ország elkezdett integrálódni a 

globális gazdaságba. A maoista korszak közoktatási és közegészségügyi rendszerei viszonylag 

képzett és egészséges állampolgárokat biztosítottak az országnak, ami Kína 1978 utáni gyors 

növekedésének egyik fő oka lett. A képzett és egészséges népesség támogatása mellett a 

maoista időszak a könnyűipar elterjedését is elősegítette a városi központoktól a vidéki 

területekig. 1978 után a kínai kormány növekedést támogató gazdasági környezetet alakított 

ki és jelentős beruházásokat hajtott végre az infrastruktúra kiépítésében. Ezenkívül a kínai 

kormány mindent megtett a külföldi befektetések vonzása érdekében, amely óriási szerepet 

játszott a gazdasági csodában, mivel munkahelyeket, technológiákat és modern menedzsment 

készségeket hozott Kínába. Kétségtelen, hogy a KKP erős állami képességei és a politika 

hatékony végrehajtása alapozta meg Kína gazdasági sikerét, ezért a sok hiányosság ellenére a 

KKP megérdemli a lenyűgöző gazdasági növekedésben betöltött döntő szerepének 

elismerését. 

Forrás: The CCP Deserves Credit for China’s Phenomenal Economic Growth 

Az USA Kínával kapcsolatos kifejezései "továbbra is homályosak" Campbel 

észrevételei ellenére 

Yang Sheng, Global Times, 2021. július 07. 

Kína és az Egyesült Államok nemrégiben új üzeneteket küldött egymásnak, miután a Biden-

kormány külügyminisztériumának egyik vezető tisztségviselője kijelentette, hogy szerinte Kína 

és az Egyesült Államok békésen létezhet egymás mellett, és a kétoldalú kapcsolatokat nem 

szabad "új hidegháborúnak" tekinteni. A kínai külügyminisztérium szerdán erre azt válaszolta, 

hogy reméli, hogy az Egyesült Államok és Kína elképzelései félúton találkozni fognak, és 

Washington ésszerű és gyakorlati politikát fog folytatni az ázsiai állammal kapcsolatban. Kínai 

szakértők megjegyezték ugyanakkor, hogy a Biden-kormány még mindig nagyon homályos 

megnyilatkozásokat tesz Kína-politikájában, szavai és cselekedetei sok esetben 

ellentmondanak egymásnak, és nem hajlandó kijavítani a Trump-kormány által elkövetett 

hibákat, sőt a kapcsolatok további károsítása érdekében is tett lépéseket egyes területeken. 

Ennek következtében pedig mindaddig lehetetlen, hogy Kína magasabb szintre emelje az 

együttműködést az Egyesült Államokkal, amíg Washington nem mutat hihető őszinteséget 

Pekinggel szemben. 

Forrás: US expression on China 'still vague' despite Campbel's remarks 

https://thediplomat.com/2021/07/the-ccp-deserves-credit-for-chinas-phenomenal-economic-growth/
https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228118.shtml
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Tajvan Kína részeként való elismerése – a Kína-USA közeledés előfeltétele 50 

évvel ezelőtt ma még inkább érvényes: Kissinger 

Chen Qingqing – Bai Yunyi, Global Times, 2021. július 09. 

Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter 1971. július 9-én titkos utazást tett Kínába, ezzel 

új korszak eljövetelét érte el az amerikai-kínai kapcsolatokban. Ötven évvel később, a világ két 

legnagyobb gazdasága közötti növekvő súrlódások közepette a 98 éves volt amerikai politikus 

felszólította a feleket arra, hogy a legfontosabb, hogy mindkét fél kötelezettséget vállaljon a 

konfliktusok felszámolására az ellentétek félretétele és a párbeszéd keresése révén. Kissinger 

titkos kínai útjának 50. évfordulója alkalmából rendezett videokonferencia nyitóbeszédében 

úgy fogalmazott, hogy "Itt vagyunk, 50 évvel később, abban a helyzetben, amelyben az 

együttműködés iránti igény nem csökken" – megjegyezve, hogy a két ország számára fontos 

megérteni, hogy az 1971-es látogatáshoz vezető előfeltétel még mindig érvényes." A két 

ország közötti kapcsolat fontossága továbbra is döntő jelentőségű, sőt, még 1971-nél is 

fontosabb. Az USA és Kína közötti konfliktusok megosztják az egész világot" – figyelmeztetett 

Kissinger. Míg egyes jelenlegi amerikai politikusok és szakpolitikai tanácsadók a Kínával való 

szétválasztást vagy elszakadást szorgalmazzák, mások, akik részt vettek az 1970-es évek 

tárgyalásain, azt mondták, hogy a Kína és az USA közötti kapcsolat fejlesztése mindkét fél 

számára előnyös együttműködés folyamata, és Kissinger, valamint az amerikai volt tisztviselők 

pontosan a helyes megközelítést követték. Ebben a pillanatban a béke, a stabilitás és a fejlődés 

a világban mindkét fél bölcsességétől függ – mondta Kissinger, megjegyezve, hogy Kína és az 

Egyesült Államok is tartoznak egymásnak és a világnak, hogy párbeszéd útján rendezzék 

nézeteltéréseiket. 

Forrás: Acknowledging Taiwan viewed as part of China – a precondition of China-US 

engagement 50 years ago, even more valid: Kissinger 

 

  

https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228252.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202107/1228252.shtml


 
 

 
 

10 

 

Dél-Ázsia 

Banglades ebben a pénzügyi évben 51 milliárd dollár értékű exportot tűzött ki 

célul 

Daily Star Bangladesh, 2021. július 7. 

Banglades ebben a pénzügyi évben 51 milliárd dollár értékű exportot tűzött ki célul. Ez 12,37 

százalékkal magasabb, mint a 2020–21-es pénzügyi évben elért érték. Tipu Munshi 

kereskedelmi miniszter tegnap jelentette be az új célt az üzleti kamarák vezetőivel, a 

gyártókkal, az exportőrökkel és a kormányzati tagokkal folytatott online találkozón. A helyi 

gyártók és exportőrök úgy vélik, hogy a cél elérhető, mivel a boltok újra megnyíltak a nyugati 

világban. Az áruk kiviteléből mintegy 43,50 milliárd dollárra számítanak, ami 12,23 százalékos 

növekedést jelent a tavalyi pénzügyi év eredményéhez képest, a szolgáltatásokból pedig a 

remények szerint 7,5 milliárd dollár fog befolyni, 13,15 százalékkal több mint az előző évben. 

