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A hét eseményeinek rövid összefoglalása 

Kelet-Ázsiával kapcsolatban a héten a legfőbb hírek Kína gazdaságáról szóltak. Az előzetes 
vámstatisztikák szerint Kína határokon átnyúló e-kereskedelme tartotta a növekedési ütemet 
az év első felében és elérte a 886,7 milliárd yuant, ami 28,6%-os növekedést jelent az előző év 
azonos időszakához képest. Kína és az Európai Unió közötti kétoldalú kereskedelem is sokat 
fejlődött. Az év első felében 26,7 százalékkal nőtt és 2,52 billió yuanra (389 milliárd amerikai 
dollár) ugrott, amivel az EU Kína második legnagyobb kereskedelmi partnere lett. Az Európa 
és Kína közötti vasúti forgalom megélénkülése is figyelemre méltó: Kína-Európa viszonylatban 
közlekedő tehervonatok az év első félévében 7377 utat hajtottak végre, ami 43 százalékos 
növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ukrajna is fontos szerepet kaphat 
Európa és Kína együttműködésében és akár Peking hídja is lehet Európába, derül ki a Xi Jinping 
és Volodymyr Zelensky elnökök telefonbeszélgetéséből. 
Összességében Kína GDP-je 12,7 százalékkal bővült 2021 első felében, miközben a fellendülés 
továbbra is szilárdan halad előre, a második negyedévben pedig az ország GDP-je 7,9 
százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.  
 
Dél-Ázsia esetében India és Kína között továbbra is komoly feszültség tapasztalható. Szerdán 
Dusanbéban, az SCO-találkozó alkalmával személyes találkozóra került sor S. Jaishankar 
külügyminiszter és kínai kollégája, Wang Yi között. Ugyan mindkét fél a kölcsönösen 
elfogadható megoldást keresi, de konkrét javaslat egyelőre nem született az ügyben. 
Afganisztán is a hírek középpontjába került. Afgán és a pakisztáni tisztviselők csütörtökön 
aláírták az afgán-pakisztáni tranzitkereskedelmi megállapodás hat hónapos 
meghosszabbítását, így a két fél szerint a két ország közötti kereskedelmi problémák 95 
százaléka megoldódott. Időközben a tálibok három hónapos tűzszünetet ajánlottak a 
kormánynak cserébe 7000 tálib fogoly szabadon bocsátásáért – közölte csütörtökön a 
kormányzati tárgyaló. Az afgán kormány felszólította a környező országokat, hogy 
működjenek együtt a tálibok menedékhelyeinek bezárása és a tálibok finanszírozási 
forrásainak megszüntetése érdekében, melynek során Ashraf Ghani afgán elnök különösen 
Pakisztán negatív szerepéről beszélt, mire Imran Khan pakisztáni miniszterelnök válaszképpen 
úgy nyilatkozott, hogy országának esszenciális érdeke az afgán béke, hiszen Afganisztán a híd 
Dél-Ázsia és Közép-Ázsia között, emellett megjegyezte, hogy az ország, amely a legtöbbet 
szenvedett az afgán konfliktusból, az Pakisztán. Ashraf Ghani afgán elnök a héten üzbég 
kollégájával, Szavkat Mirzijojevvel is találkozott Üzbegisztán fővárosában, Taskentben, 
melynek alkalmával a két államfő megvitatta az afgán békefolyamathoz kapcsolódó kétoldalú 
gazdasági együttműködést, és a legfőbb biztonsági és politikai kérdéseket. 
 
Délkelet-Ázsia vonatkozásában elsősorban Szingapúrról szóltak a hírek. Kiderült, hogy rekord 
ütemben nőtt a szingapúri gazdaság 2021 második negyedévében, összehasonlítva az előző 
év azonos időszakával, amikor a Covid-19 járvány a gazdaságot a legsúlyosabb recesszióba 
sodorta. A GDP 14,3 százalékkal bővült az áprilistól júniusig tartó negyedévben. Az Asia Tech 
X Singapore rendezvényén Josephine Teo szingapúri kommunikációs és információs miniszter 
kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti egyre növekvő rivalizálás magában 
hordozza a technológiai kettéágazás kockázatát, ennek elkerülése érdekében viszont fokozott 
multilaterális nemzetközi együttműködésre van szükség, hiszen a digitális jövő kialakítása is 
csupán nemzetközi partnerségek révén valósulhat meg. A hét elején Szingapúr bejelentette, 
hogy területnyerési munkálatokat fog indítani 0,5 tengeri mérföldre Pedra Branca szigetétől. 
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A 7 hektáros területfeltöltés célja a hajók kikötésének biztosítása, az adminisztratív támogatás 
növelése és a sziget kommunikációs létesítményeinek javítása. Szingapúr szerdán az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló törekvésének részeként pedig 
bemutatta a világ egyik legnagyobb úszó napenergia-gazdaságát, amely 45 futballpálya 
nagyságú területet fed le. 
 
Mahmúd Abbász palesztin elnök "sikeres" törökországi látogatást tudhat maga mögött, 
amelynek során találkozott török kollégájával, Recep Tayyip Erdoğannal, aki biztosította őt a 
palesztin érdekek támogatásáról, főleg Izrael politikájával szemben. 
Izrael időközben a koronavírus-járvány ellen új stratégiát fogadott el mely azon a 
feltételezésen alapul, hogy a járvány itt marad, de az izraeli gazdaság minimális károsodásával 
kezelhető lesz.  
Törökország hírül adta, hogy megkezdték az első hazai fejlesztésű lég- és rakétavédelmi 
rendszer (HISAR) tömeggyártását, amelyeket katonai bázisok, létesítmények és a csapatok légi 
fenyegetésekkel szembeni védelmére fejlesztettek ki. A török gazdasággal kapcsolatban 
egyébként érdekes adat, hogy júniusban Törökország-szerte 134 731 lakóingatlant 
értékesítettek, ami 127,7 százalékos növekedést jelent a májusi eladásokhoz képest. 
A régió gazdasági helyzetéről sokat elárul, a Hays jelentése, melynek értelmében a régió 
vállalkozásainak több mint fele felépült a COVID-19 üzleti tevékenységükre gyakorolt negatív 
hatásaiból, ugyanis a megkérdezettek 52 százaléka szerint a vállalkozásuk a szokásos vagy 
növekedési szakaszban van a COVID-19 tavalyi kitörését követően. 
A jövőbeni kilátásokat viszont komolyan befolyásolhatja, hogy a Nemzetközi 
Energiaügynökség kedden közölte, hogy az olajpiacon jelenleg készlethiány várható tekintettel 
az OPEC +-on belüli kialakult vitára a termelési korlátozások enyhítésének módjáról. 
 
Július 10-én hatályba lépett Szerbia és az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás, új piacot nyitva Belgrád számára hiszen a megállapodás 
aláírásával Szerbia magas fokú kereskedelmi liberalizációt kapott. 
Olvashattunk arról, hogy az EAEU-hoz történő csatlakozás Irán számára fontos cél, amelyet a 
tagállamok is támogatnak, hiszen új lehetőségeket látnak a térség fejlődésében. A Sanghaji 
Együttműködési Szervezet (SCO) külügyminiszteri tanácsának Dusanbén tartott ülésén pedig 
az orosz fél sürgette, hogy pozitívan mérlegeljék Teherán tagsági kérelmét. Az SCO közelgő 
csúcstalálkozóján vélhetően több egyetértési és együttműködési megállapodás is születik 
majd az EAEU-val, az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és az ENSZ Ázsiai és Csendes-
óceáni Gazdasági és Szociális Bizottságával (ESCAP) kapcsolatban. 
Kína különös jelentőséget tulajdonít a Türkmenisztánnal való kapcsolatok megerősítésének, 
jelentette be Wang Yi kínai külügyminiszter Gurbanguly Berdimuhamedov türkmén elnökkel 
való tárgyalását követően, miután ismertették a két ország közötti fontosabb fejlesztési és 
gazdasági projekteket is.  
Kína számára természetesen Üzbegisztán is fontos: Szavkat Mirzijojev elnök és Wang Yi kínai 
külügyminiszter megbeszélést folytattak Taskentben, amelynek során megvitatták az 
afganisztáni helyzetet és a két ország közötti együttműködési folyamatokat, valamint 
megállapodtak abban, hogy továbbra is együttműködnek a koronavírus elleni küzdelemben. 
Megemlítendő, hogy idén Taskent ad otthont a „C5 + 1” együttműködés következő 
találkozójának, amely öt közép-ázsiai ország (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, 
Türkmenisztán, Üzbegisztán) mellett az USA-val kiegészülve egy nemzetközi platformmá vált. 
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Kelet Ázsia 

Az év első felében 28,6 %-kal nőtt az e-kereskedelmi forgalom 

China Daily, 2021. július 13. 

Li Kuiwen, az Általános Vámigazgatás szóvivője és a Statisztikai Elemzési Osztály igazgatója 

elmondta, hogy az előzetes vámstatisztikák szerint Kína határokon átnyúló e-kereskedelmi 

importja és exportja tartotta a növekedési ütemet az év első felében. A határokon átnyúló e-

kereskedelem nagysága 886,7 milliárd yuan volt, ami 28,6% -os növekedést jelent az előző év 

azonos időszakához képest. Ebből az export 603,6 milliárd yuan volt, ami 44,1% -os 

növekedést jelent, az import pedig 283,1 milliárd yuan volt, ami 4,6% -os növekedést jelent. 

Forrás: 今年上半年我国跨境电商进出口继续保持良好发展势头 同比增长 28.6% 

2021 első félévében növekedett az EU Kína közötti kereskedelem 

Xinhua, 2021. július 13. 

Kína és az Európai Unió közötti kétoldalú kereskedelemben az idei év első felében gyors 

növekedés mutatkozott. A Kína és az EU közötti kereskedelem az év első felébe 26,7 

százalékkal, 2,52 billió yuanra (389 milliárd amerikai dollár) ugrott, amivel az EU Kína második 

legnagyobb kereskedelmi partnere lett ebben az időszakban - derül ki a Kínai Vámigazgatás 

adataiból. Kína mechanikai és elektronikai exportjának mintegy 16,6 százalékát az EU-ba 

szállították, míg a Kínába importált fogyasztási cikkek több mint egyharmada az EU-ból 

származott. Kína teljes behozatala és exportja 27,1 százalékkal bővült 18,07 billió yuanra 2021 

első felében, ami 22,8 százalékos növekedést jelent a 2019-es járvány előtti szinthez képest. 

Forrás: China-EU trade sees rapid growth in H1 

Nőtt a Kína és Európa között közlekedő tehervonatok száma 

Xinhua, 2021. július 10. 

A Kína-Európa viszonylatban közlekedő tehervonatok az év első félévében 7377 utat hajtottak 

végre, ami 43 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – derült ki 

a China State Railway Group Co., Ltd. adataiból. A tehervonatok mintegy 707 000 TEU 

konténert szállítottak a hat hónapos időszakban, ami 52 százalékos növekedést jelent az előző 

évhez képest. A 2011-ben indított tehervonatok 23 európai ország 168 városába érkeztek, és 

a csoport szerint több mint 40 000 utat tettek meg. Az tehervonatok döntő szerepet játszottak 

a nemzetközi logisztikai ellátási lánc stabilizálásában, a kínai-európai kereskedelem 

előmozdításában és a COVID-19 járvány elleni globális küzdelem elősegítésében. A hivatalos 

adatok azt mutatják, hogy június végén körülbelül 94 000 tonna a járvány leküzdéséhez 

szükséges árut szállítottak. 

Forrás: China-Europe freight-train service sees surging growth in H1 

  

https://cn.chinadaily.com.cn/a/202107/13/WS60ed311aa3101e7ce9759683.html
https://cn.chinadaily.com.cn/a/202107/13/WS60ed311aa3101e7ce9759683.html
http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/13/c_1310058428.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/10/c_1310053996.htm
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Kína a 12. északi-sarki tudományos expedíciójára készül 

Zhao Lei, China Daily, 2021. július 12. 

Kína 12. sarkvidéki expedícióját indítja Sanghajból a Xuelong 2 hajóval, hogy tudományos 

missziókat hajtson végre az Északi-sarkvidéken. Ez az expedíció az első sarkvidéki expedíció, 

amelyet Kína a "14. ötéves terv" időszakában indít. Becslések szerint a teljes út körülbelül 15 

000 tengeri mérföld lesz, és szeptember végén térhet vissza a hajó Sanghajba. Sajtóhírek 

szerint a kutatás az éghajlatváltozásra adandó válaszokra és az Északi-sarkvidék ökológiai 

környezetének védelmére összpontosít. A sarkvidék nyílt tengerén navigációs megfigyeléseket, 

keresztmetszeti felméréseket, műholdas távérzékelést és más módszereket használnak az 

óceán megfigyelésére. 

Forrás: 中国第 12次北极科学考察启航 

A zöld finanszírozás kiemelt helyen szerepel Kína napirendjén a szén-dioxid-

semlegesség elérése érdekében 

Xinhua, 2021. július 14. 

Az ICBC kínai ipari bank már másfél évtizede a zöld finanszírozásra törekszik, és Kínában 

elsőként fogadta el azt az alapelvet, amely azt szorgalmazza, hogy a pénzügyi intézmények 

határozzák meg, értékeljék és kezeljék a környezeti és társadalmi kockázatokat a 

projektfinanszírozásban. A bank jelenleg mintegy 1,3 billió yuan finanszírozási egyenleggel 

rendelkezik az ágazatban, és Tao Yiping, a bank elnökének elmondása szerint. Kína ambiciózus 

célja, hogy 2030-ra elérje a szén-dioxid-kibocsátásának maximumát, és 2060-ig elérje a szén-

dioxid-semlegességet, ami pedig történelmi lehetőséget jelent az ország pénzügyi iparának. A 

zöld finanszírozás továbbra is a környezetszennyezés megelőzését és ellenőrzését szolgálja, 

azonban ezen felül támogathatja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését olyan ágazatokban, 

mint a tiszta energia, a megújuló energia, a környezetbarát közlekedés és az építőipar, az ipari 

energiatakarékosság, valamint a zöld és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák 

innovációja. 

Forrás: Green finance high on China's agenda to achieve carbon neutrality 

Kína 2023-as célja, hogy 560 millió fős 5G felhasználók országa legyen 

Ma Si, China Daily, 2021. július 14. 

Kína célja, hogy 560 millió 5G mobil előfizető legyen az országban 2023 végéig, valamint a 

vezeték nélküli technológia elterjedtségének (+35%) növelése a nagy ipari vállalkozások 

körében. A bejelentett kettős cél tükrözi Kína erőteljes támogatását az 5G átfogó és 

összehangolt fejlesztésében, valamint erőfeszítéseit az 5G használatának további 

kiszélesítésére az iparágakban. A hároméves tervet az Ipari és Informatikai Minisztérium és 

további kilenc kormányzati szerv tette közzé. Liu Liehong, az ipari és informatikai 

miniszterhelyettes elmondta, hogy Kína eddig 916 000 5G bázisállomást épített, ami a világ 

teljes 5G-s bázisainak a 70 százalékát teszi ki. 

Forrás: Goal for 2023: 560 million 5G users in nation 

https://cn.chinadaily.com.cn/a/202107/12/WS60ebf525a3101e7ce975933c.html
http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/14/c_1310061116.htm
https://global.chinadaily.com.cn/a/202107/14/WS60ee3f13a310efa1bd661b44.html
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Kína GDP-je 2021 első felében 12,7%-kal növekedett 

Xinhua, 2021. július 15. 

Kína GDP-je 12,7 százalékkal bővült 2021 első felében, miközben a fellendülés továbbra is 

szilárdan halad előre - mutatták a Nemzeti Statisztikai Hivatal adatai. Ezek szerint a második 

negyedévben az ország GDP-je 7,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képeset 

Negyedéves szempontból pedig a gazdaság 1,3 százalékkal bővült az első negyedévhez képest. 

Más főbb gazdasági mutatók folyamatos javulást mutattak, az első félévben az ipari termelés 

15,9, a kiskereskedelem 23 százalékkal nőtt éves szinten. Az ország által vizsgált városi 

munkanélküliségi ráta júniusban 5 százalék volt, 0,7 százalékponttal alacsonyabb az előző év 

azonos időszakánál. A hat hónapos időszakban Kína egy főre jutó jövedelme nominálisan 12,6 

százalékkal nőtt 17 642 yunra (kb. 2731 amerikai dollár), alapvetően lépést tartva a GDP 

növekedésével. Kína 2021-ben több mint 6 százalékos gazdasági bővülést tűzött ki célul. A 

Világbank a múlt hónapban készített jelentésében azonban azt jósolta, hogy Kína gazdasági 

növekedése 2021-ben 8,5 százalékos lesz. 

Forrás: China's GDP expands 12.7 pct in H1 

Miközben Kína és Ukrajna megerősítette az infrastrukturális együttműködést, 

Kijev felajánlotta, hogy Peking „hídja lesz Európába”. 

Laura Zhou, South China Morning Post, 2021. július 14. 