A korábbi évekhez hasonlóan az kész ruhadarabok jelentik majd az áruk nagy részét, de a 

ruházaton kívüli termékek exportban kitett aránya már a tavalyi évben is 2 százalékos 

növekedést mutatott (16-ról 18 százalékra), és várhatóan ez a tendencia megmarad.    

Forrás: Export target $51b this fiscal year 

A pandémia ellenére is megugrott az új cégek regisztrációjának száma 

Bangladesben 

Daily Star Bangladesh, 2021. július 7. 

A koronavírus-járvány ellenére is 13 613 új vállalatot regisztráltak Bangladesben a 2021-es 

pénzügyi évben, ami a vállalkozások Banglades gazdaságába vetett hitét bizonyítja. Ez a valaha 

volt legmagasabb cégregisztráció egyetlen év alatt – derül ki a Részvénytársaság- és 

Cégbejegyzői Hivatal (RJSC) adataiból. Az új cégbejegyzések száma 22,50 százalékkal 

magasabb, mint egy évvel ezelőtt, amikor 11 110 céget alapítottak. Mintegy 12 107 

magánvállalat regisztrált a 21-es pénzügyi évben, ez 34,37 százalékos növekedést jelent éves 

összevetésben.  

Forrás: New company registration surges despite pandemic 

  

https://www.thedailystar.net/business/economy/news/export-target-51b-fiscal-year-2124396
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/new-company-registration-surges-despite-pandemic-2124391
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Banglades évente 2 milliárd dollárt költ az éghajlatváltozásra 

Dhaka Tribune, 2021. július 7. 

A.H.M. Musztafa Kamal pénzügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy a kormány 2010 óta 

évente átlagosan 2 milliárd dollárt költ éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 

alkalmazkodásra. A jelenlegi költségvetésben az erre a célra fenntartott összeg nagyjából 2,9 

milliárd dollár. Csütörtökön Sheikh Hasina miniszterelnök, aki egyben az „Éghajlatváltozási 

Sebezhetőség Fórum” (CVF) elnöke is, nyitja meg a CVF-csúcstalálkozót, amelyen a V20 

(Sebezhető 20) országok, valamint a kulcsszerepet betöltő G8 és G20 országok állam- és 

kormányfői, valamint az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres is vesz részt.  

Forrás: Kamal: Bangladesh spends $2bn annually on climate change 

Németország 2400 vízumot állít ki a korábban a német csapatokat segítő 

afgán munkavállalók és hozzátartozóik számára 

The Times of India, 2021. július 5. 

A német csapatok múlt héttel bezáróan elhagyták Afganisztánt. A mintegy 20 éves 

afganisztáni tartózkodás során az amerikai után a német volt a második legnagyobb külföldi 

kontingens. Annegret Kramp-Karrenbauer, német védelmi miniszter áprilisban arról beszélt, 

hogy Németországnak mély kötelezettségei vannak azokkal az afgán állampolgárokkal 

szemben, akik a német csapatokat segítették munkájuk során. Ennek értelmében a kivonulás 

előtt a német hadsereg 446 afgán alkalmazottat és családtagjaikat, vagyis összesen 2250 

embert látott el úti okmányokkal, és az igénylés lehetősége még mindig nyitva áll. David 

Helmbold, a német védelmi minisztérium szóvivője arról számolt be, hogy vannak, akik 

kérvényezték a vízumot, de nem tervezik elhagyni Afganisztánt addig, amíg nem érzékelik, 

hogy veszélybe kerülnének. Ezen családok számát, arányát azonban pontosan nem tudják 

megmondani.   

Forrás: Germany grants 2,400 visas to Afghan employees and their relatives 

  

https://www.dhakatribune.com/business/economy/2021/07/07/kamal-bangladesh-spends-2bn-annually-on-climate-change
https://timesofindia.indiatimes.com/world/europe/germany-grants-2400-visas-to-afghan-employees-and-their-relatives/articleshow/84147724.cms
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Pakisztán elutasítja India állítását, miszerint drón repült volna el az 

iszlámábádi Indiai Főbiztosság épülete felett  

The Times of India, 2021. július 2. 

India külügyminisztériuma múlt pénteken közölte, hogy az iszlámábádi Indiai Főbiztosság 

komplexuma felett drónt észleltek, és felszólították Pakisztánt az ügy alapos kivizsgálására, és 

az ilyen biztonságot sértő esetek megismétlődésének megakadályozására. Indiai félről az 

esetet nagy aggodalom kiséri, miután június 27-én robbanószerrel megrakott drónokkal 

támadást hajtottak végre a dzsammui légierő-állomáson. Zahid Hafeez Chaudhri, a pakisztáni 

külügyminisztérium szóvivője indiai propagandának nevezte a drón ügyet. „Láttuk az indiai 

külügyminisztérium nyilatkozatát és beszámolóit az indiai médiában, melyek szerint egy drón 

repült el az iszlámábádi Indiai Főbiztosság felett. Ezeknek az állításoknak nincs ténybeli alapjuk, 

semmilyen bizonyítékot nem osztottak meg Pakisztánnak ezen állítások alátámasztására” – 

mondta a szóvivő.   

Forrás: Pakistan rejects India’s claims on drone flying over Indian mission in Islamabad 

A szingapúri befektetőkre számít a CPEC  

tribune.com.pk, 2021. július 8. 

Asim Saleem Bajwa tábornok, a Kína–Pakisztán Gazdasági Folyosó (CPEC) Hatóság elnöke a 

szingapúri nagykövetséggel közösen szervezett csütörtöki CPEC-eseményen felszólította a 

szingapúri befektetőket, hogy éljenek a lehetőséggel, melyet a CPEC különleges gazdasági 

övezetei nyújtanak majd a befektetőknek. Úgy fogalmazott, hogy a befektetés mindkét fél 

számára nyereséges lehet, és külön felhívta a figyelmet arra, hogy Pakisztán bőségesen el van 

látva fiatal humán erőforrással és olcsó munkaerővel. „A CPEC első szakasza, amely nagyrészt 

az ország energia- és infrastrukturális hiányainak áthidalására irányult, majdhogynem 

befejeződött” – tájékoztatott az elnök. „Most a CPEC második szakasza felé tartunk, mely 

számos ágazatot foglal magába, beleértve az ipari fejlesztést, az idegenforgalmat, a 

tudománytechnikát és a mezőgazdaságot” – tette hozzá. Bajwa kijelentette, hogy 

Pakisztánban mintegy 37 különleges gazdasági övezetet azonosítottak. Már megnyitották az 

1000 hektáros földterülettel rendelkező Rashakai gazdasági övezetet, ahol egy kínai vállalat, a 

Century Steel kezdte meg projektjét, és valószínűleg egy éven belül már a termelés szakaszába 

ér. Továbbá a faisalabádi Allama Iqbal zóna szintén működőképes, ahol számos új projekt épül. 