Kedden éjjel Xi Jinping kínai és Volodymyr Zelensky ukrán elnök telefonbeszélgetést folytatott, 

melynek során a két fél kifejezte szándékát a szorosabb együttműködésre a Covid-19 elleni 

védekezés és az infrastruktúra fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelme 

területén. Xi megerősítette, hogy Kína igyekszik minél több vakcinát biztosítani Ukrajna 

számára, miközben az ukrán elnök kiemelte, hogy szívesen látják a kínai befektetők részvételét 

a jelentős infrastrukturális fejlesztésekben, vagyis az ország „híd lehet Európába” a kínai üzleti 

körök számára. Miután az év első felében az USA nyomására Kijev keményebb álláspontot 

képviselt Pekinggel szemben, most egyfajta közeledés figyelhető meg a két állam 

kapcsolatában, melynek eredménye egyelőre kérdéses. Elemzők szerint az infrastrukturális 

fejlesztések területén Kína továbbra is csak korlátozott szerepet kaphat, annak ellenére, hogy 

stratégiailag Peking szeretne nagyobb befolyást elérni a kelet-európai országban. 

Forrás: As China and Ukraine vow infrastructure cooperation, Kyiv offers to be Beijing’s ‘bridge 

to Europe 

  

http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/15/c_1310062812_2.htm,
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3141107/china-and-ukraine-vow-infrastructure-cooperation-kyiv-offers
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3141107/china-and-ukraine-vow-infrastructure-cooperation-kyiv-offers
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Dél-Ázsia 

Új digitális fizetési lehetőség Bhután és India között 

Kuensel, 2021. július 14. 

Narendra Modi indiai miniszterelnök 2019. augusztusi bhutáni látogatása során megállapodás 

született a Bhután és India közötti digitális fizetési lehetőségek fejlesztéséről. Ez látszik most 

megvalósulni a Bhutáni Királyság Monetáris Hatósága és az indiai National Payments 

Corporation által a héten indított QR-kódos fizetési alkalmazással, melyen keresztül indiai és 

bhutáni állampolgárok digitális formában fizethetnek a vállalatok szolgáltatásáért. A 

monetáris hatóság a kényelem mellett a pénzügyi mozgások átláthatóságát, a 

valutanyomtatás költségeinek csökkentését és a két ország közötti üzlet serkentését is szem 

előtt tartja. A digitális fizetési módok felé való nyitottságot Bhutánban a koronavírus-járvány 

különösen fellendítette. 

Forrás: BHIM to enhance digital payment with India 

Kína készen áll a sürgető határkérdések kölcsönösen elfogadható tisztázására 

India Today, 2021. július 15. 

Miután India határozottan közölte Kínával, hogy a kelet-ladakhi helyzet elhúzódása negatív 

módon befolyásolja a kétoldalú kapcsolatokat, Peking csütörtökön kijelentette, hogy készen 

áll arra, hogy „kölcsönösen elfogadható megoldást” keressen. Szerdán Dusanbéban, az SCO-

találkozó alkalmával egy órás személyes találkozóra került sor S. Jaishankar külügyminiszter és 

kínai kollégája, Wang Yi között. Jaishankar hangsúlyozta, hogy a status quo-ban bekövetkező 

bármilyen egyoldalú változás nem elfogadható India számára, és hogy helyre kell állítani a 

békét Ladakh keleti részén. Áttörő megoldás minden bizonnyal nem született, ugyanis Wang 

Yi a találkozó utáni nyilatkozatában arról ír, hogy ugyan a határkonfliktus enyhült, az indiai-

kínai kapcsolatok még mindig mélyponton vannak. A kínai csapatokat ugyan kivonták a 

Galwan-völgy és a Pangong tó térségéből, a Kelet-Ladakhban található Hot Springs, Gogra és 

Depsang térségében még mindig nagy a katonai jelenlét és ez fenntartja a konfliktust. Jelenleg 

mindkét félnek körülbelül 50-60 ezer katonája állomásozik az érintett területen. Wang Yi 

ugyanakkor kiemelte, hogy „Kína stratégiai megítélése a kínai-indiai kapcsolatokról változatlan. 

A Kína-India kapcsolatnak nem kölcsönös fenyegetést kell jelenteniük, hanem lehetőséget 

egymás fejlődésének biztosítására. A két ország partner, nem rivális és nem ellenség.” 

Forrás: China ready for mutually acceptable solution to urgent border issues: Chinese foreign 

minister to Jaishankar 

  

https://kuenselonline.com/bhim-to-enhance-digital-payment-with-india/
https://www.indiatoday.in/india/story/china-india-lac-ladakh-disengagement-process-meeting-wang-yi-jaishankar-sco-conclave-1828430-2021-07-15
https://www.indiatoday.in/india/story/china-india-lac-ladakh-disengagement-process-meeting-wang-yi-jaishankar-sco-conclave-1828430-2021-07-15
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Hat hónapra meghosszabbították az Afganisztán – Pakisztán kereskedelmi 

megállapodást 

Tolo News, 2021. július 9. 

Afgán és a pakisztáni tisztviselők csütörtökön aláírták az afgán-pakisztáni tranzitkereskedelmi 

megállapodás (Afghanistan Pakistan Transit Trade Agreement, APTTA) hat hónapos 

meghosszabbítását, és augusztusban további kormányközi eseményeket terveznek 

megrendezni a két ország közötti kereskedelem növelésének serkentésére.  A két fél szerint a 

két ország közötti kereskedelmi problémák 95 százaléka megoldódott. Az egyetlen probléma 

továbbra is az, hogy Pakisztán ellenzi az indiai áruk Pakisztánon át Afganisztánba történő 

behozatalát – mondta Nisar Ahmad Ghoryani afgán ipari és kereskedelmi miniszter. A 

tisztviselők elmondták, hogy egy pakisztáni küldöttség nemsokára Kabulba látogat, hogy 

megoldja a kérdést, és új megállapodást írjon alá a két ország közötti kereskedelemről és 

tranzitról. Pakisztán csütörtökön véget vetett a pakisztáni vállalatok afgán árukkal való 

kereskedelmére vonatkozó korlátozásának Karacsi kikötőben.  

Forrás: Afghanistan-Pakistan Trade Agreement Extended for Six Months 

A tálibok fegyverszünetet kínálnak a foglyok szabadon bocsátásáért 

Pajhwok Afghan News, 2021. július 15. 

A tálibok három hónapos tűzszünetet ajánlottak a kormánynak cserébe 7000 tálib fogoly 

szabadon bocsátásáért – közölte csütörtökön a kormányzati tárgyaló. A fegyveresek továbbá 

felszólították a tálib vezetők nevének törlését az ENSZ feketelistájáról. A kormány arról nem 

adott ki információt, hogy kik és pontosan mikor álltak elő az ajánlattal. A tálibok, akik kedd 

este megdöntötték Kandahar déli tartományának egy jelentős városát, még nem 

kommentálták a tűzszüneti ajánlatot. Egy nappal korábban a kínai külügyminiszter 

Dusanbéban afganisztáni kollégájával beszélve kijelentette, hogy Kína hajlandó otthont adni a 

béketárgyalásoknak. 

Forrás: Taliban offer truce in return for release of prisoners 

  

https://tolonews.com/business-173391
https://pajhwok.com/2021/07/15/taliban-offer-truce-in-return-for-release-of-prisoners/
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Ghani Taskentben 

Tolo News, 2021. július 15. 

Ashraf Ghani afgán elnök üzbég kollégájával, Szavkat Mirzijojevvel találkozott Üzbegisztán 

fővárosában, Taskentben, kétnapos országlátogatásának első napján – áll az Elnöki Palota 

csütörtöki közleményében. A találkozó során Ghani elnök és Mirzijojev elnök megvitatták „az 

afgán békefolyamathoz kapcsolódó kétoldalú gazdasági együttműködést, a biztonsági és 

politikai kérdéseket, melyek kapcsán mindkét fél kiemelte a regionális konszenzus fontosságát 

a békefolyamat, az afgán kormány és emberek támogatásában.” Megvitatásra kerültek a két 

ország közötti kölcsönös kereskedelmi és tranzitkapcsolatok is, különös tekintettel az 

energiaprojektekre és a vasútépítésre. Subrahmanyam Jaishankar, India külügyminiszterével 

is találkozott Ghani elnök Taskentben, és megvitatták az afganisztáni és regionális jelenlegi 

helyzetet. Csütörtök reggel Ghani elnök Kabulból Taskentbe indult, hogy részt vegyen a 

„Közép- és Dél-Ázsia: regionális összekapcsolódás, kihívások és lehetőségek” elnevezésű 

nemzetközi csúcstalálkozón” – jelentette be az Elnöki Palota. A csúcstalálkozón dél- és közép-

ázsiai vezetők gyűlnek össze, és célja a két régió közötti kapcsolatok erősítése. A 

csúcstalálkozónak három nagy témája a gazdaság, a biztonság és a kultúra.  

Forrás: Ghani, Uzbek President Meet in Tashkent 

Kabul felszólítja Iszlámábádot, hogy állítsa le a tálibok támogatását 

Afghanistan Times, 2021. július 14. 

Az afgán kormány felszólította a környező országokat, hogy működjenek együtt a tálibok 

menedékhelyeinek bezárása és a tálibok finanszírozási forrásainak megszüntetése érdekében. 

A külügyminisztérium közleménye szerint Mohammad Hanif Atmar külügyminiszter pakisztáni 

kollégájával, Shah Mahmood Qureshivel folytatott megbeszélésen megvitatta az afgán 

békefolyamatban folytatott regionális együttműködést és Pakisztán gyakorlati 

elkötelezettségét a terrorizmus elleni küzdelemben. Atmar hangsúlyozta a környező országok, 

különösen Pakisztán gyakorlati együttműködésének fontosságát a tálib szentélyek és ellátási 

forrásaik leállításában. Qureshi hangsúlyozta, hogy az afgán vezetőknek a lehető leghamarabb 

politikai megállapodásra kell jutniuk egy inkluzív kormány létrehozása érdekében 

Afganisztánban – áll a pakisztáni külügyminisztérium közleményében. Az utóbbi időben újfent 

több hang szólalt fel Afganisztánban azzal kapcsolatban, hogy Pakisztán támogatja a tálibokat, 

és az afgán béke mellett csak szóban áll ki, de valós, gyakorlati lépéseket nem hajlandó tenni 

a békefolyamat előmozdítása érdekében. 

Forrás: Kabul calls on Islamabad to stop support of Taliban 

  

https://tolonews.com/index.php/afghanistan-173529
http://www.afghanistantimes.af/kabul-calls-on-islamabad-to-stop-support-of-taliban/
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Imran Khan: Nem fair Pakisztánt hibáztatni Afganisztán helyzetéért  

tribune.com.pk, 2021. július 16. 

Miután a héten Ashraf Ghani afgán elnök Pakisztán „negatív szerepéről” beszélt az afgán 

békefolyamat kapcsán, és felszólította Pakisztánt, hogy hagyjon fel a tálibok támogatásával, 

Imran Khan pakisztáni miniszterelnök üzent Ghaninak. Khan szerint Pakisztán minden 

lehetséges erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a két felet tárgyalásra bírja. Kiemelte 

továbbá, hogy Pakisztánnak esszenciális érdeke az afgán béke, hiszen Afganisztán a híd Dél-

Ázsia és Közép-Ázsia között, vagyis az összeköttetés, a gazdasági kapcsolatok kulcsa. Emellett 

megjegyezte, hogy az ország, amely a legtöbbet szenvedett az afgán konfliktusból, az 

Pakisztán. Az elmúlt 15 évben közel 70 ezer áldozatot követelt az afgán felfordulás Pakisztán 

részéről, és ehhez jön hozzá a gazdasági veszteség és a 3 millió afgán menekült, akik 

évtizedekig éltek Pakisztánban. Tehát egyetlen másik országnak sem annyira fontos az afgán 

béke, mint Pakisztánnak. 

Forrás: Unfair to blame Pakistan for Afghanistan situation, PM Imran tells Ghani 

  

https://tribune.com.pk/story/2310856/unfair-to-blame-pakistan-for-afghanistan-situation-pm-imran-tells-ghani
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Délkelet-Ázsia 

Az USA-Kína rivalizálás miért lehet jó Szingapúr félvezető iparának? 

James Guild, The Diplomat, 2021. július 13. 

Júniusban az Egyesült Államok legnagyobb félvezető gyártója a Global Foundries bejelentette, 

hogy 4 milliárd dollár értékben bővíti Szingapúrban található chipgyártó üzemét, amely 

várhatóan 2023-ra fog elkészülni. A városállam – kedvező adó- és szabályozási környezetével, 

valamint hozzáértő, magasan képzett munkavállalókkal – régóta vonzó célpont a magas 

hozzáadott értéket képviselő gyártási beruházások számára, jelen esetben azonban ennél is 

többről van szó. Az USA és Kína közötti rivalizálás fokozódásával párhuzamosan az amerikai 

vállalat az utánpótlási láncok diverzifikálására törekszik, hiszen a chipgyártásban ugyan Tajvan 

a legfőbb központ, ugyanakkor Kínához való közelsége egyben sebezhetővé is teszi, ezért új, 

geopolitikai értelemben biztonságosabb globális utánpótlási lánc kialakítása a cél. Ebben a 

tekintetben Szingapúr ideális jelölt, hiszen az utóbbi években a félvezető gyártás jelentős 

mértékben fejlődött az országban. 

Forrás: Why US-China Rivalry Might Be Good for Singapore’s Semiconductor Industry 

Az EU mesterséges intelligencia jogszabályai megfelelnek az ASEAN-nak? 

Manoj Harjani, East Asia Forum, 2021. július 14. 

2021. április 21-én az Európai Unió jogszabálytervezetről állapodott meg tagállamai 

mesterséges intelligencia (AI) szabályainak összehangolása érdekében. A jogszabályok 

célkitűzései potenciálisan sok délkelet-ázsiai ország számára rokonszenvesek, különös 

tekintettel az AI-vel kapcsolatos kockázatokhoz kötődő aggodalmakra, valamint a Kína és az 

Egyesült Államok közötti fokozódó versengésre. Az uniós javaslat egyik fő szempontja az AI-

alapú rendszerek négy kockázati szint szerinti osztályozása, az elfogadhatatlan és a minimális 

között. Ehhez komoly kötelezettségek társulnak a magas kockázatú rendszerek bevezetésekor. 

A büntetések elkerülése érdekében a rendszerszolgáltatóknak be kell mutatniuk a 

megfelelőséget a piaci bevezetés előtt és után. A legtöbb délkelet-ázsiai ország még nem vesz 

részt a mesterséges intelligencia alapú rendszerek gyártásában, így ezek a termékek és 

szolgáltatások nem képezik a két régió közötti kereskedelem jelentős részét. Ugyanakkor az 

ASEAN legtöbb tagállama elindította a nemzeti mesterséges intelligencia-stratégiákat és 

irányítási kereteket. Ezek képezhetik az alapját a régióban a mesterséges intelligencia 

összehangoltabb szabályozási környezetének, ami az EU-val való szorosabb 

együttműködésnek is megteremti az alapját. 

Forrás: Is the EU’s AI legislation a good fit for ASEAN? 

  

https://thediplomat.com/2021/07/why-us-china-rivalry-might-be-good-for-singapores-semiconductor-industry/
https://www.eastasiaforum.org/2021/07/14/is-the-eus-ai-legislation-a-good-fit-for-asean/
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Japán felzárkózik Kína eredményeihez Délkelet-Ázsiában 

Richard Javad Heydarian, Asia Times, 2021. július 12. 

Kína délkelet-ázsiai befolyásának visszaszorítása érdekében az USA egyre nagyobb  mértékben 

támaszkodik Japánra. Az utóbbi hetekben az USA és Japán a vakcinadiplomácia területén 

jelentős segítséget nyújtott a régió államainak, miközben Kína tengeri expanziója egyes 

országokat elriaszt a Pekinggel való szorosabb együttműködéstől. Vietnam a közelmúltban 

Japántól 2 millió adag Covid-19 elleni vakcinát kapott, miközben a kínai oltóanyagra nem tart 

igényt. Az USA szövetségesének tekintett Fülöp-szigetek gazdaságának helyreállítása 

érdekében és a kínai befolyás csökkentése miatt Japán 1 millió adag Astra Zeneca vakcinát 

küldött Manilába. Emellett a japán és a filippínó hadsereg közös hadgyakorlatot is tartott a 

katasztrófaelhárításra fókuszálva. Az ASEAN államok szívesen fogadják a japán támogatást és 

az USA-val szembeni esetleges fenntartásaik miatt azt előnyben is részesítik a nyugati 

segítséggel szemben. 

Forrás: Japan pinpricking China’s gains in SE Asia 

A szingapúri gazdaság 14,3%-kal nőtt a második negyedévben visszatérve a 

Covid-19 okozta zuhanásból a friss adatok szerint 

Ovais Subhani, The Straits Times, 2021. július 14. 

Rekord ütemben nőtt a szingapúri gazdaság 2021 második negyedévében, összehasonlítva az 

előző év azonos időszakával, amikor a Covid-19 járvány a gazdaságot a legsúlyosabb 

recesszióba sodorta. A GDP 14,3 százalékkal bővült az áprilistól júniusig tartó negyedévben – 

közölte a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium szerdán. Az erőteljes növekedés jórészt a tavalyi 

második negyedévi mélypontnak volt köszönhető, amikor a GDP 13,3 százalékkal zuhant 

április és június között. Összességében a második negyedéves GDP 0,9%-kal elmaradt a 2019-

es járvány előtti azonos időszakhoz képest. Elsősorban a gyártószektorban tapasztalható 

bővülés miatt a minisztérium azonban továbbra is kitart a 2021-es korábban prognosztizált 

6%-os GDP növekedés megvalósulása mellett. 