Bajwa szerint a külföldi befektetők kiaknázhatják a potenciált, különösen a textil- és ruházati 

szektorban. Hozzátette, hogy a gyógyszeriparban is nagy lehetőségeket lát. Hamarosan 

beindítanak egy másik különleges gazdasági övezetet is Karacsi kikötőváros közelében. A 60 

hektáros földterületből álló Gwadar szabad zóna I. fázisa szintén elkészült, és mintegy 46 

befektető fektetett be itt. Elmondta, hogy ezeken a vámmentes területeken körülbelül 12 gyár 

működik, és mindezek közül eddig három gyár építési munkálatait fejezték be. 

Forrás: Singapore investors urged to set up industries in CPEC SEZs 

  

https://timesofindia.indiatimes.com/india/pakistan-rejects-indias-claims-on-drone-flying-over-indian-mission-in-islamabad/articleshow/84068100.cms
https://tribune.com.pk/story/2309455/singapore-investors-urged-to-set-up-industries-in-cpec-sezs


 
 

 
 

13 

Délkelet-Ázsia 

A Garuda Indonesia különös esete 

James Guild, The Diplomat, 2021. július 06. 

Az indonéz nemzeti légitársaság a Garuda – amelyben az államnak 60%-os részesedése van – 

eltekintve a koronavírus okozta bevételkieséstől, korántsem tekinthető üzletileg sikeres 

vállalkozásnak. A cég számos olyan távolsági járatot üzemeltet, amelyek évek óta veszteséget 

generálnak. Indonézia esetében viszont sokkal fontosabb, hogy az állam megőrizze befolyását 

a kulcsfontosságú szektor felett, minthogy a szabad piac logikájának megfelelően hasznot 

termeljen. Geopolitikai értelemben például a Jakarta-Tokió járat üzemeltetése tekintettel a 

két ország viszonyára rendkívül fontos, a kevésbé kihasznált útvonal megszüntetése fel sem 

merülhet. A kormány számára ugyanilyen jelentőséggel bír a belföldi járatok árának 

kontrollálása, amely gazdasági értelemben prioritást élvez. A legnagyobb probléma, hogy 

Indonéziában a törvények és a szabályozók gyengesége folytán a kormány kénytelen az 

államkapitalista eszközöket igénybe venni a politikája végrehajtásához. 

Forrás: The Curious Case of Garuda Indonesia 

A Fülöp-szigeteken Duterte komolyan fontolgatja az alelnökségért való 

indulást 

AFP, Jakarta Post, 2021. július 07. 

Rodrigo Duterte elnök szerdán a televízióban úgy nyilatkozott, hogy komolyan fontolóra fogja 

venni azokat a javaslatokat, mely szerint a jövő évi elnökválasztáson elinduljon az alelnöki 

pozícióért. A hatályos törvények értelmében a hivatalban lévő államfő nem indulhat 

másodszor az elnökválasztáson, de alelnökként még esélye nyílna arra, hogy folytassa a 

megkezdett politikáját. Duterte hangsúlyozta, hogy a drogok elleni küzdelmet tekintve még 

korántsem fejezte be feladatát, ráadásul a kritikák ellenére a közvéleménykutatások szerint 

továbbra is népszerűnek számít az állampolgárok körében. Sok függ viszont attól, hogy az 

elnökválasztáson Duterte szövetségesei közül ki fog elindulni, mivel jelenleg a legnépszerűbb 

esetleges jelölt Duterte lánya cáfolta a jelöltségével kapcsolatos híreket. Egyelőre Christopher 

Bong Go és Many Pacquiao szenátorok indulása is kérdéses. 

Forrás: Philippines' Duterte 'seriously thinking' about running for vice president 

  

https://thediplomat.com/2021/07/the-curious-case-of-garuda-indonesia/
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/07/07/philippines-duterte-seriously-thinking-about-running-for-vice-president-.html
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Az ASEAN kereskedelemmel kapcsolatos költségeinek csökkentése 

Sithanonxay Suvannaphakdy, East Asia Forum, 2021. július 05. 

A Kereskedelmi Világszervezet szerint a globális kereskedelem volumene 2021-ben 8%-kal, 

2022-ben pedig 4%-kal fog nőni. Az ASEAN kereskedelmének helyreállítását nagy mértékben 

elősegítheti a kereskedelemmel kapcsolatos költségek csökkentése. Gondot jelent azonban, 

hogy júniusig az ASEAN népességének mindössze 3,2%-át oltották be, így a Covid-19-hez 

kötődő korlátozások várhatóan még hosszú ideig gátolják a szabad kereskedelmet. A 

kereskedelemben részt vevők számára az importhoz szükséges dokumentumok beszerzése is 

komoly költséget jelent. A koronavírus járványt követő talpraállás során a szervezet 

prioritásként tekintett a kereskedelemhez kapcsolódó standard-ek harmonizációjára és a 

nemzetek közötti áruforgalom megkönnyítésére, de ennek megvalósítása az egyes tagállamok 

eltérő fejlettségi szintje, szabályozási háttere miatt nem tűnik könnyen megvalósíthatónak, 

habár az ASEAN Single Window kezdeményezés jelentős lépésnek tekinthető ezen a téren. 

Forrás: Reducing ASEAN’s trade compliance costs 

A foglalkoztatási igazolvánnyal rendelkező indiaiak száma megduplázódott 

25%-ra köszönhetően a digitális gazdasági növekedésnek, nem az India-

Szingapúr teljeskörű gazdasági együttműködési megállapodásnak 

Calvin Young, The Straits Times, 2021. július 07. 

A foglalkoztatási igazolvánnyal (EP) Szingapúrban dolgozó indiaiak aránya a tavalyi 14 

százalékhoz képest tavaly megduplázódott és 25 százalékra nőtt. Ez a szingapúri digitális 

gazdaság gyors növekedésének köszönhető, nem pedig az indiai EP-tulajdonosokkal szembeni 

kedvezőbb bánásmódnak – jelentette ki a parlamentben Tan See Leng munkaerő-miniszter 

kedden. Az infokommunikációs szektorban nagy hiány mutatkozik a szakképzett munkaerőt 

tekintve, Szingapúrban jelenleg is 6000 állás betöltetlen. India mellett még Kína lenne a fő 

forrása a technológiai szektorban tevékenykedő szakembereknek, de Kínában szintén nagy 

kereslet figyelhető meg a munkaerő iránt, ezért kevesen hagyják el az országot. 2005 óta 

alapvetően a foglalkoztatási igazolvánnyal rendelkezők többségét a Kínából, Indiából, 

Japánból, Malajziából, a Fülöp-szigetekről és Nagy-Britanniából érkezők alkotják. A miniszter 

hangsúlyozta, hogy a kormány fokozott figyelemmel kíséri a külföldiek szingapúri 

munkavállalását, ami azonban kétségkívül hasznos a városállam számára.  