Forrás: Singapore economy grows 14.3% in Q2, rebounding from worst of Covid-19 fallout: 

Flash data 

  

https://asiatimes.com/2021/07/japan-pinpricking-chinas-gains-in-se-asia/
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-economy-grows-143-in-q2-flash-data
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-economy-grows-143-in-q2-flash-data


 
 

 
 

14 

Több nemzetközi technológiai együttműködésre van szükség a digitális jövő 

kialakításához: Josephine Teo 

Rei Kurohi, The Straits Times, 2021. július 13. 

Az Asia Tech X Singapore rendezvényén Josephine Teo szingapúri kommunikációs és 

információs miniszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti egyre növekvő 

rivalizálás magában hordozza a technológiai kettéágazás kockázatát, vagy azt a helyzetet, 

amelyben a vállalatoknak és az országoknak esetleg két különálló technológiai rendszer közül 

kell választaniuk. Ennek elkerülése érdekében, ahogy a Covid-19 ellen is fokozott multilaterális 

nemzetközi együttműködésre van szükség, úgy a digitális jövő kialakítás is csupán nemzetközi 

partnerségek révén valósulhat meg – fogalmazott a miniszter. Az ASEAN-nak az interoperábilis 

rendszerek és szabványok létrehozására kell törekednie és nem szabad az amerikai és a kínai 

fél nyomására sem választania a felek között, ami a Huawei 5G technológiája esetében már 

valós problémát jelent. 

Forrás: More international technology cooperation needed in forging digital future: Josephine 

Teo 

Az USA abba az irányba tolja az ASEAN-t, hogy vonja felelősségre Mianmart a 

puccs miatt 

AFP, The Jakarta Post, 2021. július 14. 

Az USA külügyminisztériuma súlyos aggodalmát fejezte ki a mianmari helyzet miatt, egyúttal 

felszólította az ASEAN-t, hogy tegyen közös erőfeszítéseket annak érdekében, hogy véget 

érjen az erőszak, helyre álljon a demokrácia és bocsássák szabadon mindazon személyeket, 

akiket jogtalanul tartanak fogva. Anthony Blinken külügyminiszter szerint azonnali lépéseket 

kell tenni, hogy a mianmari rezsim elszámoltatható legyen, az ASEAN-nak pedig 

különmegbízottat kell küldenie az országba és haladéktalanul életbe léptetni az áprilisban 

elfogadott 5 pontos tervezetet. A katonai puccsot követően a hadsereg már több mint 900 

ember haláláért felelős, a korábbi vezető Aung San Suu Kyi pedig házi őrizetben várja 

tárgyalását, miközben az ország gazdasága összeomlott, politikailag pedig káosz uralkodott el 

a térségben. 

Forrás: US pushes ASEAN to hold Myanmar accountable on coup 

  

https://www.straitstimes.com/tech/more-international-technology-cooperation-needed-in-forging-digital-future-josephine-teo
https://www.straitstimes.com/tech/more-international-technology-cooperation-needed-in-forging-digital-future-josephine-teo
https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/07/14/us-pushes-asean-to-hold-myanmar-accountable-on-coup-.html
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Szingapúr területnyerése Pedra Brancán: a következmények Malajzia számára 

Wahab Jumrah, The Diplomat, 2021. július 15. 

A hét elején Szingapúr bejelentette, hogy területnyerési munkálatokat fog indítani 0,5 tengeri 

mérföldre Pedra Branca szigetétől. A 7 hektáros területfeltöltés célja a hajók kikötésének 

biztosítása, az adminisztratív támogatás növelése és a sziget kommunikációs létesítményeinek 

javítása. A munkálatok várhatóan az év végén kezdődnek el. A Pedra Branca feletti 

szuverenitás kérdése azonban hosszú ideig kérdéses volt, hiszen arra Szingapúr mellett 

Malajzia is igényt tartott. Miután az eset a Nemzetközi Bíróság elé került, annak 2008-as 

ítélete Szingapúrnak juttatta a szigetet, amelyet mára Malajzia is kénytelen volt elfogadni. A 

Szingapúr által létrehozandó mesterséges szigethez köthető jogok kérdésében várhatóan a 

Spratley-szigetek esetében hozott 2016-os Állandó Választottbírósági döntés lesz a mérvadó, 

vagyis mesterséges szigetről lévén szó, Szingapúr nem igényelhet új tengeri jogosultságokat, 

mindazonáltal Malajziának érdemes tárgyalásokat kezdeményeznie északi szomszédjával és 

elejét venni az újabb vitáknak.  

Forrás: Singapore’s Land Reclamation on Pedra Branca: Implications for Malaysia 

Vietnám egyetlen női milliárdosa Nguyen Thi Phuong Thao globálisan az 1111. 

a sorban 

Bangkok Post, 2021. július 14. 

A Vietjet elnöke és ügyvezető igazgatója Nguyen Thi Phuong Thao egymást követő 5. 

alkalommal került fel a Forbes milliárdosainak listájára, annak ellenére, hogy a Covid-19-nek 

köszönhetően a légitársaság komoly veszteségeket szenvedett. Nguyen vagyona becslések 

szerint 2,8 milliárd dollár és ezzel ő az egyetlen vietnami női entrepreneur, aki felkerült az idei 

listára. A Vietjet Air elnöksége mellett Nguyen a HDBank alelnöke is egyben és a Business 

Insider szerint az egyetlen női milliárdos Délkelet-Ázsiában, aki saját magának köszönheti a 

vagyonát. Nguyen az ingatlanszférában és az energetikai, valamint technológiai szektorban is 

komoly érdekeltségekkel rendelkezik. Irányítása alatt a Vietjet a járvány ellenére is nyereséges 

maradt és alkalmazottakat sem bocsátott el. A forbes listáján Nguyen mellett további 5 

vietnami Pham Nhat Vuong, Tran Dinh Long, Ho Hung Anh, Tran Ba Duong and Nguyen Dang 

Quang szerepel. 

Forrás: Vietnam’s only female billionaire, Nguyen Thi Phuong Thao, ranks 1,111th globally 

  

https://thediplomat.com/2021/07/singapores-land-reclamation-on-pedra-branca-implications-for-malaysia/
https://www.bangkokpost.com/business/2148011
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Szingapúr hatalmas úszó napelemfarmokat hozott létre 

AT Contributor, Asia Times, 2021. július 14. 

Szingapúr szerdán az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló 

törekvésének részeként bemutatta a világ egyik legnagyobb úszó napenergia-gazdaságát, 

amely 45 futballpálya nagyságú területet fed le. Az ország eddigi legambiciózusabb projektje, 

a Tengeh-víztározó 122 000 paneljéből áll, amelyek elegendő áramot termelnek öt víztisztitó 

telep üzemeltetéséhez. Szingapúr az egy főre jutó legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó Ázsiában 

és a rendelkezésre álló területek hiányában a megújuló energiaforrások ösztönzése komoly 

kihívást jelent. A városállam azonban a partjainál és a víztározóknál napelem farmok 

létesítésébe fogott, így 2025-re a napenergia-termelés négyszeresére törekszik. A projekt 

kivitelezése a Sempcorp Industries nevéhez fűződik és várhatóan maximum 60 megawatt 

elektromos áram termelésére lesz képes. 

Forrás: Singapore unveils huge floating solar farms 

  

https://asiatimes.com/2021/07/singapore-unveils-huge-floating-solar-farms/
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Közel-Kelet 

Ománi gazdasági miniszter: Számos ágazatban várható együttműködés Szaúd-

Arábiával 

 .Al Arabiya, 2021. július 11 ,العربية

Dr. Saeed Al-Saqri, az Ománi Szultanátus gazdasági minisztere elmondta, hogy országa és 

Szaúd-Arábia megkezdi a stratégiai, gazdasági, kereskedelmi és befektetési partnerség új 

szakaszát, amelyet a két ország vezetése is támogat. A miniszter közölte, hogy a bilaterális 

együttműködési kapcsolatok erősítése a két ország és nép érdekében történik. Az ománi 

szultán, Haitham bin Tariq Szaúd-Arábiába látogat, ahol számos kétoldalú együttműködési 

megállapodást fognak aláírni különböző területeken, ami egy új időszak kezdetét jelenti a 

gazdasági partnerséget illetően. Dr. Saeed Al-Saqri elmondta, hogy számos közös pont van az 

ománi 2040-es és a Királyság 2030-as jövőképében. Ilyenek például a gazdaság 

diverzifikálására, az olajfüggőség csökkentésére, a fenntartható növekedés magasabb ütemű 

elérésére, valamint a több munkalehetőség megteremtésére vonatkozó törekvések. Az ománi 

gazdasági miniszter azt is közölte, hogy egy új szárazföldi út fog megépülni, ami mintegy 800 

km-rel lerövidíti a két ország közötti távolságot. 

Forrás:  كثي   من القطاعات المستهدفة للتعاون مع السعودية:   
 وز ير  االقتصاد العمان 

A palesztin elnök "sikeres" törökországi látogatást tudhat maga mögött 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. július 11. 

Mahmúd Abbász palesztin elnök egy "sikeres" három napos törökországi látogatást tudhat 

maga mögött, amelynek során találkozott török kollégájával, Recep Tayyip Erdoğannal. Faed 

Mustafa, Palesztina törökországi nagykövete elmondta, hogy Abbász tájékoztatta a török 

elnököt a palesztin vezetés erőfeszítéseiről a megosztottság megszüntetése és a palesztin 

egység elérése érdekében. A nagykövet kifejtette, hogy Törökországnak kiterjedt kapcsolatai 

vannak Palesztinával, amelyre Törökország különös figyelmet fordít, legyen az gazdasági, 

kereskedelmi vagy politikai. A török elnök hangsúlyozta, hogy nem lehet addig tartós békét és 

stabilitást kialakítani a régióban, amíg Izrael folytatja a földek megszállásának és 

annektálásának politikáját. A palesztin elnök megköszönte Törökországnak a nemzetközi 

fórumokon nyújtott politikai támogatást és az országának nyújtott segítséget. 

Forrás:  يختتم زيارة  "ناجحة "إىل تركيا   
 الرئيس  الفلسطين 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/07/11/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/2300852
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Az izraeli kormány akceptálta a „lágy szupresszió” stratégiáját az újjáéledő 

COVID-19 járvány kapcsán 

Times of Israel, 2021. július 10. 

Naftali Bennett miniszterelnök kormánya áttért a koronavírus elleni új stratégiára, mely azon 

a feltételezésen alapul, hogy a járvány itt marad, de az izraeli gazdaság minimális 

károsodásával kezelhető lesz. A 12-es csatorna hírei szerint a stratégiát „lágy szupressziónak” 

(soft suppression) nevezték el, és arra törekednek, hogy a COVID-19 esetek számát 

csökkentsék az idősek és az immunhiányos populáció harmadik dózissal történő beoltásával, 

miközben a beltéri rendezvényekre vonatkozóan egy módosított Green Pass-ot is 

visszahoznak. A tervek szerint az embereknek be kell majd mutatniuk az oltóanyag-

tanúsítványt vagy egy közelmúltbeli negatív teszt eredményét, ha be szeretnének lépni a 

beltéri rendezvényekre, esküvőkre, edzőtermekbe és más helyekre. A beltéri rendezvények 

résztvevőinek számát nem korlátozzák, de az új politika igyekszik megakadályozni, hogy az 

ilyen összejövetelek szuperterjesztő eseményekké váljanak. Fenntartják a maszkviselés 

követelményét beltéren, valamint szigorú figyelemmel kísérik a Ben Gurion repülőtérre 

érkezőket. Az érkező utasoknak 24 órán keresztül karanténba kell vonulniuk, vagy addig, amíg 

negatív teszteredményt nem kapnak. 

Forrás: Israeli government said to adopt ‘soft suppression’ strategy on resurgent COVID 

A szállodák rekordkihasználtságra számítanak a dubaji világkiállítás alatt 

 .Al Khaleej, 2021. július 12 ,الخليج

Az emirátus szállodai szektorának vezetői és dolgozói hangsúlyozták az "Expo 2020 Dubai" 

rendezvény megrendezésének fontosságát, valamint annak szignifikáns szerepét a gazdasági 

növekedés ösztönzésében és a szállodák kihasználtságának fokozásában. A várakozások 

szerint a világkiállítás több millió látogatót és résztvevőt fog vonzani, és nagy nemzetközi 

figyelmet fog kelteni. A becslések szerint a szállodák a kiállítás teljes időtartama alatt 

rekordkihasználtságot fognak elérni. Colin Baker, a StayWell Holdings közel-keleti regionális 

ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a dubaji világkiállítás kulcsfontosságú esemény, amely 

új fejezetet jelent az emirátus sikereiben, és az innovációk, a partnerségek és az új projektek 

révén az üzleti élet ösztönzésének módja is. 

Forrás:    الفنادق تتوقع  إشغاالت قياسية خالل  »إكسبو ٢٠٢٠ دن» 

  

https://www.timesofisrael.com/new-government-said-to-unroll-soft-suppression-strategy-on-resurgent-pandemic/
https://www.alkhaleej.ae/2021-07-11/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-2020-%D8%AF%D8%A8%D9%8A/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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Törökország megkezdi a HISAR O + védelmi rendszer tömeggyártását 

Hürriyet Daily News, 2021. július 11. 

Megkezdték a török fejlesztésű lég- és rakétavédelmi rendszer tömeggyártását. Ismail Demir, 

a török védelmi ipari hatóság vezetője a Twitteren adott tájékoztatást az ország első hazai 

gyártású légvédelmi rendszeréről. A HISAR rakéták védelmi fegyverek, amelyeket katonai 

bázisok, kikötők, létesítmények és csapatok légi fenyegetésekkel szembeni védelmére 

fejlesztettek ki. A HISAR-A rendszer olyan elemeit, mint a radarok, az irányítás és a 

tűzvédelem, az „Aselsan” török cég gyártotta, míg a rakétarendszer fejlesztéséért egy másik 

helyi vállalat, a „Roketsan” volt a felelős. A rakétarendszer hatékony a betörő repülőgépek, 

helikopterek, cirkálórakéták, pilóta nélküli légi járművek és a levegő-föld rakéták ellen is. 

Forrás: Turkey to begin mass production of HİSAR O+ defense system 

Az öbölbeli vállalkozások többsége felépült a COVID-19 hatásaiból 

Al Arabiya News, 2021. július 13. 

A régió vállalkozásainak több mint fele felépült a COVID-19 üzleti tevékenységükre gyakorolt 

negatív hatásaiból - derül ki a Hays kedden közzétett jelentéséből. Az Öböl térségében 

dolgozó, több mint 1000 szakember megkérdezésével készült felmérés alapján a „COVID-19 

Business Impacts One Year On” megállapította, hogy 52 százalékuk szerint a vállalkozásuk a 

szokásos vagy növekedési szakaszban van a COVID-19 tavalyi kitörését követően. A felépülés 

alatt álló cégek 28 százaléka arra számít, hogy az elkövetkező 12 hónapban működésük 

visszatér a pandémiát megelőző szintre, vagy azt meghaladja, ami arra utal, hogy mintegy 80 

százalékuk fog talpra állni 2022-ig. A felmérés eredményei azt sugallják, hogy a régióban az 

összes munkahely száma emelkedni fog az előző évihez képest, a munkaadók 58 százaléka 

állítja, hogy jelenlegi létszámuk vagy megegyezik a pandémiát megelőző szinttel, vagy 

növekedett, és 74 százalékuk arra számít, hogy a létszám az idén tovább növekszik. Ami a 

fizetéseket illeti, a régió dolgozó szakembereinek 71 százaléka szerint fizetésük vagy 

ugyanolyan vagy magasabb, mint a világjárvány előtt, és a munkaadók 39 százaléka arra 

számít, hogy a cégen belüli fizetések az év vége előtt növekednek. 

Forrás:Majority of businesses in the Gulf have recovered from impacts of COVID-19: Report 

  

https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-begin-mass-production-of-hisar-o-defense-system-166215
https://english.alarabiya.net/coronavirus/2021/07/13/Majority-of-businesses-in-the-Gulf-have-recovered-from-impacts-of-COVID-19-Report
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Törökország: A lakáseladások 127,7 százalékkal emelkedtek júniusban 

األناضول وكالة , Anadolu Agency, 2021. július 13. 

Júniusban Törökország-szerte 134 731 lakóingatlant értékesítettek, ami 127,7 százalékos 

növekedést jelent a májusi eladásokhoz képest. A külföldieknek júniusban eladott lakások 

száma elérte a 4748-at. Ami a városokat illeti, a legtöbb ügyletet Isztambulban kötötték meg, 

szám szerint 25 833 lakóingatlant értékesítettek, majd ezt követte Ankara 13 401-gyel, majd 

Izmir 7522-vel. Az iraki állampolgárok vezetik a török lakóingatlanokat vásárló külföldiek 

listáját 773 ingatlannal, őket követik az irániak 683-mal, azután az oroszok 300-zal, az afgánok 

250-nel és a németek 192-vel. Szakértők szerint a török ingatlanpiac további, fokozott 

felfutása várható. 

Forrás: تركيا ..ارتفاع مبيعات المنازل ١٢٧,٧ بالمئة خالل يونيو 

Az egyiptomi turisztikai és régiségügyi miniszter megbeszélést folytatott a 

nemzetközi vendéglátóipari láncok vezetőivel annak érdekében, hogy növeljék 

az új városok beruházásainak volumenét 

األهرام بوابة , Al Ahram Gate, 2021. július 14. 