Forrás: Indian EP holders nearly doubled to 25%, driven by digital economy growth, not due 

to Ceca 

  

https://www.eastasiaforum.org/2021/07/05/reducing-aseans-trade-compliance-costs/
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/proportion-of-indian-ep-holders-doubled-but-not-a-result-of-more-favourable
https://www.straitstimes.com/singapore/politics/proportion-of-indian-ep-holders-doubled-but-not-a-result-of-more-favourable
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A vietnami VinFast a nyugati piacokon is terjeszkedik 

David Hutt, Asia Times, 2021. július 07. 

Vietnam legnagyobb konglomerátuma a VinGroup azt tervezi, hogy az autógyártással 

foglalkozó leányvállalata a VinFast a következő évben már az amerikai és az európai piacokat 

is meghódítja. A VinFast januárban jelentette be, hogy Vietnámban 2021-ben dobja a piacra 

az első elektromos autót, 2022-ben viszont már az USA-ban Kanadában és Európában is 

megkezdi az árusítást. A VinGroup alapítója Pham Nhat Vuong szerint elérkezett az ideje annak, 

hogy Vietnam a globális térképre is felkerüljön, de az elemzők szerint a nyugati cégek által 

uralt piacokra nem lesz könnyű betörni, főleg ha VinFast termelési kapacitása sem növekszik. 

A vietnami vállalat számára ugyanakkor sokat jelenhet a világ legnagyobb elektronikai 

gyártójával a tajvani Foxxcomm-mal fennálló partnersége, valamint a tervezett nyilvános 

elsődleges részvénykibocsátás az USA-ban. 

Forrás: Vietnam’s VinFast revving up in Western markets 

Francia cég kiszemelt magának egy hajógyárat a Fülöp-szigeteken 

Anna Leah E. Gonzales, Manila Times, 2021. július 08. 

A filippínó Kereskedelmi és Ipari Minisztérium közlése szerint egy francia vállalat 1,5 mrd. peso 

értékben készül befektetést végrehajtani a Fülöp-szigeteken egy hajógyári projekt részeként, 

amely várhatóan 5-600 új munkahelyet teremt a környéken. A beruházásokat a francia állam 

is támogatja, a két kormány számos közös projekt mellet is elkötelezte magát a mezőgazdaság 

és az energia területén. Mindezek fényében a 9. Fülöp-szigetek-Franciaország közös gazdasági 

bizottság tárgyalásai eredményesnek tekinthetőek. Pozitív fejlemény, hogy a GSP+ 

rendszernek köszönhetően a filippínó termékek ma könnyebben jutnak el az EU piacára, mint 

korábban, Franciaország pedig Délkelet-Ázsia stratégiájában fontos szerepet szán a Fülöp-

szigeteknek. 

Forrás: French firm eyes shipyard in Philippines 

  

https://asiatimes.com/2021/07/vietnams-vinfast-revving-up-in-western-markets/
https://www.manilatimes.net/2021/07/08/business/top-business/french-firm-eyes-shipyard-in-philippines/1806206
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Közel-Kelet 

Az Ever Given konténerhajó elhagyta Szuezt 106 nappal a megfeneklését 

követően 

Reuters, The Straits Times, 2021. július 08. 
A világ egyik legnagyobb konténerszállító hajója az Ever Given július 7-én elhagyta Szuezt és 
folytatta útját Port Said felé, azt követően, hogy 106 nappal ezelőtt megfeneklett a szorosban. 
A 400 méter hosszú hajó jelenleg 18300 konténert szállít, amelyek most jelentős késedelmet 
követően eljuthatnak rendeltetési helyükre. A Szuezi-csatorna Hatóság a mentési 
munkálatokért kompenzációként eredetileg 900 millió dollárt követelt a tulajdonos japán 
Shoei Kisen vállalattól, később azonban a követelést 550 millió dollárra csökkentették. A 
jelenlegi megegyezés pontos részletei nem ismertek, de a két félnek sikerült 
kompromisszumot kötnie. Az Ever Given esetét követően a Hatóság felgyorsította a csatorna 
legdélebbi szakaszának kiszélesítésére és elmélyítésére vonatkozó munkálatait, valamint a 
2015-ös bővítés során egy északabbra fekvő második sáv meghosszabbítását is kilátásba 
helyezte. 
Forrás: Ever Given container ship leaves Suez Canal 106 days after getting stuck 

Az USA-Irán között proxy háború törhet ki Irakban 

Jonathan Gorvett, Asia Times, 2021. július 8. 

Míg Washington és Teherán egy új nukleáris megállapodás felé mutatnak, iraki konfliktusuk 

gyorsan fokozódik. Július 7-én több rakéta eltalálta az Al-Assad légibázist, ez a bombázás csak 

a legutóbbi volt az Irakot érintő légitámadások körében. Ez a támadás csak két nappal azután 

történt, hogy rakétacsapást hajtottak végre Anbar tartomány egyik amerikai támaszpontján - 

és egy héttel azután, hogy az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre az Irán által 

támogatott milíciák által Irakban és Szíriában használt állítólagos drón- és rakétarendszerek 

ellen. Most már egyértelmű, hogy Irak kulcsfontosságú és fokozódó csatatérré válik a 

Washington és Teherán közötti versengésben. „A rakéták és a légicsapások csak a csata 

legszembetűnőbb részei” - mondta Sarkawt Shamsaldin, a Kurdisztán Remény Szövetség iraki 

parlamenti képviselője. "Alattuk egy egész konfliktus rejlik, amely megakadályozza az iraki 

állam működését." Ez a rejtett konfliktus Irán és az Egyesült Államok között az ország 

parlamentjétől az elektromos hálózatáig, a széttagolt politikától a vízellátásig mindenre kihat- 

tette hozzá. 

Forrás: US-Iran proxy war rages back to life in Iraq 

  

https://www.straitstimes.com/world/middle-east/ever-given-container-ship-leaves-suez-canal-106-days-after-getting-stuck
https://asiatimes.com/2021/07/us-iran-proxy-war-rages-back-to-life-in-iraq/
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Bemutatkozott az izraeli Sea Breaker rakéta 

Dave Makichuk, Asia Times, 2021. július 3. 

Források szerint a nagy hatótávolságú, precíziós irányítású rakéta messze felülmúlja a hasonló 

amerikai haditengerészeti rendszereket. Nagy szubszonikus sebességgel repülve, a terepet 

követve vagy a vizet szétválasztva a Sea Breaker többirányú, szinkronizált, teljes támadási 

képességgel rendelkezik akár nappali/éjszakai, minden időjárási körülmények közötti 

használatra. Robbanófeje elég ahhoz, hogy egy fregatt méretű hajót egyetlen találattal 

semlegesítsen. Autonóm, precíziós irányítású és hatékony a különféle tengeri és szárazföldi 

célpontok ellen, jobb és olcsóbb, mint az Egyesült Államok haditengerészete által jelenleg 

használt hasonló fegyverrendszer, ezért az amerikaiak is szemet vetettek rá. 

Forrás: Israeli Sea Breaker missile touted for US Navy 

Teherán és Ankara biztonsági kérdésekről folytat tárgyalásokat  

Regnum, 2021. július 7. 

Mohammad Farazmand iráni nagykövet és Mukhterem Inche török belügyminiszter helyettes 

a biztonság és a határ menti együttműködés és a gazdasági kérdések területén folytatott 

kétoldalú tárgyalásokat. A találkozó során megvitatták a két ország közötti együttműködések 

lehetőségét, különösen a biztonságpolitika területén. Korábban az iráni, az afgán és a török 

külügyminiszterek, Antalyában tartott háromoldalú megbeszélésén a felek hangsúlyozták az 

afgán békefolyamatban való aktív részvétel és a terrorizmus elleni küzdelem szükségességét. 

Ezen kívül előtérbe kerültek a két ország közötti gazdasági együttműködés kérdései is, 

amelyek a mezőgazdaság és az ipari termékek (textil) területét érintették. 

Forrás: Тегеран и Анкара провели переговоры по вопросам безопасности 

Az Európai Unióba irányuló török export meghaladta a 40 milliárd dollárt az év 

első felében 

Yunus Türk, Olga Keskin, Anadolu Agency, 2021. július 6. 

Az áruk kivitele Törökországból az EU-országokba 2021 január – júniusában 42 %-kal (75-ről 

104 milliárd dollárra) nőtt a 2020 azonos időszakához képest. Jelentette be a Török Exportőrök 

Uniója. Az első félévben az EU-országokba irányuló török export fő tételei a az autóipar, az 

acél- és a vegyipar termékei, valamint a konfekciós szektor volt. Ezen ágazatok részesedése a 

Törökországból az EU-országokba irányuló teljes exportban január-júniusban 57 % volt. Az EU-

s országok részesedése Törökország exportjában az év első hat hónapjában 38,92 %-t tett ki. 

Németország lett a török termékek vezető importőre az EU-s országok közül. A török 

németországi export júniusban 33,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. 

Ismail Gülle, a Török Exportőrök Uniójának vezetője elmondta, hogy az Európai Unióba 

irányuló török export volumene júniusban 49,4 százalékkal, 8,2 milliárd dollárra nőtt. Az uniós 

országok részaránya Törökország exportjában pedig 41,7 %-t tett ki. 

Forrás: Турецкий экспорт в Евросоюз в первом полугодии превысил $40 млрд 

https://asiatimes.com/2021/07/israeli-sea-breaker-missile-touted-for-us-navy/
https://regnum.ru/news/polit/3314993.html
https://www.aa.com.tr/ru/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BB-40-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4/2295666
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Iráni és indiai külügyminiszteri találkozóra került sor 

Pajhwok Afghan News, 2021. július 8. 

Szerdán Javad Zarif iráni külügyminiszter és S. Jaishankar indiai kollégája, Teheránban 

tartottak megbeszélést. Az indiai külügyminiszter elsősorban azért érkezett Teheránba, hogy 

Narendra Modi miniszterelnök gratuláló üzenetét átnyújtsa a megválasztott iráni elnöknek, 

Ebrahim Raisinak. Emellett megvitatásra kerültek a legújabb regionális fejlemények, az 

afganisztáni helyzet és a chabahari kikötőben folytatott együttműködés. A két fél kifejtette, 

hogy fontosnak tartják, hogy az Afganisztánról szóló tárgyalásoknak az afgán érintett felek 

legyenek kulcsszereplői. Az afgán kormány és a tálib képviselők teheráni tárgyalásait 

kommentálva Jaishankar elismerően nyilatkozott Irán erőfeszítéseiről, amelyek célja a két fél 

közelítése az átfogó politikai megoldás elérése érdekében. A Teheránban tartott találkozó 

után Jaishankar Moszkvába megy, hogy megbeszélést folytasson az orosz és indiai kormány 

Kereskedelmi, Gazdasági, Tudományos, Technológiai és Kulturális Együttműködési 

Bizottságával. 

Forrás: Tehran, New Delhi call for boosting intra-Afghan talks 

Törökország elutasítja, hogy felvegyek a gyermekkatonákat alkalmazó 

országok amerikai listájára 

Times of India, 2021. július 5. 

A török külügyminisztérium dühösen reagált arra, hogy egy amerikai jelentésben azon 

országok listájára került, melyek Szíriában és Líbiában gyermekkatonákat vetnek be. A július 

1-jén megjelent 2021. évi emberkereskedelemről szóló amerikai jelentés szerint Törökország 

„kézzelfogható támogatást” nyújt a szíriai Murad szultán hadosztálynak, amely 

gyermekkatonákat toboroz és használ. Törökország ezt az állítást elfogadhatatlannak és 

alaptalannak nevezte, és szóvá tette, hogy Washington közben elnézi a szíriai és iraki kurd 

népvédelmi egységek tevékenységét, akik gyermekek háborús kiképzésében vesznek részt. A 

külügyminisztérium továbbá bírálta egyes civilszervezetek jelentéseinek megbízhatóságát, 

amelyek inkább csak megalapozatlan feltételezéseken alapulnak.  

Forrás: Turkey rejects its inclusion in US list of countires implicated in use of child spoldiers, 

may get a waiver  

  

https://pajhwok.com/2021/07/08/tehran-new-delhi-call-for-boosting-intra-afghan-talks/
https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/turkey-rejects-its-inclusion-in-us-list-of-countries-implicated-in-use-of-child-soldiers-may-get-a-waiver/articleshow/84140548.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/turkey-rejects-its-inclusion-in-us-list-of-countries-implicated-in-use-of-child-soldiers-may-get-a-waiver/articleshow/84140548.cms
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Oroszország és Tádzsikisztán az energiaágazatban történő közös projekt 

megvalósítását jelentette be  

Sputnik, 2021. július 3. 