Khaled El-Anany, az egyiptomi turisztikai és régiségügyi miniszter fogadta a különböző 

nemzetközi cégek és szállodaláncok képviselőit, hogy számos témát megvitassanak az 

idegenforgalmi és szállodai szektor ügyében. A jelenlévők méltatták az Egyiptomba érkező 

turizmus arányát és Egyiptom, mint turisztikai desztináció iránti növekvő keresletet a 

koronavírus válság után, ami ösztönzi a turisztikai ágazatba történő befektetések fokozását, 

és külön nagyra értékelték az egyiptomi állam erőfeszítéseit is az infrastruktúra fejlesztését 

illetően. Az afrikai arab ország bevételeinek egy tetemes része az idegenforgalmi szektorból 

származott a világjárványt megelőzően. 

Forrás:  المدن  الجديدة   
ى  سالسل  الضيافة العالمية  زيادة  حجم االستثمارات ف   وزير  السياحة واآلثار يبحث مع  رئيس كي 

Az Energiaügynökség olajhiányra számít az „OPEC + válság” következtében 

ق األوسط الشر , Asharq Al Awsat, 2021. július 14. 

A Nemzetközi Energiaügynökség kedden közölte, hogy az olajpiacon jelenleg nagyobb lesz a 

készlethiány, tekintettel az OPEC +-on belüli kialakult vitára, amely a termelési korlátozások 

enyhítésének módjáról szól. Az ügynökség szerint a finomítói termelés várhatóan napi 2,7 

millió hordóval nő júliusban és augusztusban a júniusi szinthez képest, de szeptemberben és 

októberben csökkenni kezd, az olajfinomítók karbantartási szezonjának kezdetével. Eközben 

Kína kőolajimportja januártól június végéig 3 százalékkal esett vissza az előző év azonos 

időszakához képest. A világ legnagyobb kőolajimportőrének teljes importja az első félévben 

260,66 millió tonnát, azaz napi körülbelül 10,51 millió hordót tett ki, ami 3 százalékkal 

kevesebb, mint 2020 azonos időszakában. 

Forrás: «}إمدادات النفط نتيجة أزمة }أوبك بلس   
  ف 
 
 وكالة الطاقة «تتوقع  شحا

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-1277-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88-/2301720
https://gate.ahram.org.eg/News/2865525.aspx
https://aawsat.com/home/article/3079276/%C2%AB%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://aawsat.com/home/article/3079276/%C2%AB%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%A8%D9%83-%D8%A8%D9%84%D8%B3
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Al-Qasabi: Szaúd-Arábia optimista szemlélettel készül a jövőre és 

lehetőségeket teremt minden szektorban 

 .Al Arabiya, 2021. július 15 ,العربية

Dr. Majid bin Abdullah al-Qasabi szaúdi kereskedelmi miniszter elmondta, hogy Szaúd-Arábia 

optimista szemléletmóddal és aktív kormányzati kezdeményezésekkel készül a jövőre, amely 

minden ágazatban sokszínű lehetőségeket teremt. Hozzátette, hogy a Királyság 2030-as 

jövőképe új távlatokat és sokrétű lehetőségeket nyitott olyan ígéretes ágazatokban, mint 

például a technológia, az energia, a turizmus, a szórakozás, a bányászat, a logisztika stb. A 

Királyság nagy erőfeszítéseket tesz a külföldi befektetések ösztönzésére. Dr. Iman Bint Habbas 

Al-Mutairi kereskedelmi miniszterhelyettes asszony elmondta, hogy új törvényeket hoztak, 

amelyek minden szinten ösztönzik a nők tényleges részvételét az új gazdasági átalakulásban. 

A 2030-as jövőkép keretei között megvalósuló reformok nem csak a gazdaság terén, hanem a 

társadalmi struktúrában is szignifikáns változásokat hoznak. 

Forrás:  كافة القطاعات   
 القصن    :السعودية تتأهب للمستقبل بنظرة  متفائلة وتخلق الفرص ف 

  

https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2021/07/14/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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Oroszország és a posztszovjet térség 

Az orosz külügyminisztérium arról számolt be, hogy az SCO csúcstalálkozón az 

EAEU-val, a WHO-val és az ESCAP-val memorandumok aláírására számítanak 

Tass, 2021. július 10. 

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) közelgő csúcstalálkozóján vélhetően több 

egyetértési és együttműködési megállapodás is születik majd az Eurázsiai Gazdasági Unióval 

(EAEU), az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és az ENSZ Ázsiai és Csendes-óceáni 

Gazdasági és Szociális Bizottságával (ESCAP), mondta Bakhtiyor Hakimov, az Orosz Föderáció 

SCO-ügyekért felelős különmegbízottja. Ahogy Hakimov megjegyezte, folytatódik a munka a 

nemzetközi és regionális szervezetekkel való interakció kiépítésével kapcsolatban és az Arab 

Államok Ligája is szerepel a lehetséges partnerek között. Ezek az együttműködési 

megállapodások pedig jobban előtérbe helyezik Eurázsia eddig is megnövekedett szerepét a 

világban.  

Forrás: В МИД РФ сообщили, что на саммите ШОС ожидают подписание меморандумов 

с ЕАЭС, ВОЗ и ЭСКАТО 

A SOFAZ megnevezte a befektetési stratégia változásainak feltételeit 

Laman Zeynalova, Trend, 2021. július 12. 

Az Azerbajdzsáni Állami Olaj Alap (SOFAZ) befektetési stratégiája középtávon felülvizsgálható, 

figyelembe véve az alapvető mutatókat, a makrogazdasági képet, a világpiac legújabb 

fejleményeit. A legtöbb esetben a tőzsdepiacok hosszú távú alapvető mutatói nem mennek át 

jelentős változásokba a kiszámíthatatlan események miatt, amelyek rövidtávon befolyásolják 

a makrogazdasági helyzetet. Ugyanakkor a világ devizapiacainak rövid távú ingadozásait és a 

világban zajló folyamatokat figyelemmel kísérve a SOFAZ munkatársai és az azeri állami 

vezetés úgy vélekedik, hogy középtávon az alapvető mutatók, a makrogazdasági kép, a 

világpiac legújabb trendjeinek figyelembevételével, valamint a kockázattűrés változásának 

eredményeként felül kell vizsgálni a SOFAZ befektetési stratégiáját, jelentette ki az alap 

vezetője. Ezért a SOFAZ befektetési stratégiáját új alapokra kívánja helyezni, amelyet a 

következő hónapok során dolgoznak majd ki és új alapokra helyezi az azeri gazdaság és 

külpolitikát is.  

Forrás: SOFAZ назвал условия возможных изменений в инвестстратегии 

  

https://tass.ru/politika/11874025
https://tass.ru/politika/11874025
https://www.trend.az/business/energy/3453771.html
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Hatályba lépett a Szerbia – EAEU szabadkereskedelmi megállapodás 

Regnum, 2021. július 12. 

A Szerbia és az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) közötti szabadkereskedelmi megállapodás 

július 10-én lépett hatályba, és így új piacot nyitott Szerbia számára. A megállapodás 

aláírásával, amely jelenleg két másik államra - Örményországra és Kirgizisztánra is vonatkozik 

- Szerbia magas fokú kereskedelmi liberalizációt kapott, amelyet az Oroszországgal, 

Fehéroroszországgal és Kazahsztánnal kötött kétoldalú szabadkereskedelmi 

megállapodásoknak megfelelően alkalmaztak. A szabadkereskedelmi megállapodás szerint az 

úgynevezett "közvetlen adás-vétel" ügyletre már nincs szükség a szabadkereskedelmi 

rendszer kialakításához. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az új megállapodásnak megfelelően 

az áruk harmadik fél közvetítőivel kötött megállapodás alapján vásárolhatók és 

értékesíthetők, míg a szabadkereskedelmi rendszer előtt ez nem volt lehetséges. A Szerbia és 

az EAEU közötti megállapodást még 2019. október 25-én Moszkvában írták alá. 

Forrás: Соглашение о свободной торговле Сербии и ЕАЭС вступило в силу 

Irán hivatalosan csatlakozni kíván az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz 

Regnum, 2021. július 13. 