Oroszország és Tádzsikisztán közötti együttműködésnek az energiaszektorban több 

lehetőségei is van, mondta Jevgenyij Korenkov az Orosz Föderáció kereskedelmi képviselője. 

Korenkov példaként a Tadzsikisztánban megvalósított orosz projekteket hozta fel. Ilyen 

például a Nurek vízerőmű rehabilitációja (40 millió dollárnyi befektetéssel) vagy a 

Sangtudinskaya-1.. A képviselő hozzátette, hogy Oroszország készen áll segíteni Tádzsikisztánt 

a Rogun vízerőmű építésének befejezésében is. Valamint a két ország között további 

tárgyalások folynak 1000 teher- és 100 vasút vagon vásárlásaával kapcsolatban. Korenkov 

szerint az Orosz Föderációnak és Tádzsikisztánnak a mezőgazdasági gépek területén is jó 

kilátásai vannak az együttműködésre. 

Forrás: Россия и Таджикистан объявили о реализации множества проектов в сфере 

энергетики 

A Törökországtól Magyarországig tartó szakaszon befejeződött a "Balkán 

Áramlat" építése  

Tass, 2021. július 4. 

Elkészült a Balkán Áramlat gázvezeték lineáris része (a Török Áramlat folytatása) 

Törökországtól Magyarországig. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vezeték teljes hossza 

Törökország partjaitól Bulgárián, Szerbián keresztül egész Magyarországig befejeződött, így 

Közép-Európa gázellátása biztosítottá vált. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter 

bejelentette, hogy Budapest az év végéig megkezdi a szerb útvonalon történő gázvásárlást. 

Korábban a magyar hatóságok és az orosz Gazprom vállalat 15 éves időtartamra előzetes 

megállapodást kötöttek a gázszállításról a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon. Az 

üzlet október 1-jén léphet életbe, amikor a régi megállapodás lejár. Tavaly júniusban 

Magyarország megállapodott a Gazprommal a 4,2 milliárd köbméter földgáz szállításáról. A 

Szerbián áthaladó szakasz a 2020. január 8-án megnyílt Török Áramlat két ágának egyikének 

folytatása, amelyen keresztül az orosz gáz Törökországba, majd Bulgáriába, Szerbiába és 

Magyarországba áramlik. A szakasz 403 km hosszú, tervezési kapacitása évente 13,9 milliárd 

köbméter. 

Forrás: Строительство линейной части "Балканского потока" от Турции до Венгрии 

завершилось 

  

https://tj.sputniknews.ru/20210703/russia-tajikistan-energetika-sotrudnichestvo-1040619426.html
https://tj.sputniknews.ru/20210703/russia-tajikistan-energetika-sotrudnichestvo-1040619426.html
https://tass.ru/ekonomika/11818911
https://tass.ru/ekonomika/11818911
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23 állam képviselői vesznek részt az INNOPROM-2021 orosz kiállításon 

Eurasia Daily, 2021. július 5. 

Az Innoprom Nemzetközi Ipari Kiállítást július 5. és 8. között 11. alkalommal rendezik meg 

Jekatyerinburgban. Mintegy 12 ezer orosz és nemzetközi résztvevő vesz részt a kiállításon, 

hogy tapasztalataikat megosszák egymással és megvitassák az ipar rugalmas 

alkalmazkodásának lehetőségeit a világjárvány okozta válság összefüggésében. A szervezők 

szerint a kiállításon mintegy 450 külföldi vendég vesz részt Németországból, Nagy-

Britanniából, Japánból, Indiából, Kanadából, Thaiföldről, Dél-Afrikából, Szlovéniából, 

Magyarországról, Csehországból, Kazahsztánból, Örményországból, Fehéroroszországból és 

más országokból. Az INNOPROM-2021 orosz kiállítói között vannak Moszkva, Perm Territory, 

Rostov, Kaluga, Leningrad, Lipetsk, Cseljabinszk régió, Krím, Tatarsztán, Udmurtia, valamint a 

legnagyobb orosz ipari vállalatok, mint a ROSATOM, a ROSTEKH, a KUKA, a FANUC. 

Forrás: В российской выставке ИННОПРОМ-2021 принимают участие представители 23 

государств 

Lavrov tárgyalásokat folytatott az ASEAN főtitkárával az egyesület 

kapcsolatainak kiépítésének jövőjéről az EAEU-val és az SCO-val 

együttműködésről 

Tass, 2021. július 6. 

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter tárgyalásokat folytatott Lim Jock Hoi, a Délkelet-ázsiai 

Nemzetek Szövetségének (ASEAN) főtitkárával az egyesületnek az Eurázsiai Gazdasági Unióval 

(EAEU) és a Sanghaji Együttműködési Szervezettel (SCO) való kapcsolatának elmélyítéséről, 

valamint a kétoldalú kapcsolatok előmozdításának lehetőségeiről. A tárgyalás során 

megvitatták az orosz és az ASEAN kapcsolatok jövőjével kapcsolatos kérdéseket valamint 

figyelmet fordítottak a gyakorlati együttműködés elmélyítésére a gazdaság, a tudomány és a 

társadalom területén. Mindkét fél kifejezte szándékát a technológiai együttműködések 

bővítésével kapcsolatban. 

Forrás: Лавров обсудил с генсеком АСЕАН перспективы наращивания контактов 

ассоциации с ЕАЭС и ШОС 

  

https://eadaily.com/ru/news/2021/07/05/v-rossiyskoy-vystavke-innoprom-2021-prinimayut-uchastie-predstaviteli-23-gosudarstv
https://eadaily.com/ru/news/2021/07/05/v-rossiyskoy-vystavke-innoprom-2021-prinimayut-uchastie-predstaviteli-23-gosudarstv
https://tass.ru/politika/11835959
https://tass.ru/politika/11835959
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Irán növelni kívánja az EAEU-országokba irányuló export mennyiségét 

Trend, 2021. július 6. 

Miután Teheránban megrendezi az első "Eurasia" szakkiállítást, Irán növelni kívánja az 

Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) országaiba irányuló exportot, amelynek volumene jelenleg 

körülbelül egymilliárd dollár. Nyilatkozta Mohammad Reza Karimzadeh, az iráni kereskedelmi 

promóciós szervezet európai és amerikai irodájának vezetője. Hozzátette, hogy az EAEU-

országok jelenlegi iráni exportjának volumene meghaladja a 306 milliárd dollárt, az iráni 

export mennyisége pedig ezekbe az országokba körülbelül egymilliárd dollár, ami jó alapot 

jelent az iráni export növelésére. Az első "Eurázsia" szakkiállítást 2021. július 9. és 12. között 

rendezik meg Irán, Oroszország, Fehéroroszország, Kazahsztán és Kirgizisztán gazdasági 

szereplőinek részvételével. 

Forrás: Иран намерен увеличить объем экспорта в страны ЕАЭС 

Oroszország támogatta az EAEU és Indonézia közötti szabadkereskedelmi zóna 

létrehozásának ötletét 

Tass, 2021. július 6. 

Oroszország üdvözli az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) és Indonézia közötti tárgyalások 

megindítását a szabadkereskedelmi zóna létrehozásáról. Mondta Szergej Lavrov orosz 

külügyminiszter a Retno Marsudi indonéz külügyminiszterrel folytatott tárgyalásokat 

követően. Oroszország és Indonézia közös megállapodást dolgoz ki a kiberbiztonság területén 

folytatott együttműködésről. A tárgyalások során Oroszország és Indonézia hivatalosan is 

megerősítette a kereskedelem további diverzifikálásának szándékát. A kereskedelmi 

együttműködés kitér a csúcstechnológiai termékekre, az energia-, olaj- és gázipari 

technológiákra is. Mindkét fél támogatja az orosz-indonéz vegyes bizottság kereskedelmi, 

gazdasági és technikai együttműködéssel kapcsolatos 13. ülésének összehívását és Indonézia 

és az Eurázsiai Gazdasági Unió közötti a szabadkereskedelmi zóna létrehozását. Ezenkívül 

megállapodtak a Covid-járvány miatt elhalasztott stratégiai partnerség aláírásáról is. 

Forrás: Россия поддержала идею создания зоны свободной торговли ЕАЭС и Индонезии 

  

https://www.trend.az/iran/business/3450729.html
https://tass.ru/ekonomika/11830103
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Az EGK pénzügyi eszközök átalakítását tervezi a közös vállalkozások 

ösztönzésére az EAEU-ban 

Ritmeurasia, 2021. július 6. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) igazgatósága két héten belül tervezi, hogy megkezdi a 

pénzügyi eszközök átszervezését annak érdekében, hogy ösztönözzék az Eurázsiai Gazdasági 

Unió (EAEU) országainak közös vállalkozásait a termelés növekedési ütemének növelésére. 

Artak Kamalyan, az EGK ipari és agráripari komplex minisztere azt is elmondta, hogy jelenleg 

a rendszerbe 2000 vállalkozásnál is több van integrálva. A rendszerben lévő integrált projektek 

az átszervezés által kedvezményes finanszírozásaban fognak részesíteni. Például a Rosselmash 

kombájnok termelésének lokalizálása Kazahsztánban, a szentpétervári traktorgyár projektje 

Kazahsztánban.  

Forrás: ЕЭК планирует разработать финансовые инструменты для стимулирования СП в 

ЕАЭС 

Ugra együttműködést tervez Magyarországgal az üzemanyag- és energetikai 

komplexumok, valamint a faipari termékek exportjában 

Tass, 2021. július 6. 

A hanti-mansi autonóm körzet hatóságai együttműködést terveznek Magyarországgal az 

üzemanyag- és energetikai szektor termékellátása és a famegmunkálás területén. Ezért az 

ugrai kormány és a magyar külgazdasági és külügyminisztérium között megállapodás jött létre 

gazdasági, tudományos kulturális és más területeken történő együttműködések 

megvalósításáról. Ezt a megállapodást Natalia Komarova Ugra kormányzója és Szijjártó Péter 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere írta alá. 2020 végére Ugra és Magyarország 

közötti kereskedelmi forgalom meghaladta a 2 millió dollárt, amiben a legnagyobb exportcikk 

az olajtermékek és a faanyag volt. 

Forrás: Югра планирует сотрудничать с Венгрией в экспорте продукции ТЭК и 

деревообработки 

  

https://www.ritmeurasia.org/news--2021-07-06--eek-planiruet-razrabotat-finansovye-instrumenty-dlja-stimulirovanija-sp-v-eaes-55392
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-07-06--eek-planiruet-razrabotat-finansovye-instrumenty-dlja-stimulirovanija-sp-v-eaes-55392
https://tass.ru/ekonomika/11832215
https://tass.ru/ekonomika/11832215
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Tatársztánban megkezdődött a gumiabroncs-hulladékból való bitumen 

előállítására szolgáló üzem építése 

Tass, 2021. július 6. 

Megkezdődött a gumival módosított bitumen (RMB) előállítására szolgáló üzem építése a 

tatársztáni Nizhnekamskban. Az RMB gyártási technológiát a magyar MOL-csoport 

szakemberei fejlesztették ki, előállításának folyamatát ipari léptékben hajtották végre 

Magyarországon. Az üzem építésének finanszírozásához a HEPA Magyar Exporttámogatási 

Ügynökségtől, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium egyszeri, vissza nem térítendő 

50% -os támogatást kapott. Ez a projekt a MOL és a Tankeo közös beruházása. Ugyanakkor a 

közös vállalkozás részesedésének 51% -a a MOL-csoporté lesz, a partnerek a gyártás üzembe 

helyezésétől számított öt év elteltével megváltoztathatják az együttműködés szerkezetét. Az 

erről szóló megállapodást Maxim Chuvaev Salakhov, az RMB Russ új üzemének 

vezérigazgatója, Szabó Kristóf a magyar exporttámogatási ügynökség vezérigazgatója és Világi 

Oszkár, a MOL-csoport innovációs tevékenységeinek főigazgatója írták alá. A MOL-csoport a 

legnagyobb olaj- és gázipari vállalat Magyarországon, kiterjedt disztribúciós hálózattal 

rendelkezik Oroszországban olaj- és kenőanyagok szállítására. A Taneco a TATNEFT finomítója, 

amelyet 2011-ben állítottak üzembe. 2021-ben a finomító 14,5 millió tonna olaj feldolgozását 

tervezi. Az RMB gyártása magában foglalja a már használt autógumik és az abroncsgyártási 

hulladék feldolgozását is. Ez a környezetbarát bitumen került felhasználásra az Almetyevsk-

Zainsk autópálya 1 km hosszú kísérleti szakaszán is, ahol minimális kopást mutatott. Az üzem 

kapacitása évi 25 ezer tonna lesz. A beruházások volumene orosz részről pedig 1,2 milliárd 

rubel (Magyarország részéről 2 milliárd forint). A környezetbarát bitumen előállítására 

szolgáló üzem építését 2023-ra tervezik befejezni. 