Az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz (EAEU) történő csatlakozásakor Irán számára fontos cél a 300 

millió lakosú piacra jutás. Eközben a szervezet tagállamai új lehetőségeket is látnak az ország 

tagságában. A július 9–12-én Teheránban (Iránban) megrendezésre kerülő „Eurázsia-Expo-

2021” eseményen 30 orosz, 30 kirgíz, több mint 10 örmény, több mint 10 kazah és több 

belorusz cég vett részt. Ezek a vállalatok a banki tevékenység, a pénzügyek, a technológia, a 

gyárépítés, a kikötők, a hajógyártás, az olaj- és a mezőgazdasági termékek területén 

tevékenykednek. Irán oroszországi nagykövet, Kazem Jalali elmondta, hogy az EAEU tagállamai 

azt szeretnék, hogy Irán hivatalos tagja legyen a gazdasági uniónak. Úgy vélik, hogy az iráni 

tagság hozzájárul az országok gazdasági fejlődéséhez. Elmondása szerint alig egy évvel az 

EAEU-val kötött kereskedelmi megállapodás aláírása után Irán unióval folytatott 

külkereskedelme meghaladta a 3 milliárd dollárt. 

Forrás: Иран намерен официально вступить в Евразийский экономический союз 

  

https://regnum.ru/news/economy/3319891.html
https://regnum.ru/news/economy/3320111.html
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Oroszország sürgeti az SCO-országokat, hogy hagyják jóvá Irán tagsági kérelmét 

a szervezetben 

Vestnik Kavkaza, 2021. július 14. 

A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) külügyminiszteri tanácsának Dusanbén tartott 

ülésén az orosz fél megjegyezte, hogy az SCO fejlesztése összefügg a terjeszkedésével és 

sürgette, hogy pozitívan mérlegeljék Teherán tagsági kérelmét Irán tagságával kapcsolatban. 

Az Orosz Föderáció képviselői közölték meggyőződésük, hogy régóta megérett annak 

szükségessége, hogy pozitívan mérlegeljék Iránnak a szervezetbe való tagsághoz szükséges 

kérelmét. Szerintük Irán hatékonyan hozzá tud járulni az SCO minőségi megerősítéséhez, 

nemzetközi tekintélyének növeléséhez az eurázsiai kontinensen zajló folyamatokkal 

összhangban. Ezt az orosz álláspontot több tagország is támogatta. Irán mellett Szaúd-Arábia, 

Egyiptom, Katar, Bahrein is szeretne az SCO partner ország lenni.  

Forrás: Россия призвала страны ШОС одобрить заявку Ирана на членство в организации 

Kína különös jelentőséget tulajdonít a Türkmenisztánnal fennálló 

kapcsolatoknak 

Jayla Alijeva, Trend, 2021. július 14. 

Kína különös jelentőséget tulajdonít a Türkmenisztánnal való kapcsolatok megerősítésének. 

Jelentette be Wang Yi kínai külügyminiszter Gurbanguly Berdimuhamedov türkmén elnökkel 

való tárgyalását követően. A találkozó keretében bejelentették a két ország közötti fontosabb 

fejlesztési és gazdasági projekteket. A Türkmenisztán és Kína közötti együttműködés 

legfontosabb területei az üzemanyag és energia szektor, a közlekedési hálózatok kiépítésének 

területe, az egészségügy és az űrtechnológia. Ugyanakkor az elmúlt években valós áttörés 

történt az államközi kapcsolatok fejlesztésében, amelynek során több közös projektek is 

megvalósult. A felek megerősítették azt a szándékukat, hogy továbbra is szorosan 

együttműködnek az orvostudomány területén, megosztva a COVID-19 járvány elleni 

küzdelemben felhalmozott tapasztalatokat. Ezenkívül az energiaszektorban tovább 

folytatódik Türkmenisztán és Kína közötti szoros együttműködés  

Forrás: Китай придает особое значение укреплению связей с Туркменистаном 

  

https://vestikavkaza.ru/news/rossia-prizvala-strany-sos-odobrit-zaavku-irana-na-clenstvo-v-organizacii.html
https://www.trend.az/business/economy/3454842.html
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Az EGK Tanácsa jóváhagyta a biotermékek piacának létrehozását célzó 

projektet az EAEU-ban 

Interfax, 2021. július 14. 

Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság (EGK) tanácsa megállapodott az ökológiai mezőgazdasági 

termékek közös piacának kialakítását célzó ütemtervről az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) 

területén. A dokumentumot a tervek szerint az Eurázsiai Kormányközi Tanács 2021 

augusztusában hagyja jóvá. Az ökológiai mezőgazdaság fejlesztését szolgáló integrációs 

intézkedések további exportpotenciált képeznek az uniós országokból származó áruk számára. 

Ezáltal megteremtik a versenyképességük növelésének feltételeit a külföldi piacokon, ami 

következtében kezdetét veheti az Eurázsiai Gazdasági Unió biogazdaságának egységesítése. 

Forrás: Совет ЕЭК согласовал проект создания рынка органической продукции в ЕАЭС 

Taskent és Peking megvitatták a közös projektek végrehajtásának folyamatát 

Sputnik, 2021. július 15. 

Szavkat Mirzijojev elnök és Wang Yi kínai külügyminiszter megbeszélést folytattak Taskentben, 

amelynek során megvitatták az afganisztáni helyzetet és a két ország közötti együttműködési 

folyamatokat valamint megállapodtak abban, hogy továbbra is együttműködnek a koronavírus 

elleni küzdelemben. Üzbegisztán és Kína között jelenleg is több közös regionális és 

gazdaságfejlesztési programja zajlik. Ezek a fejlesztési projektek főként a kereskedelem, a 

gazdasági, a pénzügyi és a technikai, a kulturális szektorokra fókuszálnak, mondta a kínai 

külügyminisztérium vezetője. Wang Yi Taskentben történő tartózkodása során részt vesz a 

"Közép- és Dél-Ázsia: regionális összekapcsolódás. Kihívások és lehetőségek" című nemzetközi 

konferencián is. 

Forrás: Ташкент и Пекин обсудили реализацию совместных программ и проектов 

Üzbég Külügyminisztérium: a „C5 + 1” formátum az együttműködés 

egyedülálló modellje 

Sputnik, 2021. július 15.  

Taskent ad otthont a „C5 + 1” együttműködés következő találkozójának, amelyet 2015-ben 

hoztak létre, és amely öt közép-ázsiai ország (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, 

Türkmenisztán, Üzbegisztán) mellett az USA-val kiegészülve egy nemzetközi platformmá vált. 

A következő ülés célja az amerikai gazdasági és biztonságpolitikai segítségnyújtás 

lehetőségeinek a mérlegelése Közép-Ázsiára nézve. Ezenkívül a találkozó másik fő témaköre a 

régió gazdaságának újraindítása és a térség gazdasági lehetőségeinek a felvázolása lesz. 

Forrás: МИД Узбекистана: формат „С5+1” — уникальная модель сотрудничества 

  

https://interfax.by/news/biznes/businesses/1299815/
https://uz.sputniknews.ru/20210715/tashkent-i-pekin-budut-vzaimodeystvovat-v-protsesse-uregulirovaniya-situatsii-v-afganistane-19693952.html
https://uz.sputniknews.ru/20210715/mid-uzbekistana-format-s51--unikalnaya-model-sotrudnichestva-19688239.html
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Taskentben konferenciát rendeznek Közép- és Dél-Ázsia jövőjével 

kapcsolatban 

Tass, 2021. július 15. 

Taskentben nemzetközi konferenciát rendeznek július 15-16-án és a régióközi kapcsolatok 

megerősítésének részeként megvitatják Közép- és Dél-Ázsia gazdaságának korszerűsítésének 

lehetőségeit, a meglévő közlekedési folyosók bővítésére és új közlekedési folyosók építésére 

irányuló projekteket. Több állam- és kormányfő is részt vesz az eseményen, valamint az EU és 

az Egyesült Államok küldöttsége is. A fórum megtartására irányuló kezdeményezést Shavkat 

Mirzijojev elnök terjesztette elő. A fórum orosz delegációját Szergej Lavrov külügyminiszter 

vezeti. A konferencián részt vesz az Egyesült Államok küldöttsége, amelynek élén Elizabeth 

Sherwood-Randall, Joe Biden elnök belső biztonsági kérdésekkel foglalkozó tanácsadója, 

valamint Zalmai Khalilzad amerikai afganisztáni különleges képviselő is részt vesz. Várhatóan 

Sherwood-Randall és Khalilzad megbeszélést folytat Kirgizisztán, Kazahsztán, Tádzsikisztán, 

Türkmenisztán és Üzbegisztán külügyminisztereivel, amelynek során megbeszélik az 

afganisztáni béke megteremtésének, valamint a regionális biztonságnak a lehetőségeit, 

valamint a gazdaság fejlődésével kapcsolatos kérdésekben is egyeztetnek majd.A szervezők 

szerint a fórum politikai és szakértői platformot kíván létrehozni a Közép- és Dél-Ázsia közötti 

kölcsönösen előnyös stratégiai kapcsolat modelljének kidolgozásához a közlekedés és 

logisztika, az energia, a kereskedelem, a gazdasági, a kulturális szférában. 

Forrás: Конференция высокого уровня в Ташкенте обсудит развитие связей в 

Центральной и Южной Азии 

 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11905725
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11905725