Forrás: В Татарстане начали строительство установки по производству битума из шинных 

отходов 

Magyarország azt tervezi, hogy 2022 végére megkezdi a „Sputnik V” gyártását 

Tass, 2021. július 6. 

A vakcinagyártó üzemet, amely az orosz „Sputnik V” gyógyszert is előállítja, 2022 végén 

tervezik megnyitni Debrecenben. Nyilatkozta Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter. Elmondása szerint az EU legsikeresebb oltási programját Magyarországon 

hajtották végre, és ebben fontos szerepet játszott az Oroszországgal való pragmatikus 

együttműködés. 2020 novemberében Magyarország lett az első olyan Európai Uniós ország, 

amely kutatás céljából megkapta a „Sputnik V” oltóanyag mintáit. 2021 februárjában az orosz 

gyógyszer alkalmazását végül jóváhagyta a magyar Egészségügyi Minisztérium is. 

Forrás: В Венгрии до конца 2022 года планируют начать производство "Спутника V" 

  

https://tass.ru/ekonomika/11836261
https://tass.ru/ekonomika/11836261
https://tass.ru/ekonomika/11831145
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A Rosatom kifejezte készségét a balti atomerőmű potenciális befektetőivel 

folytatott párbeszédre 

Kommersant, 2021. július 7.  

A ZE PAK lengyel energiaipari vállalat bejelentette érdeklődését a Kalinyingrádi régióban 

található, 2013-ban befagyasztott Balti atomerőműbe történő befektetéssel kapcsolatban. A 

Rosatom erre reagálva jelezte, hogy készen áll a párbeszédre ebben a kérdésben. A lengyel 

vállalat érdeklődéséről először a Polityka Insight elemzője, Robert Tomasewski beszélt. 

Szerinte az MVM magyar energetikai vállalat is csatlakozhat a ZE PAK-hoz. A lengyel cég 

megerősítette a potenciális érdekeltségével kapcsolatos információkat. A cég szóvivője 

elmondta, hogy a társaság a tiszta energiaforrásokra összpontosít. A Rosatom úgy véli, hogy a 

balti atomerőmű egy ígéretes regionális energetikai projekt, amely összhangban áll az EU 

gazdaságának szén-dioxid-mentesítésére vonatkozó terveivel. 

Forrás: «Росатом» выразил готовность к диалогу с потенциальными инвесторами 

Балтийской АЭС 

Türkmenisztán pályázatot hirdetett a Kaszpi-tengeren Kazahsztánba vezető híd 

építésére 

Sputnik, 2021. július 7. 

Gurbanguly Berdimuhamedov, türkmén elnök elrendelte egy nemzetközi pályázat kiírását egy 

híd építésére és az ahhoz vezető út rekonstrukciójára. Ez a híd fogja összekötni Türkmenisztánt 

Kazahsztánnal, amit Karabogazgolon és a Kaszpi-tengerrel összekötő szoroson. Türkmenisztán 

vezetője úgy véli, hogy a Karabogazgolon átívelő új híd a Türkmenisztán – Kazahsztán 

nemzetközi szállítási útvonal fontos részévé fog válini. Hangsúlyozta, hogy az útvonal 

összekapcsolása az Ashgabat-Turkmenbashi gyorsforgalmi úttal növeli az útrendszer 

kapacitását és növeli a Türkmenisztán és a szomszédos államok közötti kereskedelem 

volumenét. A Karabogazgol-öböl nagy mennyiségű ásványi sót tartalmaz. Az alsó üledékek 

tartalmazzák a Glauber-sót (mirabilitot), más nátrium-sókat, magnézium-sókat, kénsavakat és 

egyéb vegyipari alapanyagokat is ezért fontos gazdasági jelentősége is van. 

Forrás: Туркменистан объявил тендер на строительство моста на Каспии до Казахстана 

  

https://www.kommersant.ru/doc/4889446
https://www.kommersant.ru/doc/4889446
https://ru.sputnik.kz/economy/20210707/17543171/Turkmenistan-obyavil-tender-na-stroitelstvo-mosta-na-Kaspii-do-Kazakhstana.html
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Oroszország és Magyarország szállítmányozási vállalatot hoz létre 

Szergej Volkov, Gudok, 2021. július 8. 

Az Orosz Föderáció Közlekedési Minisztériuma megállapodást kötött Magyarország 

Innovációs és Technológiai Minisztériummal a szállítmányozási szolgáltatások nyújtására 

szolgáló közös vállalat létrehozásának szándékáról. A dokumentumot a vasúti tranzitforgalom 

fejlesztésével foglalkozó orosz-magyar munkacsoport második ülésén írták alá, amelyre a 

Moszkva melletti Scserbinkában került sor. A tervek szerint az új vállalat vasúton szállít árut 

Kínából Kelet-Európába és fordítva. A dokumentumot Dmitrij Zverev, az Orosz Föderáció 

közlekedési miniszterhelyettese és a Magyarországi Innovációs és Technológiai Minisztérium 

közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Mosóczi László írta alá. 2019 októberében az Orosz 

Föderáció Közlekedési Minisztériuma, valamint a Magyarországi Innovációs és Technológiai 

Minisztérium egyetértési megállapodást írt alá a vasúti közlekedés területén folytatott 

együttműködésről. Ez kiindulópontként szolgált a tudományos és műszaki együttműködéshez, 

a logisztikai szolgáltatások és a tranzit fejlesztéséhez. Az új vállalat szállítmányozóként jár el 

az áruk Kínából Európába történő szállításakor és fordítva. Kína rakománybázisát Shandong 

tartomány kínai vállalatai biztosítják. Mosóczi László elmondta, hogy az új szállítmányozó 

Kínából a Transzszibériai vasút mentén szállítja az árut, majd Ukrajna területén keresztül 

Magyarországra. Az ilyen útvonal választását a határátlépések torlódása és az áruk 

Lengyelország és Fehéroroszország közötti átrakásának késedelme magyarázza. Ez egyben a 

legrövidebb út Kínából Magyarország felé. A megállapodás aláírása előtt a magyar elemzők 

tanulmányt készítettek a Kínába szállítandó európai rakománybázisról, és arra a 

következtetésre jutottak, hogy ez vegyi rakomány és gyógyszer lehet. Mosóczi szerint a 

társaság székhelye Magyarországon lesz. 

Forrás: Россия и Венгрия создадут экспедитора 

 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1571262&archive=2021.07.08

